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VERSLAG VAN HET BESTUUR
OVER HET DIENSTJAAR

1910.

Het jaar, dat achter ons ligt, was er een van
rustig voortgezetten arbeid aan de taak , die wij op
ons namen , zonder dat aangelegenheden van zeer
gewichtigen aard onze aandacht vroegen. Wij hopen ,
dat het bier volgende Verslag van onze werkzaamheden over 1910 de overtuiging bij zijn lezers zal
vestigen' , dat dergelijke onbewogen jaren daarom
nog niet tot de onvruchtbare behoeven gerekend to
worden.
Be samenstelling van het Bestuur onderging geen
wijziging. Onze Amanuensis eater, Mejuffrouw E.
de Clercq, vroeg ons in September, wegens hare
benoeming tot bibliothecaresse van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek alhier,, haar eervol ontslag te
willen verleenen , aan welk verzoek wij , met waardeering van de door haar aan het Historisch Genootschap bewezen diensten , voldeden. Hoewel zij
reeds met 1 December haar betrekking tot het Genootschap wenschte te doen ophouden onder bereidverklaring desnoods nog 'anger ter beschikking to
blijven, kon zij al den l sten November aan haar opvolgster, mejuffrouw M. I. van Soest, doctoranda in de
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Nederlandsche letteren aan de Amsterdamsche Universiteit , haar werkzaamheden overdragen. wij stelden
voor onze nieuwe Amanuensis , die wij voorloopig voor
den tijd van een jaar aanstelden , voor bet eerst een
gedetailleerde lijst barer werkzaamheden vast.
In het getal der leden van het Genootschap kwam
eenige vooruitgang. Door overlijden en bedanken
verdwenen 24 namen van de lijst der gewone leden,
loch 29 nieuwe konden wij daarop brengen , terwijl
van twee nieuwbenoemde leden wegens verblijf buiten
Europa nog geen bericht van toetreding is ontvangen.
Om der merkwaardigheidswille merken wij op , dat
wij van een lid trots alle moeite het adres niet
konden opsporen. wij konden zijn jaarlijksche bijdrage niet innen , maar zonden hem dus evenmin
onze uitgaven toe. Hierachter volgt als Bijlage A
tot dit Jaarverslag de lijst der 29 honoraire en 480
gewone leden , die het Genootschap op 1 Januari
1911 telde.
Het ruilverkeer bleef ongeveer van denzelfden omyang. Met de Societe scientifigue et litteraire du Limbourg
te Tongeren , waarmede wij in vroegere jaren in betrekking gestaan hadden , werd het sedert gestaakte
verkeer hersteld , terwij1 het einde van het genootschapsjaar ons het bericht bracht , dat de Verein fur
Geschichte und Altertumskunde des .Herzogtums und
Erzstifts Magdeburg te Maagdenburg bereid was aan
ons verzoek om met die vereeniging in betrekking
te treden to voldoen. De Verein fur Geschichte und
Altertumskunde Westfalens te Munster, die een zelfstandige afdeeling te Paderborn heeft , verzocht ook
voor die afdeeling een exemplaar onzer uitgaven te
mogen ontvangen , aan welk verzoek wij voldeden.
Daarentegen schrapten wij van de lijst onzer genootschappelijke relaties de Kongelige Universitet te Chris-
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tiania , van wie wij sedert 1904 niets ontvangen hadden
zonder dat er kans bestond , dat het in de toekomst
antlers zou worden , alsmedede redactie van het tijdschrift Portugalia, Materiaes Mara o Escudo do Povo
Portuguez , te Porto, die na een aanvankelijk al
weinig goods belovend begin verdere toezending
harer publicaties had gestaakt 1). Wij vonden verder
geen aanleiding in te gaan op het tot ons gericht
verzoek ruilverkeer aan te knoopen met den MusealV erein fur Waidhofen a. d. Ybbs und Umgebung to
Waidhofen , welks Jahresbericht van to weinig waarde
voor onze boekerij scheen. Met den Bistorische
Verein des Kantons St. Gallen to St. Gallen werden
onderhandelingen geopend , die evenwel bij het opstellen van dit Verslag nog niet tot eon resultaat
hadden geleid. Op haar aanvraag stelden wij ter
jaarlijksche beschikking der Afdeeling Documentatie
van de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage eon
exemplaar onzer Bijdragen en Mededeelingen , loch
hiermede wordt,
natuurlijk geen uitbreiding van het
ruilverkeer in het leven geroepen. Bijlage B geeft
de lijst der 107 genootschappen , redacties , archieven
en bibliotheken , waarmede het Historisch Genootschap betrekkingen onderhoudt.
De volgende Bijlage C geeft onzen loden eon overzicht van den staat onzer geldmiddelen. Hieruit zal
blijken dat de toestand gunstig is dat de geldmiddelen dit jaar eon voordeelig saldo opleverden

1) Tijdens bet afdrukken van dit VerAag vernamen wij in antwoord op ons verzoek om inlichtingen, waarorn wij gedurende
eenige jaren niets in rail ontvangen hadden, van den Verein fur
Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung te Friedrichshafen,
dat deze vereeniging reeds sedert '1908 haar ruilverkeer met
„fremdspraehigen Vereinen and Gesellsehaften eingestellt" had.
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van f 1062.67 5, waardoor het nadeelig slot van
f 1412.57 5 van het vorig jaar (ontstaan door den
aankoop van effecten in het jaar 1909) verminderde
tot f 349.90. Pit bedrag zal ongetwijfeld in den
loop van dit jaar kunnen worden ingehaald.
Hoewel de in het afgeloopen jaar verschenen Bijdragen en Mededeelingen een belangrijk aanzienlijker
offer van onze kas eischten dan wij aan de band van
gegevens , aan vroegere jaarbundels ontleend , verwacht hadden, meenden wij toch het honorariumtarief, dat wij voorloopig ingesteld hadden te moeten
handhaven, zoolang wij geen meerdere ervaring hadden
van de eischen, die het honoreeren onzer medewerkers
aan onze finantien zal stellen. In den loop van het
nieuwe jaar hopen wij in staat te geraken ons een
vaster oordeel te vormen.
Het onlangs bij ons ingediend Verslag van den
isten Bibliothecaris over den toestand der boekerij
en der handschriften van het Genootschap behoefde
als naar gewoonte van niet anders dan van tevredenheid en goeden staat te gewagen. Onze huisvesting
in het nieuwe gebouw der Universiteitsbibliotheek
blijkt steeds meer een aangename verbetering to
hebben gebracht. Bijiage D geeft een opsomming
der werken , waarmede in 1910 onze boekerij door
schenking, ruiling en aankoop is uitgebreid. Men
zal daaruit bespeuren, dat ook buiten den kring
onzer leden zij zich verheugen mag in een daadwerkelijke belangstelling , die verblijdend genoemd kan
worden, daar wij niet in staat zijn nieuwe werken
aan te koopen.
Ons Leesgezelschap maakte vaker dan gewoonlijk
een punt van bespreking in de bestuursvergaderingen
uit. Behalve eenige wijziging in de finantieele verhouding deter instelling, die een eigen rekening
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heeft , tot de genootschapskas , vroeg eenige malen
een klacht der leden van het Amsterdamsche filiaal
onze aandacht. Hun bezwaar betrof in hoofdzaak
ongeregelde verzending der portefeuilles, late ontvangst van sommige tijdschriften , terwij1 ook de
inhoud dier portefeuilles soms kritiek uitlokte. De
2 de Bibliothecaris bracht met voortvarendheid een
reorganisatie van den dienst van het Leesgezelschap
tot stand , waardoor wij meenen dat aan de meeste
bezwaren van den Amsterdamschen leeskring is tegemoet
gekomen.
In Bijlage E vinden onze lezers een overzicht van
de werkzaamheden der door ons benoemde Centrale
Commissie voor de historisch-statistische schetskaarten
van Nederland. Daar deze Commissie in de laatste
jaren in hoofdzaak haar work maakt van het tot
stand brengen van een Historischen Atlas van Nederland en zijn Kolonien (wij verwijzen hiervoor naar
haar Verslag) , meenden wij geen bezwaar to mogen
maken , toen de Commissie ons verzocht van het haar
toegestane crediet van ten hoogste f 200 een gedeelte te mogen gebruiken ten behoeve van floodzakelijke uitgaven voor dien arbeid , die niet op
andere wijze konden worden bestreden.
In afwijking van een bestaande gewoonte stelden
wij den datum van de in 1911 bijeen to roepen.
Algemeene Vergadering der leden van het Genootschap, in verband met de wenschen van een der
sprekers, dien wij daarvoor hadden uitgenoodigd en
op wiens medewerking wij prijs stelden, niet op den
Dinsdag na Paschen maar op den l sten April vast.
Wij hopen , dat deze omineuze datum aan het bezoek
onzer getrouwen geen afbreuk zal doen.
Alvorens de gebruikelijke mededeelingen te doen
over wat natuurlijk onzen meesten tijd in beslag
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pleegt te nemen — de uitgaven — , wenschen wij
nog een kleine bloemlezing uit onze werkzaamheden van verschillenden aard onzen leden niet te
onthouden.
Onze grondwet onderging een partieele herziening,
zonder dat in onzen kleinen kring de politieke hartstochten daardoor in beroering kwamen. Trouwens ,
de wijzigingen zijn louter van formeelen aard en wij
prijzen ons gelukkig, dat het gewoonterecht van het
Genootschap ons de vrijheid geeft veranderingen in
de Wet aan te brengen , wanneer de omstandigheden
of de belangen onzer gemeenschap daarom vragen.
De opmerking van een der in het afgeloopen
jaar benoemde leden , dat de kerkgeschiedenis niet
genoemd wordt in art. 2 der Wet , waarin het doel
van het genootschap wordt omschreven , deed ons
in de vergadering van 9 April 1910 besluiten dit
artikel voortaan aldus te lezen : „Het Genootschap
heeft ten doel de bevordering van de kennis der geschiedenis van Nederland en zijn Kolonien." De oude
redactie in haar meerdere uitvoerigheid kon toch
nooit volledig uitsluitsel geven omtrent den omvang
van het terrein , waarop het Genootschap zich beweegt. Van de gelegenheid , die zich voordeed ,
maakten wij gebruik om nu ook eenige wijzigingen
aan te brengen in die artikelen , die de werkzaamheden der verschillende bestuursleden omschreven,
wijzigingen, waaraan reeds lang behoefte bestond en
die gedeeltelijk reeds haar toepassing in de praktijk
hadden gevonden. Zoo zal voortaan art. 19 gelezen
worden aldus : „De I ste Secretaris is verplicht alle
bestuursvergaderingen bij te woven. Hij is belast
met de briefwisseling en brengt in de vergadering
der maand Februari een ontwerp-verslag der werkzaamheden van het bestuur in bet afgeloopen jaar
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ter tafel , welk ontwerp na onderzoek door het
bestuur als verslag wordt vastgesteld en in de Bijdragen en Mededeelingen van het loopende jaar afgedrukt. Hij houdt toezicht op het drukken der
werken van het genootschap, ziet daartoe de laatste
proeven en stelt deu vorm van den druk vast."
Artikel 25 luidt voortaan als volgt : „De Penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen
van het genootschap. Hij brengt in de bestuursvergadering der maand December een begrooting der
inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar ter
tafel, welke begrooting na onderzoek door het bestuur
alsdan wordt vastgesteld. In dezelfde vergadering
wordt een commissie tot het nazien zijner rekening
van het afloopende jaar benoemd , die in de vergadering der maand Februari d a.v. haar verslag uitbrengt , waarna de rekening wordt vastgesteld."
Art. 27 en art. 28 konden nu vervallen. In art. 31
is het tijdstip , waarop bepaald zal worden , welke
werken in het aanstaande jaar gedrukt en verzonden
zullen worden , van Maart tot Januari vervroegd.
Op deze wijze meenden wij vooral de mogelijkheid
te openen , dat de Bijdragen en Mededeelingen, wier
verschijnen de laatste jaren wel eens bedenkelijk het
midden des jaars naderde , voortaan vroeger in het
bezit der leden kunnen komen.
Iii art. 1 van het Huishoudelijk Reglement van.
het Leesgezelschap maakten wig het door de invoeging van enkele woorden mogelijk, dat ook leden
van het (genootschap, in de onmiddellijke nabijheid
van Utrecht woonachtig , lid daarvan kunnen zijn ,
terwifi de datum, waarvOOr men eventueel verplicht
is voor het lidmaatschap van het Leesgezelschap
te bedanken , van den laatsten November naar den
laatsten December is verschoven.
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Eenige malen werd voorts onze hulp ingeroepen
door buitenlanders, die omtrent het een of ander
onderwerp van historisch belang wenschten ingelicht
te worden. Vrij veel werk getroostten wij ons o. a.
om te voldoen aan het verlangen van den Board of
Trade van de City of Cape May , N.-J. , , die
bijzonderheden verlangde te weten over het leven
en werken van Cornelis Jacobsz. May , voor welken
peter hunner stad hij met prijzenswaardige pièteit een
monument wenscht op te richten. Het was ons Diet
mogelijk alle vragen der vroede vaderen te beantwoorden, maar wij gaven wat wij gevonden hadden;
wij hopen dat het resultaat onzer bemoeiingen de
heeren van Cape May bereikt heeft, want wij mochten
sedert ons antwoord niets meer van hen vernemen.
In een in het voorjaar door het Bestuur van den
Oudheidkundigen Bond te 's-Gravenhage belegde vergadering ter bespreking der wettelijke monumentenbescherming lieten wij ons door een onzer medebestuursleden vertegenwoordigen, terwijl een ander
voor ons die verplichting op zich nam op het te
Maastricht gehouden Taal- en Letterkundig Congres.
Op het daartoe strekkend verzoek betuigden wij
gaarne onze instemming met het voornemen der
Historische Commissie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden om over twee jaar
een Historisch Oedenkboek van de gebeurtenissen
van 1813 te doen verschijnen. Daarentegen meenden
wij ons te moeten onthouden , toen de Bond van
Nederlandsche Architecten onze medewerking vroeg
om in een verzoekschrift aan H. M. de Koningin
teruggave van het paleis op den Dam te Amsterdam
aan zijn oorspronkelijke bestemming te vragen. wij
aehtten het oogenblik tot actie ongeschikt, wat tot
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onze meening omtrent de wenschelijkheid van bet
geval natuurlijk niets afdoet.
Thans eindelijk over onze uitgaven : voltooide , in
bewerking en in voorbereiding.
In ons vorig Verslag gaven wij ons voornemen te
kennen het derde deel van de Gedenkschri [ten van
Gijsbert Jan van Hardenbroeic zees spoedig rond to
zenden, daar het reeds afgedrukt gereed lag. Wij
zagen evenwel in, dat door een verzending in Maart
of April deze te veel in de onmiddellijke nabijheid
zou vallen van den datum van het verschijnen onzer
Bijdragen en Mededeelingen , die wij voor het eerst
in de maand Maart het licht moisten te doen zien.
Zoo werd het Juni — de bewerker, ons medebestuurslid Dr. Van der Meulen hechtte welwillend
zijn goedkeuring aan ons hesluit voor wij Hardenbroek III aan onze leden deden toekomen.
Getrouw aan onze gewoonte om onze jaarlijksche
productie buiten de Bijdragen uit twee deelen der
Werken te doen bestaan, hadden wij ons voorgenomen
— het Verslag over 1909 kan het getuigen — het
eerste deel van de Kroniek van Abel Eppens, dat
reeds geheel en al klaar lag , als tweede uitgave in
dat jaar rond te zenden; onze lezers weten evenwel,
dat dit niet geschieden kon voor ook het tweede deel
afgedrukt was , daar de bewerkers, de heeren Feith
en Brugmans, hunne inleiding naar den geheelen
tekst wenschten te schrijven. In den aanvang van
het jaar berichtten onze ijverige medewerkers dat
zij met den druk van het tweede deel in 1910 gemakkelijk gereed dachten te kunnen komen; maar . .
uitgevers wikken en allerlei niet voorziene omstandigheden beschikken , zoodat Abel Eppens II eerst
nu wij dit Verslag schrijven afgedrukt ligt en bet
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eerste deel derhalve in 1911 voor afbetaling op onze
schuld van verleden jaar als een derde deel Werken
zal worden gedistribueerd.
Als het hun toekomende voor het nieuwe jaar
zullen dan onze leden het tweede deel der Kroniek ,
dat immers klaar is , ontvangen aismede het eenige deel
der Kerkvisitaties in het Sticht Utrecht in 1566 en volgende jaren , waarvan onze Voorzitter sedert kort den
druk wederom heeft opgevat. De druk van de Brieven
van den Pruisischen gezant von Thulemeyer,, waarmede nog niet aangevangen kon worden , zal zeker
dit jaar niet afloopen. Waarschijnlijk dus blyt Thulemeyer bestemd voor verzending in 1912.
In Februari van .het verslag-jaar zond Dr. Japikse
een hoeveelheid kopij in , voldoende om met den
druk van de Brieven van Johan de Witt 1.11- een
aanvang te maken. Sedert werd daaraan op de geregelde wijze , die wij van den beer Japikse gewoon
zijn , doorgewerkt , toen tot ons leedwezen in het
najaar ons bericht gewerd , dat hij wegens voortdurende
ongesteldheid de uitgave , die den laatsten tijd al
wat gesleept had , geheel tot Januari moest laten
liggen. Wij betreurden dit bericht het allermeest
voor onzen ijverigen en bekwamen medewerker en
wenschen hem van harte spoedig en volkomen herstel
van gezondheid toe.
Behalve de Kerkvisitaties en De Witt HI is er
dus op het oogenblik niets ter perse , maar heel wat
werk ligt nog op afdoening te wachten. Het een
zal vroeger,, het ander later aan de beurt komen.
Hierover thane een enkel woord. Het eerst komt
dan Jean Hotman in aanmerking , die in onze vergaderingen vele malen over de tong ging. Verleden
jaar hadden wij merle te deelen , dat de geschifte
collectie Hotinanniana met het advies van Prof. Busse-
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maker ter overweging naar Dr. Broersma in Indie
waren gezonden en dat wij hoopten , van hem bericht
te zullen ontvangen , dat hij zich met de voorstellen van het Bestuur zou kunnen vereenigen. Er
geschiedde echter beter ! In het voorjaar kwam de
heer Broersma zelf — weliswaar, men geloove het,
niet om Hotman , hoezeer die oude vriend hem ter
harte gaat — en hij was geheel content en wij waren
het niet minder. wij bestemden reeds het op circa
200 bladzijden druks geschatte definitieve manuscript
voor onze Bijdragen , toen het toch weer anders ging
loopen , wat ons van deze uitgave nu niet hard verwonderde. Ons medelid Blok nl. maakte ons opmerkzaam op de wenschelijkheid , reeds in 1862 door
Fruin betoogd , om de correspondentie van Leycester
over 1587 en het begin van 1588 als een vervolgdeel
op Bruce uit te geven , die in 1844 diens briefwisseling van de jaren 1585 en 1586 had doen verschijnen. Weliswaar is het Leycester-archief uiteengevallen, maar volgens mededeeling van ons medelid
had de beer Dr. J. Huges te Gouda, aan de hand
van het Verslag over Engelsche archivalia van Prof.
Brugmans, uit het Britsch Museum en het Record
Office te Londen reeds een aantal brieven van den
landvoogd saamgelezen. Uit Parijs had de beer
Broersma er ook nog gegeven, terwijl de Hotmanpapieren van Teyler's G-enootschap, waarover wij
vroeger berichtten , ook nog enkele brieven van hem
bevatten. Verbonden met de Hotman-bescheiden van
Dr. Broersma tot een deel der Werken , schenen ,
naar de meening van Prof. Blok , de brieven van
Leycester een goede publicatie over diens tijdvak te
zullen opleveren.
Inderdaad , het plan scheen aanlokkelijk ! Wilde
Dr. Huges medewerken in deze combinatie , dan zou
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het evenwel noodig zijn, dat hij weer eenigen tijd
in Londen ging vertoeven om nader kennis te maken
met de door hem gesignaleerde brieven , waarmee
hij niet dan zees oppervlakkig had kennis gemaakt.
In dat geval scheen het billijk genoemden heer een
finantieele tegemoetkoming uit de genootschapskas
toe te zeggen. De heeren Huges en Broersma werden
bereid gevonden met elkander in het span te gaan
(beider werk zou evenwel streng gescheiden blijven)
en de eerste vertrok in de groote vacantie naar
Londen. In October en November kwam zijn rapport in onze vergadering ter tafel. Dit bevredigde
ons niet geheel en al : wat Dr. Huges voor uitgave
in aanmerking wilde doen komen, bleek op het
eerste gezicht veel omvangrijker dan wij gemeend
hadden en aan den anderen kant misten wij het
een en ander, dat Brugmans' Verslag moest doen
verwachten maar bovenal wij wisten , dat indertijd
Motley het Leycester-archief vlijtig had gebruikt :
had hij het uitgeput? Wij vroegen en Dr. Huges'
rapport gaf niet voldoende uitsluitsel. Ook hadden
wij gaarne de historische beteekenis der aangegevon
brieven wat uitvoeriger in het licht gesteld gezien.
Nadere correspondentie met Dr. Huges nam wel
een deel van onze bezwaren weg en wij zagen de
geheele aangelegenheid nog eens ernstig onder de
oogen , toen . . . maar eigenlijk zouden wij bier
onze medeelingen moeten afbreken, daar het verdere
reeds in het jaar 1911 valt , loch men zal bet ons
wel ten goede willen houden , dat wij op het
nieuwe jaar een klein eindje vooruit loopen , opdat
zoodoende ons bericht een afgerond geheel kan
vormen. In een later schrijven had Dr. Huges
het door hem verzamelde materiaal in druk op twee
deelen van 450 a 500 bladzijden geschat. Gingen

XVII

wij geheel met hem mee, dan was eombinatie met
de Broerstna-kopij nataurlijk uitgesloten wegens de
oneenparigheid van omvang der beide collecties, doch
ons wachtte erger teleurstelling. Overwegende , dat
een nadere kennisneming der zich te Londen bevindende origineelen ter zake van wellicht noodige
schifting of vergelijking met Motley noodig scheen
indien wjj niet alles wat ons aangeboden was voetstoots wild.en drukken; overwegende verder, dat dit
een vrij langdurig en voor ons kostbaar verblijf van
den bewerker aldaar zou noodzakelijk maken, lieten
wij ondershands informeeren wat het afschrijven der
geheele collectie bescheiden zou moeten kosten , opdat
dan de nadere bewerking hier te lande op de kopieen
zou kunnen geschieden. Het bedrag dier kostien, dat
ons toen , weliswaar naar raming , genoemd werd ,
was z66 hoog, dat wij zeer onlangs na kort beraad
besloten van de uitgave der Leyeester-correspondentie
voorloopig af to zien , doch diligent te blijven ten
opzichte van hetgeen deze uitgave, die ons belangrijk scheen , op ander° wijze nog mogelijk zou
kunnen maken. Nu het verband met de Hotmanniana
toch verbroken was, besloten wij deze nu eindelijk
ter perse te leggen met bestemming voor de Bijdragen en Mededeelingen van 1913 eerst, daar nadere
vergelijkin,g met de origineelen te Parijs sedert lang
noodig was gebleken en tijd zal kosten. Wij hopen
het volgende jaar op Leycesters brieven te kunnen
terugkomen. Intusschen zijn wij Dr. Huges dankbaar
voor de moeite , die hij zich heeft getroost.
De voorgenomen publicatie van onuitgegeven Grafelijkheidsrekeningen van Holland en Zeeland uit
den tijd der Henegoutesche graven, waarover wij
reeds eenige malen berichtten , baarde ons in het
verloopen jaar niet veel zorgen. Er was werk genoeg
Bijtir. u Aleded. XXXII.

IT

XVIII

te doen en er wacht nog genoeg op de pers. Aileen
werd het gedurende eenigen tijd gestaakte afschrijven
van rekeningen te Rijsel hervat. Wat het maken
van indices op de reeds vroeger door het Genootschap uitgegeven Grafelijkheidsrekeningen aangaat,
waarvan wij het vorige jaar metdeelden , dat wij er
een aanvang merle wilden maken, moeten wij bekennen , dat wij er niet veel verder mee gekomen
zijn. Het maken van indices schijnt een hachelijk
werk te zijn van wege de vele beginselquaesties die
zich daarbij voordoen , vooral wanneer er verschillende belangstellende en werkzame indicatores tegelijk
aan het werk zijn , en aan een spoedige afdoening
van zaken zijn dergelijke principieele tournooien niet
bevorderlijk. Wij lieten eenige proeven van indices
bewerken, dock de ontslagaanvrage van Mej. De
Clercq , die een deel van dit werk op zich zou
nemen dwong ons de zaak voorloopig stop te zetten,
totdat haar opvolgster in staat zou zijn den draad
weer op to nemen.
Reeds vermeldden wij in ons vorig Verslag, dat
het verwachte rapport over het handelsarchief van
den Delftschen burgemeester Van Adrichem , met
bijgevoegden inventaris daarvan , in ons bezit was gekomen. Onze verwachting, dat wij thans over dit
onderwerp meer zouden kunnen vertellen , is echter
niet geheel verwezenlijkt. Onze berichtgever — wij
molten nu wel zeggen , dat het de Haagsche archivaris Dr. H. E. van Gelder is — kwam in zijn
rapport tot de conclusie , dat van de in het archief
aanwezige rekeningen betreffende de haringvisscherij
eenige zeer geschikt waren voor uitgave in de Bijdragen en Mededeelingen. Dat wij niet met hem
van mewling verschilden blijkt hieruit , dat men ze
hierachter aan het hoofd onzer bijdragen zal afgedrukt
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vinden. Wat echter betrekking had op Van Adrichems graanhandel : koopmansboeken , koopmansbrieven, een memoriaalboek e.d., scheen voor publicatie
zonder meer niet van voldoend belang. Dr. Van
Gelder stelde ons evenwel voor een onderzoek in te
doers stellen naar wat in ons land aan bronnenmateriaal
voor een eventueele handelsgeschiedenis nog aanwezig
is , ten einde op den duur tot een systematische
uitgave van koopmans- en bedrijfsboeken te geraken.
Hij verklaarde zich bereid zijn denkbeelden omtrent
de wijze , waarop dat onderzoek diende ingesteld te worden , alsnog nader te ontvouwen. Op ons verzoek diende
Dr. Van Gelder dan ook eenigen tijd later een gedetailleerd plan van onderzoek in , waarmede wij ons in
groote trekken wel konden vereenigen, met dien verstande echter, dat het onderzoek zich zou dienen te
bepalen tot koopmansboeken in den strikten zin des
woords , dat als terminus ante quern daarvan het jaar
1795 zou worden aangenomen , terwijl wij ons de
vrije beslissing omtrent het al dan niet uitgeven van
hetgeen aan den dag zou komen uitdrukkelijk voorbehielden. Wij achten het niet noodig nader op het
voorgestelde plan van onderzoek in te gaan , daar de
heer Van Gelder ons op het laatst van het jaar deed
weten , dat drukke ambtsbezigheden , die geen uitstel
gedoogden , hem genoopt hadden de heele zaak tot
het voorjaar van 1911 to laten liggen. Onze aandacht
blijft intusschen op deze aangelegenheid gevestigd.
Een geheel nieuw onderwerp van ooze beraadslagingen bracht het aanbod van Mr. A. Meerkamp
van Embden te Leiden , om voor de Werken te bezorgen een uitgave der oudste Leidsche stadsreiceningen. Wij hadden aanvanke1jk eenig bezwaar,,
daar wij vreesden , dat van deze rekeningen voor
Bloks Hollandsche sta g al de room zou afgeschept

XX

zijn geworden. Ook met eenige details van het plan
van bewerking konden wij ons niet aanstonds vereenigen, maar na ampele bespreking en briefwisseling
met den heer Van Embden en nadat deze de oudste
rekening , die van het jaar 1392, als proeve had
bewerkt en voorzien van een uitvoerige conceptinleiding , waarin hij aantoonde wat er nit deze rekeningen omtrent het middeleeuwsche stadsbeheer nog
te leeren valt , besloten wij Mr. Meerkamp van Embden
de door hem gevraagde opdracht te verleenen. Het
volgende Verslag zal ongetwijfeld meer hiervan kunnen
mededeelen.
In onderhandeling zijn wij daarentegen nog met een
medewerker,, die ter uitgave aanbood een collectie oorkonden : kopieen en regesten van origineele en van vele
reeds vroeger maar minder nauwkeurig uitgegeven bescheiden, alle betreffende Dordrecht uit de jaren 1006—
1299 , m. a. w. een compleet Dordtsch oorkondenboek
over lien tijd. Wij hadden , naast sympathie voor ,
verschillende bezwaren tegen het plan in den vorm ,
zooals het ens was voorgelegd , en stelden de afschriften in handen van een onzer,, die nog voor het
einde van het jaar een uitvoerig praeadvies uitbracht ,
dat in 1910 echter niet meer in behandeling kon
komen. Wij wenschen toch reeds thans mede te
deelen , dat wij na kennisneming van den inhoud
ervan in de jongste Januarivergadering ons volkomen
hebben kunnen vereenigen met de voorstellen tot
inperking der uitgave, door onzen adviseur gedaan ,
en dat wij den inzender in overweging hebben gogeven , zijn uitgave daarnaar in te richten en hem
geraden voor het geval , dat hij werkelijk een complete verzameling oorkonden betreffende Dordrecht
voor 1299 wenscht te geven , zich te richten tot het
gemeentebestuur dier aloude stall.
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Een bundel stukken, betrekking hebbende op de
geschiedenis van 's-Hertogenbosch in de 16 de eeuw ,
lien wij reeds voor lang ter kennisneming en beoordeeling ontvingen, maar waarvan gebleken was dat het
meest interessante stuk , dat over de beelden.stormerij
aldaar handelde , reeds uitgegeven was, hadden wij in
1909 in han.den van een bevoegd beoordeelaar gesteld,
0111 na te gaan of met gebruikmaking van sommige bescheiden uit het Bossche stadsarchief wellicht een
gewenscht geheel daaruit zou kunnen worden samengesteld. Wij hoorden in langen tijd niets , maar
onlangs word dit stilzwijgen opgehelderd en eon
onderzoek binnen niet al to langen tad toegezegd.
Evenzoo zijn wij wachtende op een voor kort gevraagde beoordeeling omtrent een journaal van een
reis door Nederland in 1762 van den Duitschen geleerde J. Beckmann , hoogleeraar te Gottingen.
Onze salon des refuses telt gelukkig maar weinig
nummers. Een dagverhaal van een Frieschen schipper
in Fransche gevangenschap uit bet jaar 1794 bleek
naast eigenaardige merites niet genoeg geschiedkundig
belang to hebben. Pat wij verder niet konden treden
in het herdrukken in de Bijdragen van een drietal
reeds vroeger verschenen verhandelingen, waarom
ons gevraagd word, behoeft goon betoog.
Tot slot, om niet met een oud gebruik to broken,
een kort woord over den inhoud van den jaarbundel,
waarop dit Verslag met zijn Bijlagen de inleiding
vormt. Mogen de daarin opgenomen stukken verder
voor zich zelf spreken.
Over de Gegevens betreffende de haringvisscherij op
het einde der 16de eeuw,, medegedeeld door Dr. H. E.
van Gelder, spreken wij reeds boven. Uit een geheel
van 29 rekeningen van de haringteelt uit het reeds
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meermalen besproken. archief-Van Adrichein , loopende
over een aantal jaren tusschen 1575 en 1604 , koos
de beer Van Gelder de drie belangrijkste ter publicatie uit, terwijl hij den inhoud der andere 26 verwerkte in een staat, die onder meer een overzicht
wil geven van den meer of min voordeeligen gang
van het bedrijf in die jaren.
Dr. G. Brom , de directeur van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome , verblijdde ons wederom
met twee bijdragen uit het rijke Vaticaansche
arehief. In de eerste verhaalt de Keulsche nuntius
Pallavicino (in en) over Holland ten fare 1676 , de
tweede, aan het slot van dit boekdeel, geeft den
tekst van den weinig bekenden maar opmerkelijken
Dijleaflaat voor Karel V in de jaren 1515-1518.
Wij meenen, dat diegenen onder lezers, voor wie het
een bezwaar mocht zijn, dat het reisjournaal in het
Italiaansch gesteld is en de tekst van den aflaat
natuurlijk naar het Latijnsche origineel is afgedrukt ,
in de inleidingen , die Dr. Brom aan zijn mededeelingen liet voorafgaan, vergoeding voor hunne teleurstelling zullen vinden.
De kapitein der artillerie J. Eysten , de geschiedschrijver der Nederlandsche pontonniers , had bet
voorrecht in een Doorloopend verhaal van de dienstverrichtingen der Nederlandsche pontonniers onder den
lnajoor G. D. Benthien 1797-1825 1) een verloren
gewaand dagboek van dien verdienstelijken officier
aan het daglicht te kunnen brengen , waarvan zonder

1) Wij maken gaarne van deze gelegenheid gebruik , op gezag
van Jhr. Mr. Victor de Stuers en met goedvinden van den uitgever
op te merken, dat de twijfelachtige handteekening in noot 1,
blz. 161 hierachter, die van den generaal Kellerman, Due de
Valmy, is.
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twijfel dat stuk , dat het aandeel behandelt, dat de
Nederlandsche pontonniers hebben gehad aan den
veldtocht van 1812, inzonderheid bij den overtocht
der Berezina , de algemeene aandacht zal trekken.
De heer Jos. Kleyntjes S. J. publiceert in een
Bijdrage tot de geschiedenis der plooierij in 1702 eon
verhaal van een onderzoek, door de Raden van Gelderland en Zutphen en aan hen toegevoegde leden
uit de Landschap ingesteld naar de seditieuse bewegingen , in 1702 in de steden Nijmegen, Tiel en
Bommel voorgevallen. Hoewel het Verbaal niet ongebruikt is gebleven , aarzelden wij niet doze bijkans
eenige bron voor de kennis dier woelingen op to
nemen.
Met de mededeeling, dat Dr. A. Hulshof in ons
veelverwig jaarboek de middeleeuwen vertegenwoordigt met een aantal belangrijke Oorkonden in de Archives Nationales to Parijs aangaande de betrekkingen
der Hollandsche graven nit het Henegouwsche en het
Beiersche huffs tot Frankrijk, besluiten wij ons Jaar-

verslag van het genootschapsjaar 1910.
Het Bestuur van het Historisch Genootschap
S. MULLER

W. A. F.

Fz. Voorzitter.

BANNIER,

ism Secretaris.

BIJLAGE A.

NAAMLIJST DER LEDEN
T MIT

HISTORISCH GENOOTSCHAP1).

BEST UUR.
Mr. S. Muller Fz. , Voorzitter.
Dr. W. A. F. Bannier, Eerste secretaris.
Jhr. Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, Tweede secretaris.
Dr. N. J. Singels, Penningmeester.
Dr. J. W. Muller, Eerste bibliothecaris.
Dr. A. J. van der Meulen, Tweede bibliothecaris.
Dr. P. J. Blok.
Dr. H. Brugmans.
Dr. C. H. T. Bussemaker.
Dr. F. J. L Kramer.

1) Bij deze . }ijst is aangenomen de feitelijke toestand op I
Januari 1911.
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HONOBAIRE LEDEN.
U. Berliere, te Maredsous.
W. Bode, te Berlijn.
E. baron de Borchgrave, te Weenen.
G. Edmundson, te Londen.
M. Pardo de Figueroa, te Medina Sidonia.
P. Fredericq, te Gent.
J. A. Fridericia, te Kopenhagen.
G. Galland, to Berlijn.
Jhr. J. J. de Geer van Oudegein, to Utrecht.
H. Havard, te Parijs.
J. H. Hessels, te Cambridge.
E. Hubert, te Luik.
E. Jacobs, te Wernigerode.
L. Legrand, te Parijs.
H. C. Vos Leibbrandt, te Kaapstad.
E. Martin, te Straatsburg.
0. Nachod, te Griinewald (bij Berlijn).
F. Nippold, te Ober-Ursel (bij Frankfort aid M.)
M. Philippson, te Berlijn.
H. Pirenne, te Gent.
0. Pringsheim, to Kryschanowitz (bij Breslau.)
F. Rachfahl, te Kiel.
M. Ritter, te Bonn.
D. Schafer, te Steglits (bij Berlijn.)
G. Mac Call Theal, te Kaapstad.
F. Vanderhaeghen, te Gent.
A. de Waal, te Rome.
A. Waddington, te Lyon.
E. Wrangel, te Lund.
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GEWONE LEDEN.
lir. T. P. H. van Aalst , te 's Gravenhage.
Mr. J. H. Abendanon , te 's Gravenhage.
Dr. A. J. d'Ailly, te Amsterdam.
P. Albers , te Maastricht.
H. J. Allard , te Maastricht.
Dr. M. A. van Andel, te Gorinchem.
Mr. J. P. Fockema Andreae , te Utrecht.
Mr. S. J. Fockema Andreae , te Leiden.
Mej. J. Anema , to Arnhem.
H. E. baron van Asbeck , te 's Gravenhage.
Mr. J. baron d'Aulnis de Bourouill, te Utrecht.
Jhr. J. A. F. Backer, te Vreeland.
Mr. C. Bake , te 's Gravenhage.
Mr. W. E. J. baron van Balveren , te Arnhem.
Dr. W. A. F. Bannier, te Utrecht.
Mej. Dr. F. E. J. M. Baudet, te Hilversum.
Dr. H. Bavinck , te Watergraafsmeer.
Mr. A. J. de Beaufort, te Leusden.
J. B. de Beaufort, te Woudenberg.
Mr. J. F. de Beaufort, te Utrecht.
Mr. W. H. de Beaufort, te Leusden.
Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, te Maarsbergen.
Dr. H. E. Becht, te Vlissingen.
A. A. Beekman, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te Wassenaar.
J. H. Been , te Brielle.
Mr. N. Beets, te Amsterdam.
G. J. G. C. graaf van Aldenburg Bentinck , te
Amerongen.
Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, te Veendam.
Mr. N. P. van den Berg, te Amsterdam.
Dr. J. Bergsma, te Groningen,
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Mr. J. L. Berns , te Leeuwarden.
A. F. van Beurden , te Roermond.
J. J. Beyerman , te Utrecht.
G. J. W. Koolernans Beynen, te 's Gravenhage.
Dr. J. T. Beysens , to Utrecht.
Dr. J. P. de Bie , te 's Gravenhage.
Mr. A. S. de Blecourt, te Zutphen.
Dr. P. J. Blok , te Leiden.
Mr. A. J. Blok, te Leiden.
Mr. D. van Blom, te Delft.
Dr. J. F. D. BlOte, te Tilburg.
J. H. Blum, te Domburg.
Dr. G. J. Boekenoogen , te Leiden.
P. A. M. Boele van Hensbroek , te 's Gravenhage.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.
Dr. C. W. T. baron van Boetzelaer van Dubbeldam ,
te Weltevreden.
Dr. U. P. Boissevain , te Groningen.
H. J. Boldingh , te Helder.
Mr. A. C. Bondam , te Arnhem.
Dr. A. Borgeld , te Amsterdam.
Mr. P. G. Bos , te 's Gravenhage.
Dr. A. J. Botermans , te Zwolle.
Mr. L. G. N. Bouricius , te 's Gravenhage.
M. ten Bouwhuys, te Utrecht.
Mr. Dr. S. van Brakel, te Amsterdam.
Dr. A. A. Bredius , te 's Gravenhage.
Dr. J. C. Breen , te Amsterdam.
D. A. Brinkerink , te Bovenkarspel.
Dr. R. Broersma , te Batavia.
Dr. G. Brom, te Rome.
J. H. Brom, te Utrecht.
Dr. W. L. C. Bronsveld, te Hoorn.
Dr. H. Brugmans , te Amsterdam.
C. W. Bruinvis , te Alkmaar.

XXVIII

Dr. C. P. Burger Jr. , te Amsterdam.
Dr. C. H. T. Bussemaker, te Leiden.
Jhr. P. H. A. Martini Buys, te 's Gravenhage.
W. J. J. C. Bijleveld, te Oegstgeest.
Mr. R. Bijlsma, te Rotterdam.
Dr. J. R. Callenbacb, , te Rotterdam.
J. W. Chevallier, te Brummen.
Mej. E. de Clercq, te Utrecht.
Dr. H. T. Colenbrander,, te Scheveningen.
H. J. Coppens, te Schiedam.
H. T. Cox, te Amersfoort.
J. Craandijk, te Haarlem.
Dr. S. Cramer, te Amsterdam.
C. C. A. Croin., te Dordrecht.
W. Croockewit W.Az., te Amersfoort.
J. T. J. Cuypers, te Amsterdam.
Dr. P. J. H. Cuypers, te Roermond.
W. E. van Dam van Isselt, te Amersfoort.
Dr. A. H. J. V. M. Desertine, te Eindhoven.
Mr. C. T. van Deventer, te 's Gravenhage.
A. H. A. C. Diegerick, te Gent.
H. C. Diferee, te Amsterdam.
C. P. J. Dommisse , te Maassluis.
P. K. Dommisse, te Vlissingen.
P. N. van Doorninck, te Bennebroek.
Dr. G. J. Dozy, te Zeist.
A. Driessen , te Ilpendam.
Mr. H. L. Drucker, te 's Gravenhage.
H. van Druten, te Rijnsburg.
Mr. W. H. F. Dubois, te Utrecht.
R. Dufour, te Amersfoort.
K. Dumon, te Amsterdam.
Dr. B. Dijksterhuis , te Tilburg.
Mr. C. C. D. Ebell, te 's Hertogenbosch.
Mr. T. G. van Eck , te 's Gravenhage.
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C. P. van Eeghen Jr., te Amsterdam.
Dr. A. Eekhof, te Diemen.
A. G. A. van Eelde, te Amsterdam.
Mr. J. L. M. Eggen , te Gent.
J. E. Elias, te Amsterdam.
Dr. D. van Embden , te Amsterdam.
Dr. H. J. E. Endepols , te Maastricht.
Mej. F. J. G. W. C. Engelberts, te Assen.
Mej. J. I. D. A. J. Engelberts, te Assen.
Jonkvr. C. Engelen , te Zutphen.
Mr. C. Enschede, te Haarlem.
J. W. Enschede, te Amsterdam.
Dr. E. Epkema, te Zalt-Bommel.
N. J. A. P. H. van Es, te Arnhem.
Dr. W. van Everdingen, te Rotterdam.
J. Eysten, te Utrecht.
Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Eysinga, te Groningen.
A. N. J. Fabius, te Utrecht.
Mr. D. P. D. Fabius, te Amsterdam.
Mr. P. Falkenburg, te Amsterdam.
P. Feenstra Jr., te Amsterdam.
Jhr. Mr. J. A. Feith, te Groningen.
Mr. E. Fokker, te Utrecht.
T. Folmer, te Hillegersberg.
Mr. B. de Gaay Fortman, te Amsterdam.
J. A. Frederiks , te 's Gravenhage.
Mr. Dr. K. J. Frederiks, te 's Gravenhage.
C. G. Frentzen, te Leiden.
Mr. R. Fruin , te Amsterdam.
P. Fijn van Draat, te Utrecht.
J. F. Gebhard Jr., te Amsterdam.
Mej. Dr. T. J. Geest, te Baarn.
Dr. H. van Gelder, te Utrecht.
Dr. H. E. van Gelder, te Scheveningen.
Dr. H. A. Geurts, te Rolduc (gem. Kerkrade).
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Dr. P. J. M. van Gils, te Rolduc (gem. Kerkrade).
P. J. Glasz, te Arnhem.
Jhr. Mr. J. J. Gockinga, te Arnhem.
Mevr. Dr. J. Goekoop—de Jongh, te 's Gravenhage.
C. J. Gonnet, te Haarlem.
Dr. J. W. H. Goossens, te Rolduc (gem. Kerkrade).
P. C. GOrlitz, te Nijmegen.
W. Gosler, te Hilversum.
Dr. I. H. Gosses, te Amsterdam.
P. Gouda Quint, te Arnhem.
Mr. M. L. van Goudoever, te -Utrecht.
J. J. Graaf, te Haarlem.
J. de Graaf, te Delft.
Mr. J. Hooft Graafland, te Utrecht.
Jhr. Mr. J. F. Hooft Graafland, te Utrecht.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, te Utrecht.
Mr. S. Gratama, te 's Gravenhage.
Dr. J. V. de Groot, te Amsterdam.
Dr. C. Hofstede de Groot, te 's Gravenhage.
Mr. W. T. Grothe van Schellach, te Utrecht.
J. baron Sirtema van Grovestins, te 's Gravenhage.
P. M. Grijpink, te Laren.
Mgr. G. Gul, te Utrecht.
Mr. S. van Gijn, te Dordrecht.
Jhr. Mr. N. C. de Gijselaar, te Leiden.
Dr. S. P. Haab, te Arnhem.
L. J. J. Hageraats, te 's Gravenhage.
H. van de Hagt, te Rotterdam.
Dr. C. F. Haje, te Middelburg.
Mej. Dr. M. J. Hamaker, te Groningen.
Dr. J. Hania Pz., te Steenwijk.
G. C. D. d'Aumale baron van Hardenbroek, te Driebergen.
Mr. G. C. D. R. baron van Hardenbroek; te Bunnik.
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Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten , te
Leeuwarden.
A. T. Hartkamp, te Amsterdam.
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft.
J. A. J. ter Heerdt, te Utrecht.
Mr. J. E. Heeres, te Leiden.
Dr. K. Heeringa, te Middelburg.
Dr. J. Heinsius, te Leiden.
Dr. L. Heldring, te Amsterdam.
L. J. van Beuningen van Helsdingen, te Leeuwarden.
Dr. A. H. L. Hensen , te Warmond.
Mr. E. J. J. van der Heyden, te Rotterdam.
J. H. C. Heyse, te Middelburg.
Mr. J. J. Heyse, te Middelburg.
J. C. Gijsberti Hodenpij1 van Hodenpijl, te 's Gravenhage.
F. A. Hoefer, te Hattem.
Mr. H. graaf van Hogendorp , te 's Gravenhage.
Jonkvr. A. baronesse van Hogendorp, te 's Gravenhnge.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
A. Hollestelle, te Tholen.
Dr. A. G. Honig, te Kampen.
G. J. Honig, te Zaandijk,
Dr. I. M. J. Hoog, te Nijmegen.
Dr. S. S. Hoogstra, te Gouda.
Dr. H. P. M. van der Horn van den Bos, te 's Hertogenbosch.
Mr. F. R. ter Horst, te Scheveningen.
A. P. H. Hotz, te Beyrouth.
Dr. M. T. Houtsma, te Utrecht.
A. Hoynck van Papendrecht, te Rotterdam.
Dr. J. Huges, te Gouda.
Dr. J. Huizinga, te Groningen.
Dr. J. de Hullu, te 's Gravenhage.
Dr. A. Hulshof, te Utrecht.

XXXII

G. linkman, te Groningen.
Jhr. Mr. J. E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, te Utrecht.
Dr. C. B. Hijlkema, to Haarlem.
F. A. R. A. baron van Itteretim, te Utrecht.
Dr. R. Jacobsen , te Rotterdam.
Dr. J. A. H. G. Jansen, te Jutphaas.
J. J. van Noorle Jansen , te Utrecht,
Dr. N. Japikse , te 's Gravenhage.
Mej. J. T. Jelgersma, te Apeldoorn.
Jhr. Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, te Utrecht.
Mr. J. G. C. Joosting, te Assen.
G. C. A. Juten, te Ginneken.
W. F. Juten, te Bergen-op-Zoom.
J. Kalf, te 's Gravenhage.
Dr. G. Kalff, te Leiden.
G. M. Kam, te Nijmegen.
Dr. A. H. Kan, te Middelbarg.
Mr. J. Kappeyne van de Coppello, te Amsterdam.
Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's Gravenhage.
P. H. van der Kemp, te 's Gravenhage.
Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
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W. P. Kops , te Amsterdam.
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Dr. E. T. Kuiper,, te Amsterdam.
Mr. J. van Kuyk , te 's Gravenhage.
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Dr. C. te Lintum, te Rotterdam.
Dr. A. Rutgers van der Loeff, te Utrecht.
J. D. Rutgers van der Loeff, te Haarlem.
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Mr. A. F. baron van Lynden, te Utrecht.
F. baron van Lynden van Hemmen, te Hemmen.
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Mr. L. J. Rietberg , te Utrecht.
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E. A. von Saher, te Haarlem.
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Dr. A. A. van Schelven , te Maarssen.
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Mr. L. J. Sparnaay , te 's Gravenhage.
J. F. M. Sterck, te Heemstede.
W. P. van Stockum Jr. , te 's Gravenhage.
C. A. P. van Stolk , te Rotterdam.
Dr. K. E. W. Strootman , te Utrecht.
Mr. A. L. E. ridder de Stuers, te Parijs.
Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, te 's Gravenhage.
Mr. J. P. Suyling , te 's Gravenhage.
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Jhr. C. H. C. A. van Sijpesteyn , te 's Gravenhage.
Jhr. L. F. Teixeira de Mattos, te Beekbergen.
W. H. baron Taets van Amerongen van Woudenberg,
te Utrecht.
Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan , to
's Gravenhage.
Dr. J. S. Theissen , te Groningen.
J. H. A. Thus, te Kralingen.
J. C. Alberdingk Thijm , te Culemborg.
Mr. G. van Tienhoven , te Haarlem.
Dr. G. Tjalma , to Veen (Noord-Brabant).
J. W. des Tombe , te Bilt.
J. Trosee , te Nijmegen.
F. L. S. F. baron van Tuyll van Serooskerken van
Zuylen , te Zuilen.
W. J. Tuyn , te Edam.
Mr. W. J. L. Umbgrove , te Zutphen.
Dr. V. Vanderhaeghen , te Gent.
F. Vanveerdeghem, te Luik.
Dr. H. A. W. van der Vecht, te Middelburg.
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Dr. J. S. van Veen , te Arnhem.
J. Veersema, te Utrecht.
B. P. Velthuysen , te Sneek.
Dr. J. Verdam , te Leiden.
I. G. de la Fontaine Verwey, te Zutphen.
Mej. R. Visscher,, te Leeuwarden.
Mr. A. C. Visser van Yzendoorn , te Leiden.
P. T. C. Scharp de Visser, to Gorinchem.
B. R. F. van Vlijmen , te Schijndel.
Dr. W. Vogelsang, te Utrecht.
Dr. C. W. Voilgraff, te Groningen.
Dr. J. C. Vollgraff, te Utrecht.
Dr. W. C. A. baron van Vredenhurch, to 's Gravenhage.
R. W. P. de Vries , te Amsterdam.
Mr. T. de Vries , te Chicago.
J. D. Wagner, te 's Gravenhage.
F. G. Wailer, te Amsterdam.
Mr. J. van Wake, te Utrecht.
P. M. H. Welker, te Numansdorp.
Dr. H. A. Weststrate , te Zetten.
Mgr. H. van de Wetering, te Utrecht.
Dr. C. E. A. Wichmann, te Utrecht.
Dr. E. Wiersum , te Rotterdam.
S. Wigersma Hz., te Leeuwarden.
Mr. L. Willems, te Gent.
DrJ J. te Winkel, te Amsterdam.
Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland , te 's Gravenhage.
Dr. M. Wolff, te Haarlem.
Dr. J. Woltjer, to Amsterdam.
Dr. R. H. Woltjer,, te Amsterdam.
Dr. J. A. Worp , te Groningen.
Dr. M. Woudstra, te Welsrijp.
Mr. G. Wttewaall, te Arnhem.
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B. W. G. Wttewaal van Wickenburgb , te Houten.
Dr. G. A. Wumkes , te Sneek.
W. E. A. Wiippermann , te 's Gravenhage.
J. M. Wiistenhoff, te Sassenheim.
C. N. Wijbrands, te Amsterdam.
Jhr. J. M. van Asch van Wijck , te Utrecht.
Jhr. Mr. L. H. J. M. van Asch van Wijck , te
Utrecht.
Dr. N. van Wijk , te 's Gravenhage.
Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden , te Putten.
H. A. van IJsselsteyn, te 's Gravenhage.
Jonkvr. S. J. baronesse van Zuylen van Nyevelt, te
's Gravenhage.
Mr. Dr. W. A. van Zijst, te Utrecht.
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GENOOTSCHAPPEN ENZ ,
WAARMEDE HET HISTORISCH GENOOTSCHAP
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Redactie der Annales des Facultes de Droit et des
Lettres d'Aix , to Aix-en-Provence.
Aachener Geschichts-Verein , te Aken.
Geschichts- und altertumsforschende Gesellschaft
des Osterlandes , te Altenburg.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam.
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, to Amsterdam.
Academie royale d'Archeologie de Belgique, to Antwerpen.
Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht , to Arnhem.
Historischer Verein fur Schwaben und Neuburg, to
Augsburg.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , te Batavia.
Historische und antiquarische Gesellschaft, te Bazel.
Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg, to
Berlijn,
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Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz , te Bern.
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande , te
Bonn.
Historischer Verein fur den Niederrhein, te Bonn.
Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins, te
Bremen.
Societe d'Ernulation pour 1'Etude de 1'Histoire et
des Antiquites de la Flandre , te Brugge.
Acadómie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique, te Brussel.
Societe d'Archeologie de Bruxelles, te Brussel.
De Bollandisten , te Brussel.
Society di Storia patria per la Sicilia orientale, te
Catania.
Westpreussischer Geschichtsverein , te Danzig.
Oudheidskundige Kring der Stad en des voormaligen
Lands van Dendermonde, te Dendermonde.
Diisseldorfer Geschichtsverein , te Dusseldorp.
Bergischer Geschichtsverein, te Elberfeld.
Gesellschaft fur bildende Kunst und vaterlandische
Altertiimer, te Emden.
Historischer Verein fur Stadt und Stift Essen, te
Essen.
Verein fur Geschichte und Altertumskunde , te
Frankfort aIM.
Societe d'Histoire et d'Archeologie, te Geneve.
Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
Letterkunde, te Gent.
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde , te
Gent.
Oberhessischer Geschichtsverein, te Giessen.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften,
to GOrlitz.
Historischer Verein fur Steiermark , to Graz,
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Vereeniging Die Haghe , te 's Gravenbage.
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indio, te 's-Gravenhage.
Algemeen Rijksarchief, te 's-Gravenhage.
Riigisch-pommerscher Geschichtsverein , te Greifswald.
Thiiringisch-sichsischer Geschichts- und Altertunisverein , te Halle a/S.
Verein fur hamburgische Geschichte , te Hamburg.
Historischer Verein fur Niedersachsen , te Hannover.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant , te 's-Hertogenbosch.
Verein fur thiiringische Geschichte und Altertumskunde , te Jena.
Badische historische Kommission , te Karlsruhe.
Verein fur hessische Geschichte und Landeskunde ,
te Kassel.
Stadt-Archiv, te Keulen.
Redactie van de Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst, te Keulen.
Gesellschaft fur schleswig-holstein-lauenburgische
Geschichte , te Kiel.
Redactie der Altpreussische Monatschrift, te Koningsbergen.
Geschied- en oudheidkundige Kring , te Kortrijk.
Societe d'Histoire de la Suisse romande , te Lausanne.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde , te Leeuwarden.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde , te
Leiden.
KOniglich-siichsische Gesellschaft der Wissenschaften , te Leipzig.
Redactie van de Kwartalnik Historyczny, , te
Lemberg.
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Redactie van de Analectes pour servir a 1'Histoire
ecclesiastique de la Belgique , te Leuven.
Redactie van de Revue d'Histoire ecclesiastique , to
Leuven.
Redactie van de English historical Review, te
Londen.
Royal historical Society, te Londen.
Verein fur liibeckische Geschichte und Altertumskunde, te Lubeck.
Institut archeologique liegeois , te Luik.
Societe d'Art et d'Histoire du Diocese de Liege,
te Luik.
Kongelige Universitet, to Lund.
Institut grand-ducal de Luxembourg, te Luxemburg.
Verein fur Geschichte and Altertumskunde des
Herzogtums und Erzstifts Magdeburg, to Maagdenburg.
Geschied- en oudheidkundig Genootschap in het
Hertogdom Limburg, te Maastricht.
Real Academia de la Historia, te Madrid.
Abbaye de Maredsous, te Maredsous.
Cercle archeologique , littóraire et artistique do
Malines, te Mechelen.
Verein fur Geschichte der Stadt Meissen, te Meissen.
Gesellschaft fur lothringische Geschichte und Alterthumskunde , te Metz.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen , te Middelburg.
KOniglich-bayerische Akademie der Wissenschaften,
to Munchen.
Redactie van het Historisches Jahrbuch der WinesGesellschaft, te Munchen.
Verein fiir Geschichte und Altertumskunde Westfalens , te Munster en Paderborn.
Societe archeologique de Namur, te Namen.
Germanisches Museum, te Neurenberg.
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The New-York historical Society, te New-York.
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas , te
St. Nikolaas.
Verein fur Geschichte und Landeskunde , te Osnabruck.
Historische Gesellschaft far die Provinz Posen , te
Posen.
Historischer Verein fur Oberpfalz und Regensburg,
te Regensburg.
Limburg. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, te Roermond.
Biblioteca apostolica vaticana, te Rome.
Nederlandsch historisch Instituut, te Rome.
Reale Society, romana di Storia patria, te Rome.
Verein fur Rostocks Altertiimer, te Rostock.
Gemeente-archief, te Rotterdam.
Verein fur mecklenbiirgische Geschichte und Altertumskunde , te Schwerin.
Gesellschaft fur pommersche Geschichte und Altertumskunde , te Stettin.
Kongelige Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademie , te Stockholm.
Nordiska Museet, te Stockholm.
Historisch-litterarischer Zweigverein des VogesenClubs in Elsass-Lothringen, te Straatsburg.
KOnigliche Landesbibliothek , te Stuttgart.
Societe Scientifique et litteraire du Limbourg , te
Tongeren.
Verein fur Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben , te Ulm.
Carolina rediviva. Kongelige Universitets-Bibliothek,
te Upsala.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen , te Utrecht.
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Gemeente-archief, te Utrecht.
Redactie van het Archief voor de Geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht , te Utrecht.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, te Weenen.
Institut fur oesterreichische Geschichtsforschung , te
Weenen.
Harzverein fur Geschichte und Altertiimer, , te
Wernigerode.
Verein fur nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung , te Wiesbaden.
Geschichtsverein fur das Herzogtum Braunschweig,
te Wolfenbiittel.
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffen.
burg, te Wiirzburg.
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis, te Zwolle.
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P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad.
Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen.
Gisb. Br 0 m, De houding van den H. Stoel bij de
secularisatie van het Sticht 1528-1532. (Overdr. uit:
Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk. 1909.)
C. W. Br u in vis, Een bedenkelijke strafvervolging
met een geduchten nasleep (1740-1750). (Overdr. uit:
Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk. 1910.)
J. Cr a and ij k, De beschilderde glazen in de kapel
Bijdr. en Meded. XXXII.
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van Assendelft in de Groote Kerk in Den Haag.
(Overdr. uit : Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk.
1910.)
L. Dela vaud, Documents inedits sur le Due de
Saint Simon. (1694-1746).
— Arrangement international sur les bombardements (1696). (Extr. de la Revue generale de droit
international public.)
Les origines norvegiennes des archipels
ecossais (872-1667). (Extr. des Annales des sciences
polit. XXV, II.)
A. de Fa ria, Descendance de D. Antonio , prieur
de Crato , XVIIIe roi de Portugal.
------ 2e edition.
D. Antonio , prieur de Crato , XVIIIe roi de
Portugal (1534-1595). (Extraits , Notes et Documents) I.
T. Folmer, Het boek en de boekhandel. (No. 10
van : Uit onzen Bloeitijd.)
Over onze middeleeuwsche miniatuur-schil derkunst en het Breviarium Grimani.
R. F r u i n , De studie van het oud-vaderlandsch
recht en de archieven.
E. C. Go d é e Molsbergen, Geschiedenis van
Zuid-Afrika voor schoolgebruik.
J. J. Graaf, Een tweetal oude hosties. (0 verdr.
nit : Van onzen Tijd 1909, 2.)
— Oude kunst en grootkapitaal. (Overdr. nit:
Van onzen Tijd 1910, 6.)
S. P. Haak, De Geldersche rijksmunten tot het
begin der 17 de eeuw. (Overdr. nit : Bijdr. en Medea.
d. Vereen. Gelre XIII.)
N. Hach ez, Essai sur le Mit de sacrilege en droit
francais jusqu' a la fin du XV e sikle , publ. p. J. L.
M. Eggen.

LT

J. H. J. H am elberg, De Nederlanders op de WestIndische Eilanden. 1I. — Documenten behoorende bij
„De Nederlanders op de West-Indische Eilanden". II.
Bonaire , Curacao, Aruba (biz. 99-215).
A. Huls h o f, Verslag van een onderzoek to Rostock
naar handschriften , drukwerken en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
P. H. van der K e mp, De geboorte van de Algemeene Secretarie to Batavia en van het Staatsblad
van Nederlandsch-Indie. (Overdr. uit : De Indische
Gids , April 1910.)
--- St. George d'Elmina in 1825. (Overdr. uit :
De Tijdspiegel 1910.)
—

Nicolaus Engelhard. (Overdr. uit : De In-

dische Gids, Aug. 1910.)
--- Mr. A. R. Falck in zijn vastlegging van onze
aanspraken op geheel Borneo. (Overdr. uit : De Indische
Gids, Jan. 1911.)
E. S. de Klerck, De Java-oorlog van 1825—'30. VI.
Bona v. Kruit wag e n, Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica impressa.
E. C. van Leersum, Shorthand Lecture-notes of
the 17th century. (Overdr. nit : Janus XV.)
—

A couple of letters of Gerard van Swieten

on the „Liquor Swietenii" and on the inoculation of
smallpox (Idem).
H. J. Lenderink, Blind en doofstom tegelijk. De
ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten
Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommenwezen in Nederland.
—

De eerste opvoeding van het blinde kind in

het huisgezin.
Lettres de Benoit XII (1334-1342). Testes et analyses , publies par A. F i e r e n s.

LII
Van Loo, Les fievres zólandaises et leur influence
sur l'expedition anglaise en 1809.
J. C. van der Loos, Geschiedenis van de H.
Kruisweg-devotie. (Overdr. uit : De Katholiek.)
M. de Man , Over de noodmunten van Zierikzee.
(Overdr. uit : Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Gen. v. Munten Penningkunde.)
R.

van Marie, Un Chancelier de France sous

Charles VI. Henri de Marie.
W. W. van der Meulen en J. van Kuyk,
Niederlande. (Overdr. uit: Jahresber. d. Geschichtswissensch. XXXI.)
Miniaturen der lateinischen Galenos-Handschrift der
Kgl. Oeffentl. Bibliothek in Dresden. Dl. 92-93 in
phototypischer Reproduktion. Einleitung und Beschreibung von E. C. van Leer sum und W.
Martin.
S.

P. PH o n o r e N a b e r, De Reizen van .,Heyn-

drick Dirrecksen Jolink" van Zutphen. (Overdr. uit:
Het Marinebiad 1909.)
0. Nachod, Japan. (Sonderabdruck aus der Weltgescbichte , hrsg. v. J. v. Pflugk-Harttung.)
-- Japan. (Overdr. uit: Jahresber. d. Geschichtswissensch. XXXI.).
A. L. H. 0 breen, Verschillende Onderwerpen.
Opstellen , overgedr. uit het Weekblad voor den bandeldrijvenden en industrieelen middenstand.
Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543, uitgegeven door H. D. J. van Sche vichav en en J. C.
J. K l e y n tj e n s S. J. I. 1382-1427.
Rekeningen en andere stukken van den pauselijken
aflaathandel to Mechelen in 't midden der l5de ceuw
(1443-1472), door P. Frederic q.
A. W. Stellwagen, Uit de heugenissen van Kardinaal Pacca. (Mt: De Nieuwe Courant, 23 Jan. 1910.)

LIII
A.

W. S tell wagen, Uit en over Graaf Lehn-

dorff's dagboeken. (Overdr. nit : Tijdschr. v. Gesell.,
land- en volkenk.)
W. P. van S t o c k u m j r., La librairie, l'imprimerie
et la presse en Hollande a travers quatre siecles.
H. Toll, Sicco et les Sicconides (Hs.).
B. R. F. v an Vlij m e n , Het Bataafsche voetvolk.
— Het Frankische voetvolk , 400-800.
-- Les Hollandais dans la grande armee. (Extr.
du Correspondant 1907.)
De derde Voyagie van Gijsbert Heecq naar Oost
Indijen. Uitgeg. d. S. P. PH on o r ó Nab e r. (Overdr.
uit : Het Marineblad. 1910-1911.)
A. W i c h m an n, Over de vulkanische uitbarsting
op het eiland Teon (Tijau) in 1659. (Overdr. uit: Verslag V. d. verg. d. Wis- en Natuurk. Afd. d. Kon.
Ak. v. Wet. 1910.)
--- Adolf Bernhard Meyer's Reise nach NeuGuinea im Jahre 1873. (Overdr. uit : Nova Guinea II'.)
--- Ueber den Vulkan Soputan in der Minahassa.
(Overdr. uit: Monatsber. d. deutschen geol. Gesellsch.
LXII, 8-10.)
F. W. Winters, Genealogy of the Surdam Family.
W. E. A. Wii pperman n, Nederland vO6r honderd
jaren (Eigen Haard 8, 15, 22 Jan., 12, 19, 26 Maart,
30 April , 7, 14 Mei, 16, 23 hill, 27 Aug., 3, 10 Sept.,
15, 22, 29 Oct., 26 Nov., 3, 10 Dec. 1910).

B. VAN OF DOOR DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR , GENOOTSCHAPPEN, MAATSCHAPPIJEN ENZ.
Van het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken.
Verslagen omtrent 's-Rijks oude Archieven. XXXII
(1909).

LIV
Verslagen omtrent 's-Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst. XXXII (1909).
R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in
1607 nit de Hollandsche Rekenkamer naar de Zeeuwsclie
overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak. 1433-1584.
Van den Directeur van het Krij gsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf
te 's-Gravenhage.
Nasporingen en studien op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis. Mde

Jaarverslag.

Van de Commissie voor 's Rijks geschiedkundige publication.
Relazioni Veneziane. Venetiaansche berichten over
de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795, verzameld

J. B 1 o k.
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnij verheid , verzameld door N. W. Posthumu s.
I. 1333-1480.
Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland
1621-1700 , uitgegeven door W. P. C. K n u t t e 1. III.
1646-1656.
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van
Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door H. T.
Colenbrande r. V. Koning Lodewijk 1806-1810.
2 stukken.
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen
handel , verzameld door K. He erin g a. I, 1, 2.

en uitgegeven door P.

Van het Rijksarchief in Drente te Assen.
J. G. C. Jo osting, Het huis-archief van Batinge.
--- De archieven van ontbonden Vereenigingen
en Commission.

LV
J. G. C. Joos tin g, Inventaris van de Coevorder
archieven.
-- De archieven van Kerspelen en Marken.
Van de Commissie van bestuur van het
Provinciaal Museum van Oudheden in
Drente.
Verslagen aan de Gedeputeerde Staten over 1902,
1906, 1907, 1909.
Van Gedeputeerde Staten van Zeeland
te Middelburg.
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. V, 1.
Van het Stedelijk Museum te Alkmaar.
Verslag (van het Archief, het Museum en de Bibliotheek) over 1909.
Archieven van het Convent der H. Maria van Nazareth of het jonge begijnhof. De Gasthuizen. Het,
Burgerweeshuis (tot 1869). De voormalige Ambachtsheerlijkheden der stad. Beschreven door C. \V.
Bruinvis.
Van de Oudheidkundige Vereeniging
Flehite te Amersfoort.
Verslagen 1904-1908.
Van de Vereeniging „Amstelodamum"
to Amsterdam.
Achtste Jaarboek.
Van de Commissie van beheer en toezicht
over „Edam's Museum".
Verslagen over 1904, 1905, 1908, 1909.

LW

Van het College van Libryemeesters van
de Goudsche Librye te Gouda.
Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te
Gouda. 1910.
Van het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage.
Het Rijksarchief te 's-Gravenhage. (Overdr. nit:
Versl. omtr. 's-Rijks oude archieven 1909.)
Van het Indisch Genootschap te
's-Gravenhage.
Verslagen der Vergaderingen van 9 Dec. 1909, 18
Jan., 1 Febr., 1, 29 Maart, 26 Mei, 1, 22 Nov. 1910.
Naamlijst der leden (Mei 1910.)
Van de Linschoten-Vereeniging te
's-Gravenhage.
Itinerario Voyage ,ofte Schipvaert van Jan Huy gen
van Linsch o t en naer Oost ofte Portugaels Indien.
1579-1592. Uitgeg. door H. Kern. I, II.
Van de Vereeniging „Arentsburgh" te
's-Gravenhage.
Eerste Jaarverslag over 1909.
Van de firma Joh. Enschede en Zonen
te Haarlem.
Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en
Zonen.
Van de Redactie van „De Katholiek" te
Utrecht.
De Katholiek. barge 1910. Deel 137.-138.
Van de Universiteits-Bibliotheek te Utrecht.
Gelre, Bijdragen en Mededeelingen. I—VI.

LVII

Historia Gelriae , auctore anonymo, uitgeg. door J.
G. C. Joosting.
J. A. Heuff Az., De Neder-Betuwe en haar Ridderschap.
H. A. Weststrat e, Gelderland in den Patriottentijd.
Van het Bestuur van het Historisch
Genootschap te Utrecht.
Bijdragen en Mededeelingen. XXXI.
Gedenkschriften van G ij sbert Jan van Harde nb r o e k. III. Uitgegeven door A. J. van der
Meulen.
Van den heer A. J. van der Meulen
te Utrecht.
Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in 1909.
Van de Vereeniging tot uitbreiding en
instandhouding der Zaanlandsche
Oudheidkundige Verzameling
„Jb. Honig Jsz. Jr." te Zaandijk.
18de Verslag , over 1908-1909.
Van den Verband deutscher Ilistoriker
te keulen.
Bericht uber die elfte Versammlung deutscher Historiker zu Strassburg. 15. bis 19. September 1909.
Van Mevr. de Wed. Dr. J. FastenrathGoldmann te Keulen.
Jahrbuch der KOlner Blumenspiele III, IV, VIII, I.
J. Fastenrath, Von Hochzeit zu Hochzeit. Lieder
aus sonnigen Tagen.
-- Christoph Columbus. Studien zur spanischen
vierten Centenarfeier der Entdeckung Americas.

LVIII
J. Fastenrath, La \Valhalla y las Glorias de
Alemania. I.
Aus spanischen Landen. Dichtungen aus

—

Mexico und Uruguay. Nachgelassene Uebersetzungen
aus dem Spanischen.
--- Catalanische Troubadoure der Gegenwart.
Verdeutscht und mit einer Uebersicht der catalanischen
Literatur eingeleitet.
—

Die Eberhardo-Carolina und Eberhard im

Bart. Aus dem Spanischen des Dr. J. F. von
Augusta Rolfs.
-- Granadinische Elegien.
— Zaragozaner Schnurren in kOlnischer Mundart
wiedergegeben.
--- Ein weiblicher Don Juan. Nach dem Spanischen des Don Manuel Breton de los Herreros.
Cendrouseta. (Publ. p.)

—

A. Roque Ferrier.

(Overdr. uit : Filibrige Latin.)
Van de Smithsonian Institution to
Washington.
Bulletin 41, 42, 48.
Van den heer F. W. Winters to Nieuw-York.
L. H. Cornis h, A national Register of the Society
„Sons of the American Revolution". I, II.

II. DOOR RUILING MET ANDERE GENOOTSCHAPPEN
VERKREGEN.

Aix.

Facultes de Droit et des Lettres.

Annales de la facultê des Lettres. II, 3, 4.
Annales de la

faculte de Droit. II, 1, 2.

LIX

A k e n. Aachener Geschichtsverein.
Zeitschrift.

XXXI.

Amster da m. Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Jaarboek. 1909.
Afd. Letterkunde. Verhandelingen. XVI. Nieuwe
Reeks. X, 3; XI , 1 —3 , 4.
Verslagen en Mededeelingen.
4de Reeks. X, 2.

Poemata (Leg. Hoeufft) Amico

monita rebus novis adversanti. — Pomponia Graecina.
Accedunt quattuor poemata
laudata. Comoedia. — De
Siciliae et Calabriae excidio
carmen.
Afd. Natuurkunde. Verhandelingen. Tweede Sectie.
XV, 2; XVI, 1-3.
Verslagen. XVIII , 1, 2.
Am s t e r d a m. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Jaarverslag uitgebracht in 1910.
J. S i x , Hendrik de Keyser als beeldhouwer.
A n t w e r p e n. Academie royale d'Archeologie de Belgique.
Bulletin. 1909, 3, 4; 1910, 1, 2.
A r n h e m. Gelre. Vereeniging tot beoefening van
Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Bijdragen en Mededeelingen. XIII.
P. Gouda Quint, Grondslagen voor de bibliographic van Gelderland.
Batavia. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. LI , 6; LIT , 1, 2.

LX

Notulen. XLVII (1909), 1-4; XLVIII (1910), 1 , 2.
Verhandelingen. LVIII, 1, 2.
Ethnographica in het Bataviaasch Museum.
Rapporten van de Commissie in NederlandschIndie voor oudheidkundig onderzoek op Java
en Madoera. 1907, 1908.
E. S. de Klerck, De Java-oorlog van 1825—
'30. VI.
D. K. Wielenga, Schets van een Soembaneesche
Spraakkunst (naar 't dialect van Kambera).
B a z e 1. Historische und antiquarische Gesellschaft.
Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde. IX, 2; X, 1.
Berl ij n. Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg.
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. XXIII, 1, 2.
B o n n. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande.
Jahrbiicher. Heft 118 ; met -Beilage : Bericht der
Provinzialkommission fur Denkmalpfiege und
der Altertums- und Geschichtsvereine innerhalb
der Rheinprovinz vom 1. April 1907 bis 31.
Marz 1908.
B r u g g e. Societe d'ëmulation pour Petude de l'histoire
et des antiquites de la Flandre.
Annales. LIX (1909), 1-4; LX (1910) , 1-3.
B r u s s e 1. Academie royale des Sciences , des Lettres
et des Beaux-arts de Belgique.
Annuaire. 1910.
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques et de la Classe des Beauxarts. 1909, 9-12; 1910, 1-6.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire de
Belgique. LXXVIII, 3, 4; LXXIX, 1, 2 (Seance
solennelle).

LOCI

Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie. XLVII, 10-12; XLVIII, 1-4.
Biographie nationale. XX, 2.
Recueil de documents relatifs a 1'Histoire de
1'Industrie drapiere en Flandre, publ. p. G.
Espinas et H. Pirenne. II.
Comptes de la ville d'Ypres de 1267 a 1329, publ.
p. G. des Marez et E. de Sagher. I.
Brussel. Societe d'Archeologie de Bruxelles.
Annuaire. XXI (1910).
Annales. XXIII (1909), 3, 4.
Brussel. De Bollandisten.
Analecta Bollandiana. XXIV, 4; XXIX, 1-3.
Catania, Societa, di storia patria per la Sicilia orientale.
Archivio storico per la Sicilia orientale. VII, 2.
D an z i g. Westpreussischer Geschichtsverein.
Zeitschrift. LIT.
Mittheilungen. IX, 1-4.
Dend er mond e. Oudheidkundige Kring der stad
en des voormaligen lands van Dendermonde.
Gedenkschriften. Tweede Reels. VI, 2, 3; XIII,
3, 4; XIV, 1, 2.
erfel d. Bergischer Geschichtsverein.
Zeitschrift XLII (N. F. XXXII) (1909).
Em den. Gesellschaft fur bildende Kunst und vaterlandische Altertiiiner.
Jahrbuch. XVII, 1-2.
E s s e n. Historischer Verein fur Stadt und Stift
Essen.
Beitrage zur Geschichte von Stadt und Stift Essen.
XXXII.
Frankfort am Main, Verein fur Geschichte and
Altertumskunde.
Archiv fur Frankfurts Geschichte und Kunst.
3e Folge. X.

LIM

a e n e v e. Societe d'Histoire et d'Archeologie.
Memoires et documents. XXXI (2e Berle XI) , 2.
G e n t. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde.
Jaarboek. 1910.
Versiagen en Mededeelingen. 1892, 3, 4; 1893,
1-3; 1895, 3; 1899, 4; 1902, 4, 6-9; 1909,
Dec.; 1910, Jan.—Nov.
Th. Coopman en J. Broeckaert, Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. VII.
1874-1878; VIII. 1879-1882.
Brieven aan Jan-Frans Willems , toegelicht door
J. Bois.
A. de Cock en I. Teirlinck, Brabantsch
Sagenboek. I.
F. B I y, Onze Zeilvischsloepen. Beschrijving der
Zeilvischsloepen , in gebruik te Oostende , te

Blankenberge en in De Panne. 2de uitg.
A. van de Veld e, De Ambachten van de timmerlieden en de schrijnwerkers te Brugge , hun
wetten , hun geschillen en hun gewrochten van
de XIVe tot de XIXe eeuw.
A. J. J. Van de velde, Het Water in het dagelijksch leven.
I. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.
I, 2.
A. Fierens, De geschiedkundige oorsprong van
den afiaat van Portiuncula, met een aanhangsel
over de wereldbrieven van St. Franciscus.
C. de Br u y k e r, De statistische Methode in de
plantkunde en hare toepassingen op de studie
van den invloed der levensvoorwaarden.
Gent. Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde.
Bulletijn. 13de jaar, 7; 17de jaar, 6-9; 18de jaar, 1-9.
Inventaire archeologique de Gand. L. LII.

tXrtI

G i e s s e n. Oberhessischer Geschichtsverein.
Mitteilungen. Neue Folge. XVII.
G o r 1 it z. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Neues Lausitzisches Magazin. LXXXV.
Codex diplomaticus Lusatiae superioris. III (Die
gltesten GOrlitzer Ratsrechnungen bis 1419). 5
(1413-1419).
P. R. Dohler, Geschichte der Rittergiiter und
DOrfer Lomnitz und Bohra im GOrlitzer und
Laubaner Kreise.
W. Steitz , Friedrich von Uechtritz als dramatischer Dichter.
W. Scheibe, Die baugeschichtliche Entwicklung
von Kamenz.
's-G r a v e n h a g e. Koninklijk Instituut voor de TaalLand- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon.
Instituut voor de Taal- , Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie en het Indisch Genootschap. 2de opgave van aanwinsten.
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Zevende volgreeks. IX, 3-4;
X; Achtste volgreeks. I, 1, 2. Naamlijst der
leden op 1 Juli 1910.
's-Graven hag e. V ereeniging Die Haghe.
Jaarverslagen over 1900-1905 , 1909.
Th. Morren, Zorgvliet, Buitenrust en Rustenburg.
C. H. Peters, De Landsgebouwen to 's-Gravenbage. 2 stukken.
Van Bakkerij , Maalderij en Kookkunst. Catalogus
der historische en oudheidkundige afdeeling
van de Internationale Tentoonstelling voor
Bakkerij , Maalderij en Kookkunst.

TAW

D. S. van Zuiden, Haagsche Straatnamen verzameld en toegelicht. Onder toezicht en met
een inleiding van H. E. van Gelder.
G re ifs w al d. Riigisch-Pommerscher Geschichtsverein.
Pommersche Jahrbiicher. Erganzungsband II.
Hall e. Thiiringisch-siichsischer Verein fur Erforschung des vaterlAndischen Altertums und Erhaltung seiner Denkmale.
Jahresbericht 190911910.
Neue Mitteilungen aus dem Gebiet historischantiquarischer Forschungen. XXIV, 2.
Ham bur g. Verein fur hamburgische Geschichte.
Zeitschrift XIV, 2; XV, 1.
Mitteilungen. XXIX (1909).
Hannove r. Historischer Verein fiir Niedersachsen.
Zeitschrift. 1909, 1-4.
's-H e r t o g e n b o s e h. Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Handelingen 1903-1910.
Cartularium van het Bagijnhof to Breda , samengesteld door G. C. A. Jute n.
J e n a. Verein fur thiiringische Geschichte und Altertumskunde.
Zeitschrift. XXVII (N. F. XIX) , 2; XXVIII (N.
F. XX) , 1.
Thiiringische Geschichtsquellen IX (N. F. VI).
Karlsruh e. Badische Historische Kommission.
Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins.
Neue Folge. XXV , 1-4.
Neujahrsblatter. Neue Folge. 13.
Kasse 1. Verein fur hessische Geschichte und Landeskunde.
Zeitschrift. XLIV (N. F. XXXIV).
Keule n. Redactie van de Westdeutsche Zeitschrift
fur Geschichte und Kunst.

LXV

Zeitschrift. XXVIII, 4; XXIX, 1-3.
Korrespondenzblatt. XXVI, 11-12. Erganzungshefte. X, XII—XV.
K i e 1. Gesellschaft fur Schleswig-holsteinische Geschichte.
Zeitschrift. XL.
Koningsberge n. Redactie van de Altpreussisehe
Monatschrift.
Altpreussische Monatschrift. Neue Folge. XLVII,
1-4.
K or t r ij k. Geschied- en oudheidkundige Kring.
Handelingen. III , 3; IV.
Bulletijn. VII (1909-1910), 2.
L e e u w a r d e n. Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde.
ste
Verslag over 1908-1909.
81
L e i d e n. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Handelingen en Mededeelingen. 1909-1910.
Levensberichten. 1908-1909.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. XXVIII, 3, 4; XXIX, 1-4.
L e i p z i g. KOniglich-sachsische Gesellschaft der Wissenschaften.
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse.
XXVI, 4-5; XXVII, 1-27; XXVIII, 1, 2.
Berichte fiber die Verhandlungen d. philol.-hist.
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BIJLAGE E.

JAARVERSLAG VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR
DE HISTORISCH-STATISTISCHE KAARTEN VAN
NEDERLAND OVER

1910.

Tot ons leedwezen heeft de Heer Dr. W. A. F.
Bannier om gezondheidsredenen gemeend als 2 de Secretaris te moeten bedanken. De Heer A. A. Beekman
werd bereid gevonden die functie op zich to nemen.
Ofschoon de Heer Bannier lid onzer Commissie blijft,
zoo meenen wij hem toch een woord van dank niet
te mogen onthouden voor de belangrijke diensten ,
die hij aan de Commissie als 2 de Secretaris be-.
wezen heeft gedurende verscheidene achtereenvolgende jaren.
Dr. M. Schoengen bedankte als lid van onze Commissie. Ook hem brengen wij dank voor zijne workzaamheid in ons midden , in het bijzonder wat betreft
de kloosterkaarten.
Omtrent de werkzaamheden van den Heer A. A.
Beekman in het belang van den Historischen Atlas
kunnen wij het onderstaande mededeelen.
De arbeid aan kaart N°. 12 , De Republiek in
1795, werd voortgezet en daarvan werden nog zes
bladen geteekend. Zie hierover het Jaarverslag over
1909. Het opzoeken der gegevens ervoor vorderde
meer tad dan het teekenen zelf.
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De hulp, hierbij ondervonden van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland, zij pier dankbaar herdacht ; zij toch schreven tal van gemeentebesturen
aan in verband met grenswijzigingen na 1815 enz.
De antwoorden hierop zijn nog niet ingekomen.
Een verblijf van acht dagen te Groningen en
Appingadam was noodig om onderscheidelijk op het
Rijksarchief en de kadastrale kantoren onderzoekingen
to doen naar de grenzen der voormalige rechtsgebieden in de Provincie Groningen. Door de betrokken
ambtenaren werd de meest mogelijke hulp verleend.
Kaart N°. 15, Rechterlijke Indeeling , — zie Jaarverslag over 1909 —, is met de toelichting geheel
voltooid. De gegevens zijn verwerkt op bladen der
Topographische Kaart , schaal 1 : 200000.
De Commissie besloot in hare vergadering , in
October gehouden, de uitgevers-firma Martinus Nijhoff
te 's-Gravenhage te belasten met de uitgave van den
Atlas. Om de voorwaarden , waarop dit geschieden
kan , vast te stellen is begonnen met het graveeren
bij de firma Gebrs. Lankhout te 's-Gravenhage van
een paar bladen, waarvan spoedig de proeven worden
tegemoet gezien.
Wat de gemeentekaarten met wijkverdeeling betreft, kunnen wij mededeelen , dat van verschillende
gemeenten die kaarten nog ontvangen worden, zoodat
thans de stand op 31 December 1910 is, zooals
hieronder wordt medegedeeld.
NOORD-HOLLAND.
Geheel afgedaan met uitzondering van de gemeenten
Blarikum , Katwoude , Monnikendam en Zaandam ,
waarvan nog kaarten zijn toegezegd,
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FRIESLAND.
Geheel afgedaan met uitzondering van Westdongeradeel en Wijmbritseradeel, welker gemeentebesturen
geen mogelijkheid zagen om op de betrekkelijke
bladen der stafkaart de grenzen aan to geven, vooral
ook omreden de historische grenzen hier niet nauwkeurig vaststaan.
DRENTE.

Geheel afgedaan.
GRONINGEN.
Geheel afgedaan.
OVERIJSEL.

Wordt nog antwoord ingewacht van de gemeenten:
Avereest , Batmen , Blankenh am , Blokzijl, Borne ,
Denekamp, Goor, Heinoo, Nieuw-Leuzen, Ootmarsurn,
Raalte , Steenwijkerwold , Tubbergen , Ambt-Vollenhove, Wanneperveen en Weerseloo.
UTRECHT.
Wordt nog antwoord ingewacht van de gemeenten:
Bunnik , Houten , Odijk en Werkhoven.
ZEELAND.

Geheel afgedaan.
ZUID-HOLLAND.

Wordt nog antwoord ingewacht van de gemeenten:
Hekendorp, Hellevoetsluis, Lange Ruige-weide ,
Lekkerkerk en Papekop.
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GELDERLAND.
Geheel afgedaan.
NOORD-BRABANT.
Geheel afgedaan,
LIMBURG.
Wordt nog autwoord ingewacht van de gemeenten :
Amby , Amstenrade , Baaksem , Beegden , Beek ,
Beezel, Belfeld , Bemelen , Berg c. a., Bergen, Broekhuizen, Broek-Sittard, Buggenum, Bunde, Echt, Eisden,
Elsloo, St. Geertruide , Geleen , Gennep , Gronsveld ,
Haien , Heel c. a. , Heer , Heithuizen , Heiden ,
Herten , Hoensbroek , Hulsberg , Hunsel , Jabeek ,
Limbricht , Linne , Maasbracht , Meerloo , Melik c. a.,
Merkelbeek , Mesch , Montfort , Mook c. a. , Munstergeleen , Neer , Nieuwstad , Noorbeek , Nunhem , Nut,
Obbicht c, a., Oud-Vroenhoven, Rijkholt , Schimmert,
Schinnen , Schinveld , Slenaken , Stein , Stamprooi,
Ulestraten , Valkenburg, Venloo, Venraai, Wijnandsrade en Zwalmen.
Hieruit blijkt tevens , dat het wederom noodig zal
zijn de huip van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken in te roepen om de ontbrekende
kaarten te ontvangen.
Geregeld werden na ontvangst deze kaarten aan
den Heer Directeur van het Centraal Bureau voor de
Statistiek toegezonden. Zie hiervoor het Jaarverslag
over 1909.
Als gevolg van de beschikking van Z. Exc. den
Minister van Oorlog ontving het Centraal Bureau van
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de Topographische Inrichting onderstaande kaarten :
a. Be met belangrijke wijzigingen herdrukte bladen
der Topographische en Militaire kaart des
Rijks op de schaal van 1 : 50000:
N°. 33. (Zutphen).
N°. 19. (Alkmaar).
N°. 26. (Harderwijk).
Benevens „Verklaring der teekens".
b. Van de Chromo-topographische kaart des Rijks
op de schaal 1 : 50000:
N°. 39. (Rhenen).
N°. 26. (Harderwijk).
N°. 33. (Zutphen).
c. Van de Chromo-topographische kaart des Rijks
op de schaal 1 : 25000:
Nieuw verschenen bladen :
Nos. 31, 32, 46, 61, 78, 95, 181, 182.
Met belangrijke wijzigingen herdrukte bladen :
NOS. 174, 175, 192, 193, 194, 200, 211, 212,
227, 228, 229, 244, 245, 246, 261, 273, 289,
294, 310, 322, 329, 340, 347, 358, 377, 388,
395, 398, 405, 406, 408 410, 416 421, 426,
429, 446, 447, 452, 465, 509, 537, 547, 548,
554, 581, 583, 584, 642, 644, 661, 663, 682,
683, 704.
Benevens een exemplaar schets van nagenoeg al
de nieuw verschenen bladen, boven vermeld.
Van Z. Exc. den Minister van Marine ontving het
Centraal Bureau de kaarten :
NOS. 203 en 225.
Namens de Centrale Commissie voor de
Historische-Statistische kaarten van Nederland ,
P. J. BLOK, Voorzitter.
F. A. HOEFER , 1 ste Secretaris.

GEGIEVENS BETREFFENDE
DE HARINGVISSCHERIJ OP HET EINDE
DER 16 de EEITW,

FMEGEDEELD room

DR. H. E. VAN GELDER.

Zoekende naar gegevens betreffende den graanhandel omstreeks het midden der zestiende eeuw,
kwam ik op het Algemeen Rijksarchief in aanraking
met eene verzameling registers en stukken, afkomstig
van of betrekking hebbende op den boedel van den
Delftschen burgemeester Nicolaes Adriaensz. van
Adrichem (geb. 1538 , or. 1607), waarin inderdaad
gegevens over het bovengenoemd onderwerp werden
aangetroffen , zij het dan ook niet van zoodanige beteekenis , dat hunne

afzonderlijk,e

uitgave te recht-

vaardigen zou zijn. 1k vend echter meer en , naar
mij schijnt, beter. Behalve enkele rekeningen van
vrachtvaarders op de Oostzee en op Portugal en van
tochten naar de Westkust van Afrika waaruit ik
binnenkort elders de merkwaardigste dingen hoop
te publiceeren — trof ik er een bundel van min
of meer uitvoerige rekeningen eener reederij van
1
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haringbuizen uit de jaren 1575/76 en 1590-1604 1).
Het kwam mij voor, dat hier een zeldzame , en daarom
welkome , gelegenheid was om onze kennis van den
opzet , de inrichting en de uitoefening van dit voor
onze welvaart zoo belangrijke bedrijf te vermeerderen door gegevens , zooals de tot nu toe bekende
bronnen nog niet hebben geleverd 2) ; ik was zoo gelukkig daaromtrent instemming te vinden bij het
bestuur -van het Historisch Genootschap , dat , in afwachting eener doelmatige uitgave van de overige
Adrichempapieren , ruimte in doze Bijdragen en Mededeelingen besehikbaar stelde voor die , in bedoelde
papieren geheel afzonderlijk staande , stukken betreffende de haringvangst. Uit het geheel van 29 rekeningen zijn er drie der meest uitvoerige hierachter
afgedrukt in haar geheel , terwijl de andere 26 mode
zijn verwerkt in een staat , die onder meer een overzicht wil geven van den min of meer voordeeligen
gang van het bedrijf.
Volledigheidshalve volge bier eerst een opgave der
rekeningen.
Rekening van de haringteelt van Willem Michielsz 1575*
1576
,, Maarten A riensz 1590
1591
n
,,
,,
,,
1592*
,,
Jan Florisz 1592
Will em Michielsz 1592
1593*
17

71

77

77

77

77

77

17

77

7

77

77

77

77

77

11

,,

,,

,,

17

71

,,

77

77

77

77

17

77

77

77

17

7,

77

77

77

77

77

1) Alg. Rijks Archief: Verspr. collecties: Donkere kamer, Lijst
5, nr. 32.
2) Zie in dien geest Dr. A. Beaujon: Overzicht der Geschied. v.
d. Ned. Zeevisscherijen. Leiden '1885, o. a. blz. 67.
*) Gepubliceerd hierachter.
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Rekening van de haringteelt van Dirck Jaspersz 1593
„ Dirck Danielsz 1594
r
Dirck Jaspersz 1595
Willem
Michielsz 1595
r
n
Dirck Danielsz 1595
Dirck Jaspersz 1596
Willem Michielsz 1596
1597
,,
,,
,,
71

1,

17

71

71

1,

77

/7

11

"
"

,

,,

17

77

17

71

77

7/

17

77

71

77

77

/,

"

,,

77

11

7,

17

77

77

77

77

17

71

7,

7,

,,

,,

77

77

,,

11

7,

,,
77

77
,,

,,
,,

,,
,,
,,

7,

1,

77

11

77

71

17

,

/7

/7

,,

77

7,

11

17

71

77

7,

,,

,,

,,

,,

77

77

29

,,

71

77

Dirck Danielsz 1597
11

1598

71

1599
,, Willem Michielsz 1599
1600
,,
,, Dirck Danielsz 1600
Michiel Willernsz 1600
Willem Michielsz 1601
Dirck Danielsz 1601
1602
1603
,,
1604
Willem Michielsz 1604
1,

17

77

,,

77

77

,,
,,

7/

71

,,

11

7,

/

/7

Daar ik elders op de Adrichem-papieren hoop terug
to komen en dan tevens den persoon van Van A. nailer
zal kunnen bespreken , is er wel geen bezwaar hier
over hem to zwijgen , to minder, daar hij tot de hier
to behandelen stukken slechts in zijdelingsch verband
stond en op hun inhoud niet den minsten invloed
heeft kunnen uitoefenen.
Van de stukken zeif daarentegen valt meer to
zeggen en op versehillende zaken , waarover zij Licht
geven , moet hier de aandacht gevestigd worden.
In de eerste plaats client vastgesteld , dat wij hier
to doen hebben met rekeningen eener reederij , of
liever van versehillende reederijen , van welke Van
Adriehem medereeder en meestentijds de boekhouder
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was. Verschillende reederijen , omdat de bedrijfsuitkomsten van eene buis door verschillende jaren heen
afzonderlijk van die der andere werden beheerd en
verantwoord. Waarschijnlijk zijn ons niet alle rekeningen bewaard en kunnen wij dit dus niet geregeld
constateeren , maar alleen reeds het feit , dat bij de
eene buis — wij zien er afwisselend 1, 2 en zelfs 3
in eenzelfde jaar varen — het winstcijfer verdeeld
wordt in 8 , bij eene andere in 12 of 14 deelen , is al
aanwijzing genoeg dat er afwisseling was in het personeel der reeders.
Dat wij hier het grootkapitaal zien optreden als
eigenaar van de schepen , die niet meer, als oorspronkelijk , het eigendom der schippers waren —
een verschijnsel dat trouwens voor de haringbuizen
al vrij algemeen bij de

Informuie

van 1514 erkend

werd — verwondert ons niet , als wij zien (uit onze
rekening II), hoe in 1592 het met de volledige
uitrusting van een buis (buiten het „cruyswant" en
wat verder voor de visscherij-zelf noodig mocht zijn)
gemoeide kapitaal 3467 gulden bedroeg 1 ). Hoeveel geld
er verder contant noodig was , blijkt niet in bijzonderlieden , daar al de groote uitgaven , die er te doers
vielen : voor netten , voor tonnen , voor zout , voor
proviand en voor arbeidsloon , althans grootendeels ,
eerst werden gedaan na afloop der vangst , al die
zaken dus op crediet werden gekocht en nit de opbrengsten konden worden bekostigd. Wat echter onze
rekeningen samenvatten onder het hoofd „loopende
oncosten" en een deel van het proviand moest wel
contant worden betaald. Het is niet te laag geschat,
als wij dairvoor 1000 gld. stellen. Met wat er van

1) In het midden der 17de eeuw 3150 gld. Zie Semeyns' Corte
Besehr. over de llaringvisseherije in lfollandt.
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de genoemde groote uitgaven ook contant geschieden
voorschotten op het arbeidsloon bijv.
moest
daarbij gevoegd , kunnen wij dus het bedrijfskapitaal ,
buiten het in het schip belegde , op ongeveer 1500
gld. stollen. Wij vinden dan ook in de rekening
II, :dat de reeders 1302 gld. hebben „ingeleit", in die
van Maerten Ariensz (1590) was het 1750 gld., in
die van Dirck Daniels (1594) 1345 gld. , in die van
Willem Michielsz (1597) 1480 gld. , Dirck Danielsz
(1597) 1196 gld., dezelfde (1598) 1230 gld., Willem
Michielsz (1599) 1480 gld., in 1600 1000 gld., in
1604 900 gld. Alles bij elkaar dus : 3500 gld. voor
een schip en 1500 voor het bedrijf, maakt 5000 gld.
In de 29 „teelten", waarvan wij bier de gegevens
hebben, is bijna 21000 gld. zuiver overgewonnen of
per teelt 721 gld., d, w. z. 14 O/0 van het bedrijfskapitaal , wat zeker een heel mooi gemiddelde is en
op zeer voordeelige exploitatie wijst.
Ik moet er op wijzen , dat mijn gegevens hier tot
andere uitkomsten leiden , dan waartoe Mr. Beaujon
kwam op blz. 67 van zijn bekend boek , waar hij
berekent (op grond van de mededeelingen van Semeyns),
dat de jaarlijksche onkosten van een buis met inbegrip van den post voor risk() circa 7000 gld. zullen
hebben bedragen, hetgeen voor 2000 buizen , waarop
men de haringvloot in 1620 schatte , een vlottend
kapitaal beduidde van 14 millioen gulden. Hij acht
dit bedrag zeer aanzienlijk , maar bet is ook werkelijk
te hoog. Immers Beaujon heeft zich door de opgave
van Semeyns laten verleiden om over het hoofd te
zien , dat de gewoonte het crediet geven tot na afloop
van de teelt mogelijk maakte , hetgeen door mijn opgaven omtrent de „inlagen" der reeders metterdaad
wordt bevestigd. Het vlottend kapitaal omstreeks
1620 in de haringvisscherij gestoken kan m. gerust
op ten allerhoogste 6 milloen gulden geschat en terug-
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gehracht worden , daar immers ook de risico-post
zooals wij zullen zien niet zoo hoog behoeft te worden
gesteld , omdat zij niet op de visscherij-alleen drukte.
a kom tot dit laatste beweren op grond van het
felt, dat de reeders ook andere diensten van hun
schepen hadden dan de haringvangst-alleen. De buizen , die een vrij groot slag schepen waren 1), voeren,
wanneer het seizoen voor de visscherij voorbij was,
met andere vrachten. Sehipper Willem Michielsz bij v.,
lien wij bij de haringvangst jaren achtereen tegenkomen, voer in dezelfde jaren , blijkens andere rekeningen , die zich onder de Adrichem-papieren bevinden , voor dezelfde reeders naar Portugal en Spanje ,
naar Noorwegen en de Oostzee. In de eerste landen
haalde men vooral zout , dat weder in groote hoeveelheden voor de haring gebruikt werd. De restanten
bracht men met andere waren — haring onder
andere — naar de „Oostersche" steden , om vandaar
weder graan terug te brengen. Dat men dit inderdaad met dezelfde schepen deed , blijkt ten overvloede uit de rekening van schipper Jan Florisz van
1592 , waarin wij de volgende opmerking vinden :
,,court op deze 2 (haring-)reizen meer uytgegeven
als ontvangen : 130 gid. 4 st. 12 p.; hiertegens is
bij Jan Florisse op de Lisboensche rein geproffiteert
641 g. 1 st., daervan getogen de 130 g. 4 st. 12 p., die
op de haringteelt ten afteren gevaeren zijn , blijft bij
gelden bij tscip .. • . die somme van 510 g. 16 st.
4 p." Deze omstandigheid , — die ook voor de verdiensten van de bemanning van groote beteekenis is

1) Vooral de Hollandsche, die 36 tot 46 last haring „voeren"
konden, en grooter waren dan de Zeeuwsche en Vlaamsche , die
slechts 28 last bergden. Zie daaroverde „Declaratie van de Visscherijen in Holland, Zeeland ende Vlaenderen" (1562) afgedr. in Dodt
v. Fl.'s Archief III blz. 78 en vig., zie ook hierachter V.
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— ik kom daar straks op terug maakt het m. i.
mogelijk om bij de winstberekening der reeders , bij
de schatting van de rendabiliteit van het door hen
in de haringvangst gestoken kapitaal , de afschrijving
op de schepen zelf, inplaats van op 1 / 20 of uiterlijk
1 / 95 van hun waarde , per jaar to stellen op 1/35 °f 1/4o ,
waardoor het winstpercentage , dat ik hierboven reeds
op 14°/ o bracht, slechts tot ongeveer 12 a 13 dalen moet.
Toch nog een zeOr mooi gemiddelde , vooral als men
in het oog houdt , dat het in 112 jaar werd behaald ,
en het kapitaal gedurende de andere helft van het
jaar niet renteloos bleef liggen , maar zooals wij zagen
in vrachtvaart gestoken werd.
Doze groote voordeelen trok men nog, terwij1 toch
in verhouding tot het belegde kapitaal de bedrijfsonkosten buitengewoon hoog waren. Waren doze
een enkel maal wat lager of liep de vangst eens
bovenmatig mede , dan konden zelfs jaren van 40 ,
50 en 60 0 1 0 voorkomen , terwijl men daartegenover
natuurlijk ook wel verliezen kon, als de kansen tegenliepen ; want bet bedrijf was nog heel wat wisselvalliger dan nu , nu enkele technische verbeteringen ,
aan de netten loijvoorbeeld , veel kwade kansen hebben
verminderd. Bij dat wisselvallig-zijn valt de kostbaarheid van de uitrusting en de rein nog meer op. Waar
dat in zat , leeren onze rekeningen ons duidelijk genoeg , en wij zullen dat achtereenvolgens voor de
verschillende hoofden kunnen nagaan. Wij zien dan
meteen het ga,nsche bedrijf zich voor onze oogen
afspelen.
Wij beginnen met den bouw en de uitrusting van een
buis , waarvan rekening II een overzicht geeft , dat
zelfs de kosten van zeep en reuzel bij het afloopen
ervan vermeldt ! Er blijkt uit , zooals ik hierboven
al zeide , dat een buis volledig uitgerust behalve de
netten 3467 gulden kostte.
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Wat die netten kostten is van beteekenis , ook
voor de kostbaarheid van het bedrijf. Men vischte
then met een „vleet" van 45 netten , elk net weder
samengesteld nit vier boven elkaar gehechte stukken,
„verrendeels" 1) geheeten , die c. 5 1/2 gld. per stuk
kostten. Buiten de kosten van het ,,toemaecken"
van de vleet , d. i. het aaneenzetten der netten, kwam
het want dus reeds op ongeveer 1000 gld. Enkele
kosten : van wasschen , „stoven", droogen , boeten
kwamen wel daarbij ; maar toch is het gemiddeld
bedrag van 1277 gld., dat onze rekeningen op dit
hoofd vertoonen , — bij een enkele rekening loopt
het op tot 1900 gld. — buitengewoon hoog.
Hieruit immers valt te concludeeren , dat in een
teelt , dat is in gewoonlijk Brie reizen , het geheele
want verbruikt werd en vernieuwd moest worden.
Ook tegenwoordig schrijft een voorzichtig reeder 1/3
per reis op zijn netten af; maar deze , die van katoen
zijn , zijn zooveel zwakker dan de vroegere van hennep
gevlochtene. wij kunnen het verloren gaan daarvan
dan ook slechts verklaren uit de groote gevaren, door
de visschers in die oorlogsjaren geloopen voor vernieling , berooving en wat niet al, waaraan zich ook
het visschersvolk onder elkaar niet onbetuigd zal
hebben gelaten 2). Ook Semeyns , in zijn „Een torte Beschrijvinghe over de Haringvisscherije in Hollandt" 3) ,

1) Iloewel de machinale nettenfabricage nu netten uit een stuk
levert , is het woord „verndel" nog bij de visschers en vooral bij
de boetsters in gebruik gebleven.
2) Een keer vinden wij dat een buis uitgerust wordt met 2
stukjes geschut (zie in den staat IV mot 5) , en in de rekening I
wordt een „leere sack" vermeld: „daert boscruyt in is."
3) Van dit zeer zeldzaam geworden boekje, waarvan ik slechts
in de Leidsche Univ. Bibl. een ex. vond, heeft Beaujon, Overz. v. d.
Gesch. der Ned. Zeevisscherijen , pag. 60, niets te veel gezegd, toen
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spreekt over de „peryckelen van allerley roovers",
als hij betoogt, dat van de „uitreding" van het schip
„voor het tweede jaar" niets overblijft.
Behalve de gebreide netten had men nog het „siege
want", de producten der tonwslagerij , waaraan natuurlijk ook nog al eons herstel en aanvulling noodig
was, voorts het verder voor het uitzetten van de
netten noodige drijftuig : de „breels", en de „vloeten".
Het is opmerkelijk , dat al de daarvoor gebruikte
woorden nog tegenwoordig iii twang zijn. Nog tegenwoordig dryt de „reep", waaraan de geheele „vleet"
bevestigd is, 6 M. onder water door middel van aan
6 M. lange „breeltouwen" bevestigde ledige drijftonnen ,
„breels" ; zijn aan die reep op vaste afstanden weer
6 M. lange dwarskabels , „zeisings" , die de verbinding vormen met de „speereep", evenzeer een zware
kabel Brij vende op kurken, de „vlooten" ; is aan deze
speereep door kleine touwen , „stalen", de „bovenpees"
van de netten verbonden, die , zooals ik boven zeide,
vroeger elk uit 4 „verrendeels" bestonden. Slechts de
„joonen", kleine bakens met vlaggen , waarvan er nu
twee boven elke vleet staan , komen in onze rekeningen
niet voor. De geheele vleet is door een „reep" van
ongeveer 150 M. met het schip verbonden. In dit
opzicht dus bleef bijna alles bij het oude.
Het want moest eerst worden getaand , later worden
geteerd , ook op het land te droogen gelegd en daar
dan meteon geboet ; het boetgeld bedroeg 1 stuiver
per verrendeel.
Behalve het vischtuig had men beslist tonnen noodig
om de haring in te zouten. Elke reis weer opnieuw,

hij de beteekenis ervan zc")6r gering noemde, vooral in vergelijking
met den ophef vroeger er van gemaakt. Er staat bijna niets van
belang in.
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daar de tonnen met de haring worden verkocht. Het
was een uitgaafpost, varieerend tusschen 300 en 900
gld. tengevolge van de groote hoeveelheid ; immers
op zichzelf waren de tonnen niet duur : in 1575 16
en in 1592 gemiddeld 22 schellingen het last of de
14 tonnen 1), of nog geen halve gulden de ton. Daarbij
behoorde dan het zout , dat blijkbaar aan groote prijsverschillen onderhevig was : terwijl een schipper in
1575 voor 700 gld. noodig had voor eene reis, kon
een ander in 1590 met hetzelfde geld toe voor drie
reizen, niettegenstaande hij toch een behoorlijke vangst
had gedaan.
Dan moest er voor de , gemiddeld 4 weken durende ,
reizen proviand worden medegenomen. Bijna al onze
rekeningen geven daarbij als hoofdbestanddeelen :
beschuit — ongeveer 20 ton per reis , de ton voor
47 stuivers — waarvoor de reeder de tarwe kocht ,
die hij liet verbakken ; dan : grof brood , boter, kaas
en spek , tezamen ongeveer voor gelijk bedrag als de
beschuit. Daarbij kwamen dan een 30-tal tonnen
bier. Het was een uitgave van gemiddeld 230 gulden
per reis , waarbij dan in het oog dient gehouden , dat
ook zeer veel visch weed gegeten. In den mondkost
is tegenwoordig door toevoeging van meer peulvruchten , rijst en groenten een belangrijke verbetering gekomen.
iliermede zijn wij reeds aan de bemanning genaderd , waarbij wij jets langer moeten stilstaan, daar
onze rekeningen gelegenheid geven om enkele zijden
der arbeidsverhouding na to gaan , vooral ook doordat

1) In Holland en eenige plaatsen in Zeeland was het last zoo
groot, elders in Zeeland zelfs 15 tonnen, maar in Vlaanderen
12 tonnen, dock daar pakte men de haring vaster. Zie Dodt v. F.
Arelelef III biz. 78.
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wij in twee rekeningen , I en II, de gespecifieerde
lijst der loonen vinden , in de andere slechts globaal
als „de huerman" aangeduid. In de eerste plaats
dient opgemerkt, dat , zeker tengevolge van het grooter
zijn der schepen de bemanning talrijker is dan op
een tegenwoordig haringschip : 16 of 17 man en 3
jongens inplaats van 12 man en 3 jongens, onder
wie beide keeren de schipper — de stuurman zooals
hij gewoonlijk heet begrepen is. De schipper was
in vasten dienst der reeders : Willem Michielsz bijv.,
dien wij in de rekening van 1575 tegenkomen,
tot 1604. Ilij was trouwens voor iets minder dan

1/4

aandeelhouder in zijn schip ook van een

ander lezen wij, dat hij „porcie" in zijn buis had —,
maar ook de schippers van wien

wij dat niet weten,

komen jaren achtereen als leiders der vangst voor.
In ieder geval werd eerst met den schipper geac-

de aanneming
van het bootsvolk. Iii onze rekening I huurde hij
het te Katwijk (er werd 1 g. 5 st. bij verteerd) ,
in II te Ter Heide. Van handgeld wordt niet gesproken. Wat het loon betreft , moet volkomen hetzelfde systeem zijn gevolgd , dat tegenwoordig nog vrij
algemeen geldt en dat met het oog op het gevaarlijke
en zware work het eenige is , waarvan de werkgevers
meenen to kunnen verwachten , dat het het bootsvolk tot
inspanning zal aanzetten , dat namelijk het yolk „op
zegen" vaart , d. w. z. betaald wordt met een zeker
aandeel in de opbrengst van de vangst. Iedere
schersplaats heeft daaromtrent eigen gewoonten en
had dat voorheen zeker in nog veel sterker mate.
Hier berekent men tegenwoordig voor de bemanning
zooveel 0/o van de bruto-besomming , daar stelt men
eerst de netto-besomming vast. Oudtijds zal men
wel het eerste systeen sneer hebben gevolgd , maar
op vrij ingewikkelde =flier toegepast , door voor het

cordeerd en die belastte zich dan met
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bootsvolk bovendien aan te wijzen de opbrengst van
bepaalde deelen van het want. Bij dat al treffen de
visschers onder elkaar nog allerlei overeenkomsten
omtrent het gedeeltelijk waarnemen van elkanders
dienst enzoovoorts , zoodat het wel te begrijpen is ,
dat de lijsten , die wij in onze rekeningen I en II
vinden , niet slechts onderling zooveel verschillen ,
maar ook elk op zich zelf zulk een variatie in de
cijfers aanbieden. Bovendien wat wij als ontvangsten
zien geboekt, is de opbrengst van de haring aan de
markt en daarbjj zijn groote verschillen mogelijk
tusschen de onderscheidene jaren bij gelijk getal lasten
gevangen haring. En het is waarschijnlijk naar den maatstaf van dit laatste , dat de loonen berekend werden :
op den verkoop kon niet worden gewacht. Doch als
wij de gemiddelde cijfers bezien , komen wij toch wel
iets verder ; immers wij vinden voor het arbeidsloon
1366 gulden of 22 1 /2 °/,, van de uitgaven , 20 1 /4 °/„
van de bruto besomming , en 22 1 /4 van de netto-besomming (dat is de bruto verminderd met de kosten
der tonnen) , en het is wel merkwaardig , dat dit
bedrag niet noemenswaard verschilt van hetgeen tegenwoordig voor de bemanning wordt uitgetrokken. Evenmin als er in drie eeuwen merkbare verandering in
het bedrijf is gekomen 1) , evenmin is er wijziging op
dit punt; zoo op dit oogenblik de in geld uitgedrukte
loonen tweemaal zoo hoog zijn als die der 16 de eeuw, dan
is daaraan vrijwel uitsluitend de wijziging in de waarde
en koopkracht van het geld schuld , niet een werkelijke verbetering der positie van het bootsvolk. In
de proviandeering , merkten wij reeds op , is wel
verandering gekomen , maar, wat men daarvoor tegen-

1) De visscherij met stoomvaartuigen begint echter reeds op
allerlei verhoudingen invloed te oefenen.
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e. 700 gld. voor 3 reizen — is

zeker minder dan de gemiddeld 670 gld. van weleer.
Beschouwen wij de verhouding van het bootsvolk
onderling, dan blijkt de sehipper ongeveer tweemaal
zooveel to ontvangen als de gewone matroos ; tusschen
hem en dezen laatste staan dan alien , die eenig
speciaal werk doen : de stuurmansmaat, de timmerman , de kok , de kuiper; onderaan komen , met
ongeveer 1 /3 van het matrozenloon , de jongens. Bij
het loon kwam een toeslag in visch, voor de hoogstgeplaatsten uit twee , voor de anderen uit een ton
bestaande. Deze „voering" wordt tegenwoordig nog
onder denzeifden naam verstrekt, maar dan meestal
tot een vast geldbedrag herleid 1).
Omtrent de arbeidsverdeeling aan boord vinden
geen aanwijzingen; evenmin blijkt , hoe het y olk nog
na den terugkeer uit zee werk verrichtte , zooals het
verpakken van de haring bijvoorbeeld , dat eerst in
later jaren door beeedigde „pakkers" geschieden
moest 2).
Eenmaal wordt in een der rekeningen onder de
uitgaven jets verantwoord voor een „crackeel" (1603)
verder vinden wij over de persoonlijke aangelegenheden der visschers niets. Maar een opmerking van
meer algemeenen aard komt hier toch als van zelve
op. Deze: of het zoo vreemd is , dat wij nog tegenwoordig in onze visschersbevolking rechts- en geloofsovertuigingen , moraalbegrippen en levensverhoudingen
vinden, die van de zestiendeeeuwsche minder ver-

1) Een deel — de kern — van het bootsvolk voer dan in den
voor de haringvangst ongeschikten tijd ter vrachtvaart mede , op
vast loon, dat in 1576 voor de gewone matrozen 50 gld., voor de
beteren 60 tot 90 gld. beliep. De bemanning bestond dan echter
slechts uit 9 man. De overigen gingen waarschijnlijk ter verschvaart.
2) Beaujon a. w. blz. 41.
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schillen dan ze onderscheiden zijn van die der omwonenden — van wie zij zich ook even hardnekkig
in kleeding blijft afzonderen —, indien uit bronnen
als de hier behandelde ten duidelijkste naar voren
komt : dat sedert eeuwen in hun bedrijf geen veranderingen hebben plaats gegrepen P Niet slechts de
namen en de woorden ervoor, maar ook de werktuigen en de handgrepen bleven gelijk : noch aan de
scherpzinnigheid, noch aan het voorstellingsvermogen
werden ooit eischen van beteekenis gesteld. Zoo ontwikkelde de geest van de visschersbevolking zich niet
naar de ruimte van de zee , maar naar het onveranderd kleine , bekrompen en benauwde ruim van
hun haringschuit, die hun eenige wereld was en is.
Het eigenlijke visscherswerk : het uitbrengen van
de vleet en het afwachten of de haring erin zwemt
en vastraakt en het dan weder inhalers , daarover
zeggen de rekeningen eigenlijk niets; op zijn best
vinden wij een enkel werktuig vermeld zooals de
„sluiffhaken" 1).

Evenzoo is het met het kaken en

inleggen in het zout : ook hier slechts de vermelding
der „manden", elders „kaekmanden" en „-zoutmanden"
genoemd. De ongekaakte haring wordt in die manden
aangedragen en zoodra het kaken — het wegnemen
van kieuwen en ingewanden — is geschied, wordt
de haring met „grof zout" of met „klein zout" in de
tonnen gepakt. Losjes , want eerst aan land worden
de „zeetonnen" of „zeestucken" overgepakt in stijver
volgeladen tonnen. Een der rekeningen van een
vrachtvaart van Willem Michielsz (1576) beschrijft
bijvoorbeeld een lading haring om to verkoopen als

I) „Sluyff" of „sluyg" komt een paar maal voor in blijkbaar
gelijke beteekenis als „verrendel", met de haken wordt de aan tie
reep boven water gehaalde vleet op het dek getrokken.
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volgt : „gesceept op Meluyn . . . . 10 tonnen voile
wrakken, gehoocht uyt 11 zeesticks, ende 22 maetgensharinck, gehoocht uyt 24 zeesticken, tsamen geestimeert
aldus gepact sijnde : 138 gld."
Was een voldoende voorraad haring gevangen, dan
word de thuisreis aanvaard , de „ventjagerr : het
vooruit medegeven van een deel der lading, is van
lateren datum dan onze bronnen. „Boombroet", bodeloon , word gegeven aan den boodschapper, die de
aankomst van de schuit het eerst aan de reeders
meldde. Dadelijk word de haring ontscheept om verkocht to worden. Onze rekening III laat ons den
spoed zien bid alle drie de reizen toch heeft reeds
de verkoop van de visch plaats op den dag na de
aankomst. Wij zullen zoo aanstonds op dien verkoop
terugkomen , eerst moeten de verdere uitgaven nog
even worden afgehandeld. ,,Kaygeld" moest van de
ontscheepte haring betaald worden , maar ook van
het verdere „buysgoet", dat word gelost, opdat men
het schip zou kunnen „hellen" en] schoonmaken. Het
want word geteerd en de vleet eerst gewasschen —
men putte er water voor dan „gestoofd", dat wil
zeggen „gebroeid", om ze weder goed lenig to krijgen.
Was dat geschied, dan bracht men haar met wagons
„op het veld", waar ze kon worden „geboet", d.

i.

hersteld allemaal bewerkingen, die ook tegenwoordig
een schilderachtige bedrijvigheid aan onze visschersplaatsen geven. Is het de laatste reis van het seizoen,
dan wordt de schuit geheel ontladen de proviand ,
het zout en de tonnen , die over mochten zijn , sours
van de hand gedaan. Dit ontladen schijnt het „offsnien" genoemd to zijn en de schipper bracht de opbrengst ervan in ontvang in rekening, bijv. in 1592:
„W. Michielsz heeft int offsnien vercoft wat beschuyt ,
boter etc. daeroff gecomen is 32 g. 12 s." Het is
waarschijnlijk , dat de uitdrukking „toesteken", die
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wij ook vinden, het opnieuw zeilree maken en provia,ndeeren beteekent.
Daarmede zjjn in hoofdzaak de uitgaven afgehandeld. Wij kunnen dus de keerzij , de ontvangsten,
behandelen , die — zeer enkele kleine toevallige
baten , als den verkoop van oude zeilen , ankers ,
overgeschoten proviand enz. , daarbuiten gelaten
uitsluitend uit de opbrengst van de gevangen visch
komen. Wij vermeldden reeds, hoe men terstond tot
den verkoop overging ; een der rekeningen wijst dan
ook een post aan voor het omroepen van de haring.
Of men dan een afslag hield is niet zeker, maar het
kan vermoed worden uit het feit , dat onder de nitgaven verantwoord worden : „de verteerde costen op
de vercopinge van den harinck", telkens door of bij
denzelfden man gemaakt. Wat de afnemers betreft,
dat waren in 1575 voor het grootste deel enkele der
reeders zelf,, die dus voor eigen rekening ermede
verder handel dreven : in 1576 — wij zagen het reeds —
zocht de reederij zelf afzet in Meluyn, (misschien Malmuyen.Malmii ?) ook blijkt uit de rekening van dat
jaar, dat men een partij verkocht had in Hamburg. Deze
was niet goed gezouten geweest en dat gaf aanleiding
tot de volgende post , die ik hier afschrijf, omdat ze
ook op de verhouding van schippers en reeders licht
werpt : „Also° in den harinck , de H e revs ingebrocht ,
ende van den reeders vercoft sijnde tot Hamborch ,
veel wansouten harinck bevonden is , zijn de reeders
met den styerman geaccordeert , dat sij voor haeren
schade , alreede geleden , sullen corten driehondert
gulden, milts soo noch eenich crackeel bij den coopluyden naderhant gernoveert mocht worden, dat tselve
geheel sal comen tot laste van 't scip ; comt hier als
betaelt 300 g. 0 st. 0 p."

9) Gissing mij aan de hand gedaan door dr. Bannier.
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Bij de rekening van 1576 is nog een reeler,
bij die van 1593 eveneens een , voor een gedeelte
kooper, maar verschjnen ook andere groote afnemers.
In de andere rekeningen worden de koopers niet
genoemd.
Wat de verkochte haring-zelf betreft , men onderscheidde deze — zooals ook uit de haring-ordonnanties bekend is 1) — in „voile" 2) en „ijle" 3); dan
was er nog „bruit" of „nachtschamel" (d. w. z. haring
die een nacht ongekaakt gebleven was), „kuytzieke",
„melkzieke" en „stank"- of „want"haring , alles
„wrakke" haring , die evenwel nog verkoopbaar was,
Wat de prijzen betreft

mits men ze afzonderlijk

Beaujon beklaagde zich , dat hij daarover geen
aanwijzingen had — is het wel niet mogelijk veel
to geven , maar dan toch iets , in de volgende lijst ,
voor het last (14 tonnen) berekend.

1575.
Voile haring na S. Jacob (25 Juli) gevangen. 77 gld.
„ S. Bartelmies (24 Aug.) gevangen .........
72

na

84

Kruisdag (14 Sept.) ge95

vangen •

Wrakke haring nit S. Jacob gevangen . . 60
„ II. Kruisdag gevangen . 722
IJIe en kuitzieke haring la S. Jacob gevangen

. . . 59

na H. Kruisdag
gevangen . .

561

1) Beaujon a. w. blz. 40.
2) Met kuit of horn.

3) Zonder knit of horn, zie daarover V.
Bijdr. en Meded. XXXII.

2
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1576.
Volle haring iste reis ..

. 80 gld.

Maatjes haring l ste reis .

. 66

„

Volle haring 2 de reis .

. 71

„

Volle wrakken 2 de reis

. 57 "

IJIe wrakken 2 de reis.

. 66 „

Wrakke, ijle, kuitzieke , wanzouten haring
69

3 de reis ..

,1

1593.
Voile „rijs"haring van vO6r S. Jacob . . 109 gld. 1)
7,

II.

17

71

Kruisdag
I,
/,
,,
”

,,

11

na S. Bartehnies. 122

11

.
142 11
11
3de reis .126 „

Maatjes haring 1 ste reis .

76 ”

IJle haring 2 de reis
3de
11
”
77
Nachtschamel 2 de reis .

90

" Bruyen" 2de reis ..

62 „

2)
2)

71

93

,,

76

11

Wanneer wij , wat wel zoo ongeveer juist zal zijn ,
de gemiddelde vangst op 80 ton per teelt schatten
en berekenen, dat er gemiddeld 6852 gld. besomd
werd , dan zal in de jaren waarover onze rekeningen
loopen de middelprijs van de haring 85 a 86 gld.
het last zijn geweest.
Dat wij ook de werking van plaatselijke en landsordonnantiön in onze rekeningen kunnen terugvinden ,
behoeft geen betoog. Zoo zien wij er het keuren
van de tonnen 1 de met het doel die to merken mede-

1) Met „grof zout", Spaansch, oubewerkt zout gezouten.
2) Met „klein zout", geraffineerd keetzout gezouten.
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genomen brandijzers, en het keuren van de gevangen
visch door uitgaafposten aangeduid. Ook het in de
geschiedenis der baringvisscherij zoo belangrijke „lastgeld" vinden wij vermeld. In 1575 wordt het verklaard als te strekken „voir die schepen van oirlog";
het bedroeg toen en later 30 stuivers van het last
gevangen haring , in 1592 betaald aan den penningmeester van „de groete visscherie", welk college 1),
zooals men weet, sedert 1576 als vertegenwoordiger
der belangen van de reeders der haringschepen was
opgetreden. Van de plaatselijke heffingen vermeld
ik het „vierboetgeld", dat Den Briel voor zijn liehtbaak hief 2), en het „kaygeld" te Delfshaven.
1k stipte slechts enkele voorname punten aan ; in
zulke rekeningen ligt altijd nog zooveel m gr. Voor
wie ze leest komt heel het bedrijf meer en meer
leven uit al die kleinere en grootere poster , en
rondom het bedrijf-zelf ziet men heel een bevolking
daarmede door tal van belangen verbonden scheepsbouwers , kuipers , nettenbreiers , nettenboeters ,
slagers , zeilmakers en tal van anderen nog, wier
verdiensten zich tot bijzondere gelegenheden bepalen :
schuitenvoerders, die de tonnen aanbrengen of het
bier bezorgen wagenaars , die de netten weder „op
het veld" brengen ; de gelukkigen, die met de eerste
tijding van de nadering van het schip komen en die
daarvoor „boembroot" verdienen , en ton slotte „de
armen", voor wie op elke rekening een klein bedrag
werd afgezonderd als hun aandeel in den nieuwverworven rijkdom.

1) Overeenkomstig de Res. der St. v. Holl. 1576 blz. 89; zie
Beaujon a. w. blz. 29.
2) Ook te Scheveningen werd dat geheven; zie mijn: Visscherij
en Vischverkoop enz. d. Meded. der Ver. t. Uitg. v. d. Br. v.
O'ud. Vad. Becht V blz. 389,
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De vraag doet zich nu ten slotte nog voor : kunnen
de bier bijeengebrachte gegevens ook iets zeggen
over de quaestie : wat leverde de haringvisscherij nu
eigenlijk op? Beaujon 1) , die het boekje van Semeyns
stork overdreven acht , meent ook , dat Raleigh , die
in 1610 over de Hollandsche visscherij schreef en
daarbij de jaarlijksche bruto opbrengst op 21 112 millioen
schatte , slechts voor zeer gunstige jaren gelijk hebben
kan. Die opgave van 1610 staat in tijd vrii dicht
bij onze cijfers, en wij kunnen dus wel de controle
beproeven. Wij dienen daarvoor echter eerst eon
totaalcijfer der uitvarende buizen to hebben en stellen
dat , in verband met de cijfers bij Dodt van Flensburg 2)
voor 1562, waar 700 min of meer officieel wordt
aangenomen , en die van Beaujon voor 1610 , omstreeks 1600 op 1200 schepen. Onze over 29 vaarten
loopende cijfers en gemiddelden (zie hierachter IV) geven
nu nog wel niet eon buitengemeen stork materiaal ,
mar het is dan toch ook het eenige , dat vooralsnog to krijgen valt , en de gemiddelden hebben
daarom ook iets meer waarde , dat zij bovendien loopen
over eon tijdvak van 16 verschillende jaren, en met
alle reserve gebruikt is toch het resultaat niet zoo
onwaarschijnlijk , immers in elk geval zijn de ten
grondslag liggende cijfers onomstootelijk.
Wjj krijgen dan voor eon vloot van 1200 buizen,
dat :
besteed word perjaar aan netten . . . 1.532.400 gld.
tonnen . . . 674.400 ,,
touwwerk . . 445.200 ,,
brood enz . . 348.000 „
y ,,
transporteere . . 3.000.000 gld.
17

77

9f

17

77

71 77

77

11

17

1) a. w. blz. 64 vlg.
2) a. w. blz. 78.

„

„

,,
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transport. . . 3.000.000 gld.
besteed werd perjaar aan boter, kaas, spek
enz. . . . . 241.200 ”
bier . . . . 214.800 ,,
,,
kleine arbeids”
loonen, reparation en dergelijke . . . . 1.201.200 ,,
loonen der vis,,
. 1.639.200 „
schers .
a>

I,

1)

„

5)

71

,,

»

Il

11

I)

„

Te zamen . . 6.296.400 gld.
Rekent men voorts het bestaan van een buffs op
ongeveer 20 a 25 jaar, dan moesten er op de 1200
jaarlijks zoowat 50 gebouwd worden , voor, met de
uitrusting mode, 175.000 gld., waarmede dus het
bedrag , dat jaarlijks " onder de menschen" kwam, op
ongeveer 6 1/2 millioen gulden wordt gebracht 1). Daarbij
kwam dan nog voor de reeders een zuivere winst van
865.200 gld. De bruto opbrengst, waarover Raleigh
spreekt , zou volgens dezelfde berekening op grond
onzer cijfers 8.222.400 gld. zijn of voor de 1500
buizen , die hij voor 1610 opgeeft , 10 1/4 millioen
gulden , nog iets minder dus dan de helft van de
ook door Beaujon betwijfelde 21 1/2 millioen, die zelfs,
bij cone berekening met de beste vaart van al onze
29 tot grondslag , nog bij lange niet zou zijn bereikt.
Doch ook zonder dat wij tot die fabelachtigc bedragen komen, blijkt toch het belang der zeepro-

1) Een bedrag van 1.114.800 gld. voor zout is niet in rekening
gebracht, daar dit in hoofdzaak uit Portugal en Spanje werd aangevoerd; slechts de whist der zoutzieders en der tusschenhandelaars
— vaak zelf deelhebbers in de haringreederii — zou in aanrner

king kunnen komen.
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vincies bij de haringvisscherij werkelijk bijzonder
groot , en het is volkomen terecht , wanneer het plakkaat van 1580 van dezen bedrijfstak spreekt als „wesende
eene van de principaelste Mijnen ende Welvaren onser
gemeener Landen ende Ingesetenen ..... " 1).
Pit belang rechtvaardige de uitvoerigheid dozer
publicatie , die ik nog heb aangevuld met eene beschrijving van de haringvisscherij uit een zich op de
Kon. Bibl. bevindend handschrift nit 1578, die geen
nadere toelichting behoeft, dan men in de noten
vinden zal.
Ten slotte maak ik van deze gelegenheid gebruik
om dank to betuigen aan de heeren M. de Mos Jzn.
en J. C. Vermaas , die mij door inlichtingen omtrent
de techniek van het visschersbedry zeer aan zich verplichtten , en aan Mej. C. Bruining , die voor een over-

groot deel het copieeren der rekeningen op zich nam.
H. E. v. G.

I.
VOER DE GEMEEN REEDERS.
REKENINCK VAN DE HARINCKTEELT VAN WILLEM
MICHIELSZ DE ANNO 1575, BEGONNEN DEN
18 e JULY.

Reeders:
Huych Jacopsz [v. d. Dussen] een vierde paert met
1 / 32 paert.
Willem Michielsz 3 1/2 sesthiende paert.

1) Zie nog Fruin: Tien jaren , lloofdstuk X111.
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Claes Adriaensz [v. Adrichem] 1/4 paert.
Gerrit Fransz [Meerman] 1/8 paert.
Trijntje Michielsz wede van Gerrit Dircxz van Santen
1/8 paert.
Dese naevolgende oncosten bij mij Claes Adriaensz
Betaelt tot behoeff van Willem Michielsz l e reis ,
begonnen den 18 e Juli anno 75.
gld.
Betaelt voor 16 sack tarru om beschuyt off te doen backen, de sack tot
12 sc. 3 groot, facit . .....
Betaelt voer 1 kinnitge 1) boters 101/2
gld., wegende 26 pont onder, comt, de
onderwecht affgetogen ......
Betaelt voor 1 kinnitge boters 11'/2
gid. , wegende 5 pont over, comt met
de overwicht .........
Gecoft een achtendeltje boters om
5 1/2 gld. , wegende 3 pont over , comt
met de overwicht ..
Gecoft een achtendeltje boters om
6 gld. 7 st. , wegende 3 pont over,
comt met de overwicht .
Betaelt van waechgelt, impost, kruyden , boems 2) etc. ..... ..
Betaelt voor 37 tonnen om beschuyt
in te doen, tlast tot 17 sc. 4 p., comt.
Betaelt voer een caebcl, wegende 1275
pont, thondert tot 24 sc. 6 groet, comt.
transporteere . .

1) Een half vat.
2) Havent5eld(?)

st. p.

58-16— 0

6-15-- 4

12— 5— 0

5-19-- 0

6-16— 6
0-12-10
13-15— 0
93-14— 4
198-13— 8
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transport. . . 198-13— 8
Betaelt voer 2 trossen, wegende 198
pont, thondert tot 24 sc. 6 groet, comt.
14---11— 0
Betaelt van 1575 pont te terren 1), van
thondert 28 stuyvers , comt . . . .
21— 7— 0
Betaelt voer 18 1/2 verrendel, tstuck
tot 15 1/2 sc. groet, comt . .
86— 0— 8
Betaelt voer 6 verrendels, tstuck tot
16 sc. groet, facit . .
28-16— 0
Van 64 sluygen 2) te boeten, tstuck 3
stovers ......
9-12— 0
Om 31/2 pont clein gaeren, tpont. 6
stuvers , facit . . ..... ..
1— 1— 0
Om 67 pont groff gaeren, tpont 51/2
groet , facit ... ......
9— 4— 4
Om 22 reepgens, tstuck 7 1/2 groet.
4— 2— 8
Van 22 ouwe verrendels te boeten,
tstuck 1st. .........
1— 2-- 0
groet,
Om 20 stucken bants, tstuck 7 1/2
3-15-- 0
facit . ...........
Om 10 stucken 6 draet, tstuck 5
2-10— 0
stayers ...
Vant ouwe want tot Delffshaven te
0— 8— 0
brengen ..
Van 34 verrendels van Rotterdam
0— 8— 0
op de haven te brengen ...
Van de halve vleet 2) van Rotterdam
0-18— 0
op de haven te brengen ...
Betaelt Aeltge Claes 29 verrendels,
tstuck tot 15 1/2 sc. groet . .... 134-17-- 0
Betaelt Gerrit Fransz 14 verrendels ,
transporteere . . 517— 5-12
•

1) Teren.
2) 'Lie biz. 9,
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transport. .
tstuck tot 15 1/2 sc. groet ..
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. 65— 2— 0

Betaelt voer 25 last 10 smaltonnen 1),
tlast 5 gull., facit .......

128-11-- 8

Betaelt voer 5 guarder souts, thondert tot 97 pont groet. . .

. 727-10— 0

Betaelt van vracht van Zircxzee te
7-10— 0

brengen ....
Betaelt Trijn Claes voer een reep,
wegende 400 pont, noch een seysingtou 2) ende een brail-tou 2), wegende tsamen 138 pont, noch 96 pont cleen bant ,
noch 4 dusent staelen 2) en 10 stucken
ses draet, wegende tsamen 112 pont,
noch 4 stucken spereeps 2), 4 vislinen ,
een seysing-tou , tsamen. wegende 318
pont , comt in als bij Trijn Claes geleverd 1064 pont siege want, thondert
tot 29 sc. groet , facit ....

.

92-11— 8

An oncosten gevallen op de 5 guartier souts tot Zircxzee ......

3-15— 4

Betaelt Govert Hendricxsz van 16
sack tarru , bescuyt of te backen, vant
sack 12 stayers, comt ..

9-12— 0

Van maelen , van de sack 3 stayers,
2— 8— 0

comt ..
Van den groeten impost van de sack
6 sta yers ......

4-16— 0

Van dese 16 sack tarru ontfangen
36 ton beschuyts ende 1 staert, betacit van stoeten . .
Van de tonnen op ende toe to slaan.

0— 9— 0
0— 5— 0

transporteere . . 1559-16— 0
1) Halve tonnen.
2) Zie blz. 9,
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transport. . . 1559-16— 0
2e

reis.

Gecoft van Simon van Neck 55 ver. . 280-10— 0
rendels, tstuck tot 17 st. groet
Betaelt Dirck Jansz Groenwegen 8
sack tarru , de sack voer 75 stuvers ,
30— 0— 0
comt. . . .........
Gecoft een kinnitge boters voer 16
gulden 10 st., wegende 3 pont onder,
15-17— 0
comt ........ ....
Gecoft 2 achtendeeltgens boters tot
17 1 /2 gulden, wegende 12 pont onder,
14-13-12
comt. . . . . .......
Betaelt van waechgelt , kruyen ende
0— 7— 4
om boems , tsamen ...
Gecoft van Adriaen Jaspersz zwaeger
10 1 12 last smaltonnen, tlast tot 16 sc.
. 50— 8— 0
groet, comt ..
Betaelt Gerrit Fransz voer 12 verrendels, tstuck tot 17 sc. groet, comt.
61— 4— 0
Gecoft van Jacop Ockersz 7 last
smaltonnen, tiast tot 17 sc. groet, ende
hem op rekeninge van de voirsz tonnen
gelevert 15 1 /2 hondert ende 29 claphouten, thondert tot 6 guld., comt 34
gld. 9 st., de reste wat de tonnen meer
beloopende sijn, bedragende 25 st. hem
. .
betaelt , comt daerom alhier
1— 5— 0
Gecoft tot behoeff van de 2 e reis 5
quartier ende 11 ton louts, thondert
tot 95 pont 10 sc. groet, comt. . . 774-12— 0
Betaelt Anna Hendricx van 16 dee11)
transporteere . . 2788-13— 0
1) Deel

1 net

4 verrendels,
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transport. . . 2788 --13-- 0
wants de 2 e reis te taenen , vant deel
.

36 stuvers, comt ...

28-16— 0

Tot Matheus Fransz verteert in 3 reysen ende van wagenhuer betaelt, tsamen.

5-18— 8

Gecoft een half last kinnitgens voer.

1— 4— 0

Betaelt de keurmeesters voer de helft
van 22 last 91 ton harincx te koeren,
2— 0— 4

tlast 3 1/2 stuver, comt ..
Betaelt Matheus Fransz tlastgelt van
32 last 8 ton harincx , vant last 2

3— 6— 0

stuvers, comt ..
Betaelt Matheus Fransz tlastgelt van
32 last 8 ton harincx, van tlast 30
stuvers tot behoeff van de scepen van
... • .

49-10— 0

Betaelt voer een halff last halvaeten 1).

1-18— 8

oerloch, comt ..

Betaelt Trijn Claes van 64 sluigen
9-12— 0

to boeten ...
Om 59 pont groff gaeren, tpont 3

8-17— 0

stuvers . . . .......
Om 4 pont clein gaeren tpont 6 stuvers.

1— 4— 0

Om 48 reepen, tstuck 4 sta yers. .

9-12-- 0

Van de verrendels tot Delffshaven to
0-18— 8

brengen ..
Van de vleet opt volt to raepen ende

7— 5— 0

opt taenhuys to dregen ....
Betaelt Trijn Claes voer 11 dusent
staelen ..

.

17— 8— 0

Betaelt van dat de 2 vieten tvoerlode jaer tot Rotterdam opt weeshuys
gelegen hebben ..

8— 0— 0
transporteere . . 2944— —12

1) half vat,

28 GEGEVENS BETREFFENDE DE HARINGVISSCHERIJ

transport. . . 2944— 2-12
Betaelt van de leste vleet op de
.

0-14— 0

Om een half verrendel . .

2-17— 0

Van 17 ouwe verrendels te boeten.

0-17— 0

haven te brengen ..

Om 5 pont gaerens, dat Willem tsceep
0-15— 0

nam . . . . , .......
Betaelt van 6 sack tarru tot beschuyt te backen tot ' de 2 e reys, ende
van malen , excys , stoeten , blyckende

7-18— 8

bij de cedulen . . . ....
Betaelt voer 7 last smal bier met

de tonnen , tlast tot 20 gid., court. . 140— 0— 0
Betaelt van 50 tonnen louts tot
Huych Jacopsz in de schuer te dregen 1)
met sommige leech tonnen, toecomende
de reeders van Willem Michielsz . .

0-12— 0

Somma. . . 3097-16— 4
Den Huerman by Willem overgelevert.
De timmerman ..

. 35— 0— 0

Noch eon tonne harincx daervoor
6-12— 8

betaelt ...
De cuyper ..

31— 0— 0

Cornelis Gerritsz . .

30— 0— 0

Hendrick van Petten

30— 0— 0

Cornelis Maertsz .

30— 0— 0

Cornelis Reyersz .

. 28— 0— 0

Dirck Ariensz ..

34— 0— 0

Cornelis den Hoykaes .

28— 0— 0

Tomas vant Oech .

30— 0— 0

transporteere . . 3380— 8-12

1) Drage'',
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tranport. .
Engel van der Hey ...
Arent Arentsz vant Oech .
Fen onbevaeren man
Thys Pietersz ..
Maerten Arentsz .
.

De cock ...

29

3380— 8-12
. 26— 0— 0
26— 0— 0
16-10— 0
30— 0— 0
34— 0— 0
35— 0— 0
.

Betaelt voer een half vat , dat hij

3— 6— 0
11— 0— 0
10— 0— 0
34— 0— 0
50— 0— 0
0— 8— 0

niet geleyt heeft ..
Arien Jacopsz ..
Does Pietersz ..
Adriaen Jaspersz hoer .
Willem Michielsz. . .
Om pekelharinck ..
Boon Willem sijn poet tot Rotterdam haelden, om bier betaelt . . .

0-- 6— 0

Van schuythuer,, daer by tgoet in
dede .....
Om pekelharinck . .

.

2— 8— 0
0-10— 0

Om een dusent ende een quartier

9-11— 0
2-18— 8

hoepen ...
Om 20 tonnen turfs ..
Van siege want tot Rotterdam to
teeren . .

.

11— 1— 0

Tot biergelt tot Rotterdam, by Willem

0— 4— 0

betaelt . .
Van 16 deel wants de eerste reis
to taenen . . ..
Om 400 vloeten 1)

.
..

Om 2 last breels 1) ..
Om een mastbancker 2) .

.

28-16— 0
14— 0— 0
7— 4— 0
5— 0— 0

transporteere . . 3738-11— 4

1) Zie blz. 9.
2) De „masbancker" is een vischje van de grootte van een
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transport. . . 3738-11— 4
2— 0— 0
Om een groote ree .
0— 4— 0
De knecht vant taenhuys tot drinkgelt.
0--10— 8
Om 3 barkoenen 1) . ..
Om 18 deelen, 12 rachters , 3 barkoenen .
12-13— 0
.
10— 7— 0
De smid betaelt ..
3— 0— 0
Om putsen, schijffgaeren, een stolp enz.
4— 0— 0
Om 4 dosijn manden 2) .
0-14— 0
Om een bos besems .
4—
5— 0
Om 20 pont kaersen
.
1-15— 0
Om 10 pont roets 3) .
0-16— 8
Om 18 pinten asijns
.
2-14— 0
Om 4 zoen ...
Om 300 pont kaes .
17-14— 8
2— 0— 0
Vant sout te stoeten ende te dregen.
1— 1— 0
Om 7 pont gaerens ...
3— 6— 0
Om 6 pont boscruyt, tpont 11 stuvers.
Om een dissel 4) ..
0-11— 0
3-10— 0
Om 25 kabelauwen . .
De backer voer broet int toemaken
betaelt ..3—1 1— 0
Om 5 achtendeel roggebroet . .
5-15— 0
Betaelt vant leggen vant goet tot
Rotterdam ende van een aelman te
besigen , tsamen ...
7-10— 0
1— 8— 0
Om een kinnitge harincx . .
Verteert tot Catwijck , doen tvolck
transporteere . . 3827— 6-12
•

•

•

makreel. Adr. Coenen Pischboock (zie V) in voce. De post is
desniettemin onduidelijk.
1) Rondhout.
2) In een andere rekening heeten zij „kaeckmanden".
3) Smeer.
4) Kromme bijl.
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transport. . . 3827— 6-12
gehuert wordt .......
Betaelt den taenman van de 2 e reis
0— 5— 0

tot biergelt ..
Van de harinck in de plaets te

2— 1— 0

dregen ..
Beta,elt do smit voer 1 ancker we.

gende 369 pont ..

23— 1— 8

Een ancker vermangelt, overmits
dattet te licht was ende toegegeven .

6— 0— 0

Van wegen van de 2 anckers . .

0— 8— 0

Betaelt de smit van spyckers enz. .

0-17— 0

Om vijff quartier hoepen . .

11-15— 0

Om een last breels . ..

3-18— 0

Om 2 achtendeel grutten .

2-12— 0

Om hoecx, snoey l) ende gaeren .

4— 7— 0

Om 40 pont kaerssen . ....

10— 0— 0

Om 8 pont resels ende 8 pont roets

3— 0— 0

Om 19 pinten asijns

0-15— 8

Om 2 dosijn manden

2— 0— 0

Om 200 pont kaes .

12-10— 0

Om een zoe aels ..

1— 9— 0

Om een zoe vleis met de peen . .

3— 5-- 0

Om 6 pont vuele boters met de pot.

0-16— 0

Om 24 tonne turfs ..

4— 8— 8

Om koeck ende zuycker .

1— 6— 0

Om een kinnitge specx ...

3-10-- 0

Om 13 achtendeel roggebroet

14-19— 0

Noch om broet ..
Om 3 last smaltonnen .

1— 0— 0
17— 2— 0

Om 200 vloeten ..

7— 0— 0

Vant Bout to dregen .

1— 6— 0

transporteere . . 3968-- 3— 4

Niet le veiklaren.
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transport. . . 3968— 3— 4
0— 8— 0
Om 3 merckysers .
0— 8— 0
Om een kanduit 1) ..
Vant bescheit in Den Briel te visi0-- 8— 0
teren ..
1— 4— 0
Van vierboeth-gelt .
0-10— 0
Om 2 vijgekorven .
Bij Willem Michielsz in Den Briel
0— 8— 0
verteert. . .
0-16— 0
.
Om 4 bos hoepen .
2-10— 0
Om een ree betaelt 2) ..
0-12— 0
Om hout tot timmeragie vant schip.
Betaelt een timmerman, die Willem
Michielsz heeft helpen timmeren leg0-10— 0
gencle voer Den Briel.
0-10— 0
Van schuythuer ..
0-- 3— 0
Om een passer . .
0— 2— 8
Van 2 trossen te wegen .
.
Van den harinck in de plaets te
1- 1 0— 0
dregen ... ... .....
Betaelt vant want to mennen 3) in de
20-16— 0
teelt . .....
.
Betaelt de schuytvoerder van de
14— 2— 0
teelt ..
1-16— 0
De boeter tot Delffshaeven betaelt .
1— 8— 0
De bloeckmaecker betaelt . . . .
Om pick, riet ende van tschip te
3-18— 0
versien . .
Betaelt van 32 1/2 last harincx te
. 16— 5— 0
pekelen , van de eerste reis . .
transporteere .

1) Misschien conduit, buis.
2) Ra.
3) Per kar vervoeren.

. 4036— 7-12

33
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transport. . . 40 36— 7-12
Betaelt den schuytvoerder in Den
0— 0
0-10— 0

3—

Briel ........
Om een roe betaelt ..
Betaelt 2 man die twant hebben

0--16—

helpers verhangen .

0

Betaelt de timmerman vant schip
12-15 0

te timmeren int toesteken . . . .
Van de vleet tot Delft te brengen

2—

ende op te dregen ...

7— 0

Om broet betaelt int offsnien 1)

1-18— 0

Van 6 verrendels te boeten

0— 6— 0

Om 3 pont gaerens ...

0— 9— 0

Bij Willem Michielsz tot diverse
reisen verreyst van Delffshaven tot
Delft

0— 9— 0

......

3—

Vant schip tot Rotterdam te brengen.

0— 0

Om een leere sack, daert boscruyt
0-12— 0

in is ..
Vant schip tot Rotterdam Schoen te

0-12— 0

maecken ...
Een schuyt gegeven, die voer tschip

0-12— 0

reyde 2) ...........
Van tschip van Rotterdam op Delffs-

4— 0— 0

haven te brengen ..
Betaelt van tschip te versien van
net enz.

......

De smit tot Rotterdam ...

.
.

14— 0— 0
1—

8— 0

2—

0— 0

Bij Willem Michiplsz tot Rotterdam
verteert, dewijl tschip getimmert worden.
Van de hoetschotten 3) uyt tschip te
transporteere . . 4085

1--12

1) Zie bl. 15z.

2) 't Is p lot, duidelijk wat hier bedoeld wordt.
3) Beschottett.
Bijdr.

Meded. XXXII.

3
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transport. . .
breecken en van schoen te maecken .
Van een tonne picken van vracht .

4085— 1-12
2— 0— 0
0— 2— 0

Betaelt Jorriaen Direxsz van den
harinck to peeckelen , van de harincx
over te loepen , van leggen ende 2 ton
.

pekels, tsamen ..

18— 8— 0

Om 8 bos hoepen en 25 bos car-

3-10— 0
2— 4— 0
2— 0— 0

bants ..
Van kaygelt .
Van tschip te Kellen ..
Betaelt van de harinck , te keuren
ende van wijncoep van de harinck
tsamen . . ..
Gegeven den armen ...
Somma.
Comt

.

0 --16- 8
16-- 9— 2
4130-10— 6

in als uytgegeven die somma van
4130 gulden 10 st. 6 p.

Ontfang tegens de voirser. uytgeeff.
De

le

reys.

Vercoft Lenert Maertsz Kreuyl den

9en

Septembris 6 last 12 ton vollen

harinck gevangen na Bartolomei, tlast

84 gulden ..
Vercoft Gerrit Fransz,

. 576— 0— 0

tot

Huych Jacobsz

ende Claes Adriaensz 15 last 9 ton
vollen harinck gevangen na Jacobi, tlast
tot 77 gulden ......... 1204-10— 0
Deselffde vercoft 7 last 5 ton onsuyveren wracken ende wansouten harinck,
tlast tot 60 gulden ... ... . 441— 8—

8

Deselffde vercoft 2 last 1 ton kuyttransporteere .

2221-18— 8
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transport. . . 2221-18— 8
sieck harinek ende 9 ton gels, tot 59
gulden ..
160— 3— 0
Vercoft een achtendeeltge vis om
0-12— 0
Van mackareel ontvangen .
7-15— 0
Ontfangen van Hanske Abels van
sout . .
2— 4— 0
Van een tonne biers ontfangen .
0-14— 0
Van een oudt zeyltje ontfangen.
2--- 5— 0
Somma. . . 2394-11— 8
De 2e reys.
Vercoft Willem Hugensz ende Alyt
Jacopsdr. wonende tot Rotterdam 15
last 12 ton vollen harinek, tlast tot 95
gulden 10 st., to betaelen de helft gereed , de reste Vastelavont, court an
gelde 1514 gulden 7 st. — afgetogen
4 gld. 10 st. van 2 wracken ,
comt
noch ....... ....
1509-17— 0
Vercoft 19 voile wracken, tlast tot
721/2 gulden ...
98— 8— 0
.
Vercoft 24 yelen harinck, tlast tot
56 1/2 gulden ...
96-18-- 0
Vercoft 3 halvaeten harincx, tstuck
3 gld. 7 1/2 st ..
10— 2— 8
Vercoft 2 halvaeten harincx, tstuck
3 gid. 5 st. ..
6-10— 0
Simon Gerritsz. een half vat harincx ..
3— 7— 8
Adriaen Jaspersz 2 kinnetges harincx,
tstuck tot 38 sta yers , comt . .
3-16— 0
Claes Adriaensz. 2 kinnetges harincx .
3-16— 0
.
transporteere . . 1732-15— 0
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transport. . . 1732-15— 0
Gerrit Fransz. een kinnetge harincx.

1-18— 0

Maritge Dires een kinnetge harincx.

1-18— 0

Vercoft 4 tonnen beschuyts, de tonne
....

54 st ..

.

10-16— 0

Vercoft 5 tonnen biers , de tonne
.

20 st. .

5— 0— 0

Somma. . . 1752— 7— 0
Comt in als ontfangen in dese 2 reysen
4146 gld. 18 st. 8 p.
Onderlinck vereffent den ontfan6k tegens den uytgeeff, comt meer ontfangen (God heb toff} als uytgegeven . ....... 18 gld. 13 st. 6 p.
llieroff een yegelick voldaen den 19 Januari
anno 1576 stilo communi.

II.
REECKENING VAN MAERTEN ARIENSZ. 1 BUB , VAN DE
HARINCKTEELT ANNO 1592.
Den 14 en

December 1592 heeft

Neeltge Heindriex, weduwe wijlen Maerten Ariensz. stierman tot Delffshaeven,
de reeckening gedaen van de nieuwe
buys, bij Maerten Ariensz. besteedt
Heindrick Willemsz. scheepstimmerman
tot Rotterdam voer die somma van
2150 gulden, te betaelen 1034 gulden
gereet, de reste op twee eerstcomende
Kersmisdaegen, te weten anno 1592
ende 1593 telcken jaere 558 gulden,
comt betaelt over de gereede penningen .......... . 1034— 0— 0
transporteere . . 1034— 0— 0
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transport. . . 1034— 0— 0
Betaelt over de wijncoep van de
voirsz. buys , mits daervoer genietende
een halve voet kiels ....

36— 0— 0

De knechs tot drinckgelt etc. . .

4— 6— 0

Om zeep , resel int offloepen van de
nieuwe buys, mitsgaders tschip scoen
te maecken ende enige andere cleine
oncosten tesamen ..

9— 8— 8

Betaelt Cent Barentsz. smit vant
yserwerck tot de nieuwe buys gelevert. 405-19— 0
De knechs tot drinckgelt . . . .

1-10— 0

Betaelt Cornelis Willemsz. van teer

27-10— 0

etc. gelevert .
Betaelt voer een nieuwe pomp etc.
te zamen .

20— 6— 8

Betaelt Wouter Jacobsz. Scharp tot
Schiedam , voer masten , anckers, kaebels , alle opstaende want, mitsgaders
het drijfftuych , potten , ketelen etc.
van een oude buys ..

. 800— 0— 0

Betaelt Wouter Jacobsz. over tleggen
.

vant voirsz. goet op de key . .

12— 0— 1

Somma comt bier betaelt . . 2351— 0— 1
Rest te betaelen Korsmisse anno 1592. 558— 0— 8
Ende Korsmisse anno 1593 . . . 558— 0— 0
Comt dose nieuwe buys to staen ,
met de seylen , anckers, kaebels , drijfftuych , behalven het cruyswant, voer
die somma van . .

. 3467— 0— 9

Nota. Be 558 gulden verscenen Korsmisse anno 1592
sijn laij de reeders uyter hant betaelt, buyten de
reeckeninge van de penningen van den
2 en dach van de oude buys,
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Oncosten by Maerten Ariensz. gedaen in 3 reysen
in de teelt anno 1592.
le reis.
Om. 42 verrendels, stuck tot 5 gld.
13 st. ... ... • • • • •
Om 24 verrendels, stuck tot 5 gld.
11 st. ...........
Vracht ende impost van 66 verrendels

237— 6— 0
133— 4— 0
1— 1— 0

2 e reis.

Om 62 verrendels, stuck tot 5 gld.
11 1/2 st ...
Om 5 verrendels, stuck 5 gld. 14 st.

346-13— 0
28-10— 0

3e reis.
Om 60 verrendels tot 5 gld. 17 st. 351— 0— 0
2— 8— 0
Vracht, impost etc.. .....
verrendels . . 1100— 2— 0
Betaelt van de vleet 3 reysen toe to
maecken ..
.
vant toemaken van de vleet . .

84-17— 0
84-17— 0

De l e reis 27 last tonnen, tlast 21 sc.,

theft .....
De 2 e reis 25 last 3 ton tot 24 1/2 sc.
De 3 e reis 15 1/2 last tot 23 1/2 sc.
tonnen . .

170— 2— 0
185— 6— 8
109— 5— 8
464-14— 0

De l e reis voer 3 1/2 quartier sout
De 2 e reis 1 /2 hondert cleen lout
1 /2 hondert groff. ... ....
Be 3e reis 3 quartier cleen lout .
lout , .

186-17-12
226-40— 0
180— 0— 0
593— 7-12
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De 1 reis 27 ton beschuyts tot
46 1 /2 st.
De
De

2e
3e

62-15— 8

.
reis 12 ton .

27-18— 0

reis 21 ton

48-16—

139-10-- 0

beschuyt .

95-14— 0

Om groff broot .

95-14— 0

broot .
De

le

reis om boter , kaes , speck ,
106— 4— 0

turf, verse zoeen etc.. .....
De
De

2e
3e

8

93-14— 4

reis boter, kaes etc. turf etc.

reis boter, kaes, vleis, verse
. 103— 1— 4

zoen etc. .

boter, kaes . . 302-19— 8
De

63— 0— 0

De

49-10— 0

l e reis 42 smaltonnen biers.
2e reis 33 tonnen biers
De 3e reis 35 tonnen biers

52-10— 0

Noch an drinckbier, 5 tonnen ende
18-11— 0

hoepen, tezamen. . .

183-11— 0

bier .
Betaelt den huerman

.... 1088— 0— 0

Maerten Ariensz. saliger , alsoe hij
de

2e

reis uyter zee comende gestorven

is den lesten September, comt over
sijn huer 114 gulden; dan alsoe een
de leste reis in sijn plaets gehuert was
voer 33 gulden, die getoegen van de
114 gid. comt niet meer de weduwe
betaelt ..

•

81— 0— 0

huerman . . 1169— 0— 0
Betaelt de boetsgesellen voer 17 ton
3 kennetges voeringh . .....
yoeringe

175-15-12
175-15-12
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Betaelt Cornelis Jansz. lijndraijer voer
Brie draet, zes draet ende 11000 staelen.

56— 2— 0

Om een kaebel van 1033 pont . .

103— 6— 0

Om 3 reeps wegende 1190 pont .

119— 0— 0

Om 5 stucken spereeps , 4 stucken
seysinex, een tros, 3 lopende trossen ,
een breeltros, een vijfftou vislinen, met
3 trensen in de kaebels to leggen ,

120-10— 0

wegende 1190 pont ...... .

. 398-18— 0

siege want .
Pieter Jacobsz. seilmaeker van de

80-11-12

seylen te versien

seilmaeker . . 80-11-12
Ileindrick Jansz. van 45 deel want
to taenen, vant deel 37 stovers .

83— 5— 0

taenen .

83— 5— 0

Betaelt Govert Jansz., als penningmeester van de groete visscherie, over
tlastgelt van 40 last harincx de

2e

le

ende

reis ingebrocht, per last 30 stuvers,

Tacit ....

........

60-- 0— 0

lastgeld . .

60— 0— 0

Lopende schulden.
Betaelt Michiel de smit op Delffs.

37— 0— 0

Pieter Engebrechsz. timmerman . .

10— 2— 8

haeven

.

..

De schuytvoerders van de vracht van
de tonnen ende tbier . .
Om vloeten ..

.

17-16— 0

.

34-16— 0

Betaelt de wagenaer van twant te
mennen. ..

30-15— 0
transporteere . . 130— 9— 8
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130— 9— 8

transport. . .
Van peeckelgelt van 52 last harincx
tot 6 st .....
Om hoecks , snoey etc. ..

.

15-12—

.

5-14—

0
0

Willem Cornelisz. Wiltschut van halvaeten, kennetges, hoepen ende ander
cleen werek ..

54-16— 8

•

Om pompleer, van de teerketel te
2— 6— 8

besigen, tezamen ...

2— 0— 0

Vierboet-gelt in Den Briel . .
Vant overseylen van een boot , vracht

— 5— 0

van de cabel etc. ..
Betaelt Direk Philips van kaygelt

4-18— 0

van 49 last harincx, per last 2 st. .
Betaelt Dick Philips over de huer

7— 0-- 0

van de koy ....
Betaelt Maerten Cornelisz. van capers
merck te voeren ........

1-10— 0

Betaelt Tonis Bastiaensz., alsoe hij
deurt overlijden van Maerten Ariensz.
de leste reis het opsich vant schip gehadt heeft.

.

.

.

.

.....

6— 0— 0

Betaelt van de aptekerie gehaelt in
Maerten Ariensz. sieckte ..

.

16— 0--

0

Betaelt Neel Heindricx over tloen
vant bouckhouwen bij Maerten Ariensz.
saliger gehadt ....

.

12-- 0— 0

Betaelt Neel Heindricx vant leggen
ende verluchten 1) van de vleet. • •

6— 0— 0

Bij Maerten Ariensz. verreyst ende
verteert , soe ter Hey int hueren van
sijn volck ende tot Rotterdam, tezamen.

8-13— 0

transporteere . .

276— 4— 8

1) Luchten.
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transport. . . 276— 4— 8
By de gemeen reeders ten huyse
van Dirck Philips in de 3 reysen int
vercopen van de harinek verteert , met
. 32— 2— 8

de sehuythuer .

308— 7— 0
Somma den geheelen uytgeeff beloept en de oncosten in de 3 reisen gemaeckt, met de voeringen . . . . 5240-13-12
Hier bij gevoecht 2351 gulden die
op de nieuwe buys betaelt is . . .

2351— 0— 0

Comt den geheelen uytgeeff . . 7591-13-12
Hier tegens is van de haring die de
Heer in de drie reysen verleent heeft,
met de voeringen Baer in gereeckent
5211— 4— 0

gecomen die somma van ....

De gemeen reeders hebben ingeleit. 1302— 0— 0
Maerten Ariensz. heeft ontfangen van
Daniel Pietersz. over den gereeden
dash van de oude buys ..... 1034— 0— 0
Comt den geheelen ontfang . . 7547— 4— 0
Comt meer uytgegeven als ontfangen.

3— 3— 9

Comt opt 14 e paert ..
Comt opt 4 e paert . . • •

44— 9-12

•

11— 2— 7

REECKENINGE VAN WILLEM MICHIELSZ. STIERMAN VAN
DE HARINGTEELT VAN TJAER 1593.
l e reis , om 69 verrendels, stuck tot
. 393— 6— 0
19 sc. gr. ..
2 e reis , om 64 verrendels tot 19 sc.
transporteere . . 393— 6— Q
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transport. . . 393— 6— 0
. 374 — 8— 0

6 gr. .

3e

reis, om 64 verrendels tot 19 sc.
. . . 374— 8— 0

6 gr..

1142-- 2— 0

le

reis.

Om boetelgaeren , omslachgaeren
.

cleen ende groff. ..

14— 0— 0

Van boeten, droegen ende toe te
.

19— 4— 0

Van oude verrendels te boeten . .

3— 0— 0

maeken .......

2e

reis.

Om cleen ende groff boetelgaeren .

10-15— 0

Van de vleet toe te boeten . . .

10 - 17— 0

3e

reis.

Om cleen ende groff gaeren . . . 10-15— 0
Van de vleet toe te maecken mettet
. 12— 8— 0

out want .

l e somma.
l e reis.

. 80-19— 0

Betaelt Lucas Hugensz. voer een
hondert groff sout tot 35 pont gr., court. 210— 0— 0
1-17— 8
Wijncoep van sout .
Van draegen .

2-10— 0

Van stoeten .

0-15 — 0

Van keuren .

0— 2— 8

2e

reis.

Betaelt Hendrick Jansz. voer 18
mudde groff sout, thondert tot 34 pont gr. 183-12— 0
Van lichterhuer .......

1— 2— 8

transporteere . . 399-19— 8
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transport. . . 399-19— 8
Van draegen .

2— 9— 0

Van stoeten .

0-18— 4

Van keuren .

0— 2— 4
3e reis.

Betaelt voer 1 hondert 9 maeten
cleen sout tot Zircxzee doen copen tot
314— 6— 8

48 pont gr. ...
An oncosten tot Zircxzee, met de
vracht . .
Van dregen vant sout .

.

26— 0— 0

.

1-18— 0
0-18— 0

Van stoeten ..

. 746-11— 8

2 e somma.
I e reis.

Betaelt Jan Reynbrantsz. voer 25
last tonnen, tlast tot 20 sc. gr.. . . 150— 0— 0
Noch voer 2 last tot 21 sc. 6 gr. .

12-18— 0

2 e reis.
Betaelt Barent Florisz. voer 32 last
tonnen, tlast tot 24 sc. 6 gr. .

. 235

4— 0

3 e reis.
Betaelt Barent Florisz. voer 19 last
6 tonnen tlast tot 25 sc. 6 gr. .

148-4 2-10

3 e somma. . . 546-14-10
l e reis.
Betaelt Louris Lourisz. voer 30 tonnen
beschuyt , de tonne 47 1 /2 stuver
Um roggebroot ..
Om 2 tonnen koeckgensbroot.
transporteere . .

71— 5— 0
19-11— 0
6— 6— 0
97— 2— 0
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97— 2— 0

transport. . .
2 e reis.
Betaelt voer 21 tonnen beschuyt

49-17— 8

Om 8 sack roggebroot ...

19-12— 0

Noch om broot . .

2— 4— 0
3 e reis.

Betaelt voer 15 tonnen beschuyt

35-12— 8

Om roggebroet ..

25-10— 4
0-18— 0

Noch om roggebroet.
.
nr-,
4e somma.

230-16— 4

l e reis.
Om 4 kennetges boters, met de overwecht ..

. 53-18— 0

Om 300 pont kaes .

. 18-15— 0

Orn waechgelt ...

.

0— 4— 0

Om een varcken metten impost,
18— 3— 0

slaen ende sout ..
2 e reis.
Om 3 kennetges boters, met de over-

40-15— 4

.

wecht, waechgelt ..

Om 280 pont kaes tot 1 st., van im14— 3— 0

.

post 3 st. ..

Om een varcken, metten impost
13-19— 0

.

ende slaen ..
3e reis.

Om 3 kennetges boters, met de over44— 0— 0

wecht ..

15— 0— 0

Orn 300 pont kaes ..
Waechgelt van boter ende kaes. .

0— 5-12

.

7— 0— 0

Om speck .

5 e somma. . . 226— 3— 0

46 GEGEVENS BETREFFENDE DE IIARINGVISSCHERIJ

Adriaen Meesz. huer is.

72— 0— 0

Havick Jacobsz

74— 0— 0
58— 6— 0
52— 0— 0

Adriaen Post .
Ganlof Jacobsz.

Cornelis Dircxsz.

67— 0-- 0
75— 0— 0
64— 0— 0

Olivier Meesz..

58— 0— 0

Aelbrecht Jansz.

72— 0— 0
66— 0— 0

Claes Dircxsz..
Jan Pietersz. .

Pieter Willemsz.
Duke Reynsz. .

0
48— 0— 0
91-14— 0
79-17— 0
96— 3— 8
15— 0— 0
82-17— 0
46— 0—

Pieter Jansz. .
Jacob Hendricxsz. met sijn soen. .
De cock. ..
Adriaen Jansz. met sijn soen.
Engel de knecht ....
Antonis Cornelisz. den Brielman .
Willem Michielsz. stierman , met sijn
voering ...

. 120— 0— 0
6e somma. . • 1257-17— 8

Adriaen Meesz. een tonne harincx
tot
Adriaen Post een tonne harincx.
Olivier Meesz. een tonne harincx .
Antonis Cornelisz. den Brielman ,
2 tonnen ...
Adriaen Jansz. met sijn soen 2
tonnen ..
De cock 2 tonne harincx . . . .
Jacob Hendricxz. met sijn soen 1
tonne . ..
Havick Jacobsz. 2 tonnen.
.
Cornelis Dircxsz. een tonne
.
Ganloff Jacobsz. een tonne
7e somma. .

8-17— 0
8-17— 0
8-17— 0
17-14— 0
17-14— 0
17-14— 0
8-17— 0
17-14— 0
8--17— 0
8-17— 0
123-18— 0
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Betaelt de lijndraijer voer 4028 pont
siege want tot 10 guldens . .

. 415-11— 4

Van terren vant siege want .

. 42-10— 0

Betaelt de seilmaeker voer een nieuwe
fock met een bonet 1), van sin andere
seylen te verstellen volgende de cedulle
bedragende .....

. 131— 9— 0

Betaelt Hendrick Jansz. van 16 deel
wants drie reysen te taenen, yder reys
vant deel 42 st. ........

100-16— 0

Betaelt (overt Jansz. tlastgelt van
55 last harincx, per last 30 stuvers .

82-10— 0

Betaelt Jacob Adriaensz. voer 8 last
bier, mitsgaders tbier int toesteken gehadt , tezamen .

.

8 e somma.

189— 9— 0
962— 5— 4

Timmeraege an de buys gedaen.
Betaelt Hendrick Willemsz. scheeptimmerman tot Rotterdam van een
nieuwe steven in de buys te steken . 60— 0— 0
Voer een tonne harincx hem boven
lien beloeft .

8-17— 0

Van rabatten 2) ende teeren . .

20— 0— 0

Om 5 tonnen teer tot 5 gld. 10 st. 27-10— 0
Noch om teer ende pick . .

15-10— 0

Betaelt de smit tot Rotterdam . .
7-11— 8
Om een nieuwe mast met de vracht. 18— 7— 0
Om een focke-ree . . . . . .

3-10— 0

Betaelt van de buys tot Rotterdam
ende weder op de haven te brengen .

7— 0— 0

transporteere . .

168— 5— 8

1) Klein topzeil.
2) Dichten.
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168— 5— 8

transport. .
Betaelt den timmerman tot Delffs-

37— 5-12

haven ..
Betaelt de smit tot Delffshaven .

11— 8— 0

Betaelt van de buys te hellen .

6-10— 0

9 e somma. .

223— 9— 4

Alreley lopende oncosten per cedulle n°. 1.
Bij Willem Michielsz. in 2 reysen
1-10— 0

op de haever ende reyst ..
Vant siege want te wegen • . .

1-16— 0

An oncosten int ontfangen vant siege
0-15— 0

want ..
Om 17 tonnen turfs mettet draegen.

7— 0— 4

Om manden ..

4-19— 0

Van de huer van 2 teerketels .

0-12— 0

Van 2 tonnen biers te dregen .

0— 5— 0

Om 2 tonnen gedroechde schollen .

6-12— 0

Bij Willem Michielsz. verreyst, als
1— 8— 0

hij tsceep quam . .
Om 2 last breels. .

7-10— 0

Vervaeren op Delft .

0— 3— 0
15-14— 0

Om erreten , grutten , eramerie .

2— 6— 0

Om 2 zoen .....
Noch als Willem Michielsz. een man

0— 1— 0

huerde ..

0— 5— 0

Om een zoe mosselen ..
Betaelt de schuytvoerder vant bier
ende broet op de haven te brengen de

6-19— 8

l e reis ..

1— 0— 0

Vracht vant siege want .
Betaelt Willem Cornelis om carrebant 1) , hoepen etc. ..

.

24-19— 8

transporteere . . 83— 5— 4
4) IJzeren hoepels?
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FEM.

.

83— 5— 4

.

Bij Willem Michielsz. verteert int
0— 8— 8

hueren van volck ..

0-15— 4

Van water to petten tot de vleet .
Om besems etc., alst tschip gehelt

0 —19-12

worden ..

6— 9— 0

Om een tonne lengen .
Betaelt Direk Philipsz. van verteerde costen op de vercopinge van den
harinek van de

le

13-18— 0
105-15-12

reis ..
10 e somma.

Per cedulle n°. 2.
Om een zoe bot elide roch .
Om een zoe spiering
Om 2 zoen ..
Om een zoe ael . .

.

2— 6— 0
0-18— 0
3-10— 0
1-14— 0
4-16— 8

Om een zoe hutspot .
Bij Willem Michielsz. huysvrou ver-

1-14— 0

reyst tot de haven ..

7—

Om een duysent hoepen . .
Vant water to petten tot de

2e

5— 0

reis

van de vleet .

0-10— 0

Om turf .

4-17— 8

Van draegen ..

0— 3— 4

Om roet , smeer, kaerssen , besems ,
16— 1— 0

asijn , grutten etc. ..

3—

Om 3 dozijn manden .

6— 0

Bij de bode verreyst ende van boom1-10— 0

broet ..

ll e

48-11— 4

somma.

Per cedulle n o. 3.
Om turf . • •

•

•

•

•

transporteere . .
Bijdr. en Mewed. XXXII.

4— 7— 0
4— 7— 0
4
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transport. . .

4— 7— 0

Om kaersen, resel, grutten ende
erreten .

19-15— 0

Om 6 zoen. .

10— 7— 0

Van boembroet gegeven

1— 0— 0

Om 2 sluyff-haecken .

0— 6— 0

Om een zoe mosselen .

.

0— 8— 0

Om 2 riemen ...

0-12-- 0

Van den haring uyt te roepen .

0— 6— 0

Bij Willem Michielsz. ten Brief verteert ..

1— 5— 0

Om een zoe spiering

0-16— 0

Van de victualie van Rotterdam to
brengen. ...

0— 9-- 0

Betaelt Dirck Philipsz. van verteerde costen op de vercopinge van den
haring van de 2 e reis, mitsgaders int
accorderen van Arent Bruynsz. verteert ...

.

27-19— 0

Om wortelen ende ajuyn . . . .

1-11— 0

Betaelt Willem Cornelisz. Wiltschut
voer hoepen , kennetges ende achtendeeltjes tsamen ..

.

18-12— 0

12 e comma. . . 87-13— 0
Per cedulle n°. 4.
Betaelt de havense schuytvoerder
van vrachtloen, van bier, broet ende
tonnen op de haven te brengen .

11— 8— 8

Betaelt de bloeckmaecker . . .

11— 8— 0

Betaelt vant want drie reysen opt
volt to brengen ... ....
Bid Willem Michielsz. volck verteert.
Om 400 vloeten ..
transporteere . .

22— 8— 0
1-10— 0

22-10— 0
69— 4— 8
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69— 4— 8

.

Betaelt van boembroet, ende bij
de bode verreyst ..

1-10— 0

Bij Willem Michielsz. verreyst .

0-16— 0

Noch de tanderkaersen 1) .

.

0-16-- 4

Gegeven om schullen ...

1-14— 0

Betaelt de schuytman tot Catwijck
op zee, ter cause vant buysgoet de geheele teer gevoert . .

.

18— 0— 0

Betaelt Dirck Phillipsz. vant leggen
van de buys ...

6— 0— 0

Noch over tleggen vant buysgoet op

6— 0— 0

de kay . . . .......

2® 0— 0

Noch vant hellen van de buys . .
Noch vant buysgoet in de plaets to

1— 5— 0

terren ..
Noch betaelt het kaygelt van 32
last harincx van de l e reis, per last
2 st. ...

3— 4— 0

Noch tkaygelt van 23 last van de

2e reis . ...

2— 6— 0

Noeh tkaygelt van 24 last harincx
de 3e reis ....

2— 8— 0

Bij Willem Michielsz. in de harinckteelt op Delffshaven in de 3 reysen
.

verteert ...

18— 0— 0

Betaelt Dirck Phillipsz. van verteerde costen op de vercopinge van den
haring van de 3e reis...

9— 4— 0

Betaelt de wagenaer tot Catwijck
op Zee over de vracht van de geheele
. 20— 0— 0

teelt .

13 e somma.

1) 1k kan dit woord niet verklaren.

. 162— 7-12
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Bij mij uytgegeven.
Betaelt Jennes Jansz. schuytvoerder
van 2 schuytvrachten op de l e reis gevallen ........
Lambert Carelsz. heeft gecort tpeeckelgelt van 32 last harincx van de le
9-12— 0

reis, per last 6 sta y ers samen . .
Lambert Carelsz. heeft gecort an de
betalinge van de 32 last harincx van de
l e reis, ter cause die niet wel gesondert

. 18— 0— 0

en was ..

Betaelt van. 2 schuytvrachten op de
3— 0— 0

2 e reis .......
Arent Bruynsz. heeft gecort tpeeckelgelt van 21 last harincx van de 2 e reis,
per last

6

6— 0— 6

st. ..

Betaelt van een schuytvracht op de

3 e reis ..

.........

1-15— 0

Frans Hugensz. heeft gecort tpeeckelgelt van 11 1/2 last harincx van de 3e
3— 9— 0

reis, per last 6 st. ...
Michiel Gerritsz. heeft gecort tpeeckelgelt van 13 last harincx van de 3e

3-18— 0

reis , per last 6 st. ...
Betaelt Neel de Cock ende Maerten
den Brammer, keurmeesters, tkeurgelt
van 24 last harincx van de 3 e reis, per

1-10-- 0

last 1 1 /4 st ...

50-10— 0
Voer den armen
Totalis uytgeeff

9-12— 6
. 6004-16— 8
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Ontfang tegens den voirscr. uytgeeff.
l e reys.
Den 26 en July is Willem Michielsz. van zijn l e reis
(God heb lof) ingecomen, geladen met de
naevolgende harinck.
Den 27 en July vereoft Michiel Gerritsz. ende Lambert Carelsz. tot Schiedam 9 last 7 ton vollen haring, tlast
voer 109 gulden rijsharing, comt . . 1035-10-- 0
Noch deselffde gelevert 22 last 1
ton maetges haring, tlast tot 76 gulden
rijsharing, comt .......

1677— 8— 8
2712— 18— 8

2e

reys.

Den 22 en September is Willem Michielsz. (God heb
lof) van zijn 2 e reis ingecomen , geladen met
de navolgende harinck, ende vercoft,
to betalen de helf gereet , de
reste op 4 weken.
Den 23 er1 September vercoft Arent
Bruynsz. ende Hendrick Willemsz. Juyst
tot Schiedam 9 last 1 ton vollen haring
nae Bartolmei gevangen, met groff Bout
gesouten, tlast tot 121 gulden rijsharing , waeronder gekeurt sijn 15 tonnen
nachtscamel, gecort voer yder tonne
30 st., comt suyvers ontfangen . . . 1079-13— 8
Noch deselffde gelevert 11 last 9
ton yele haring, tlast tot 90 gulden
rijsharing, waeronder gekeurt sijn
27 ton nachtscamel, ende 13 bruyen,
transporteere

. 1079-1-- 8
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transport. . . 1079-13— 8
gecort voer yder tonne nachtscamel
20 st. ende de bruyen de tonne 40
stuvers, comt suyvers ontfangen. . .

994-17— 0

Noch gelevert Gerrit Jansz. van Den
Briel 2 last 3 ton vollen baring nae
Cruys gevangen, met cleen sout gesouten, tlast tot 142 gulden rijsharing,
comt ......

......

314— 8— 8

Gerrit Fransz. een kennetge harincx.

2-10— 0

Mr. Pieter van der Meer 3 kennetges.

7-10— 0

Mr. Evert Voocbt 1 kennetge .

2-10— 0
2401— 9— 0

3 e reis.
Den 1 9 en November is Willem Michielsz. (God heb
lof) van zijn 3 e reis ingecomen , geladen
met de navolgende haring.
Den 20en November vercoft Frans
Eugensz. 11 last 5 ton vollen haring,
met cleen sout gesouten, tlast tot 126
gulden rijsharing. ....... 1431— 0— 0
Noch deselffde gelevert 2 ton yelen
haring, tlast tot 93 gulden rijsharing.

13— 5— 8

Noch gelevert Michiel Gerritsz. 12
last 4 ton vollen haring, tlast tot 126
gulden rijsbaring. .. ... .. 1548— 0— 0
Noch denselffde gelevert 10 ton
yelen haring, tlast tot 93 gulden rijsharing ..

. 66— 8— 8
3058-14— 0
Extraordinaris ontfang..

Ontfangen van halvaeten ende ken-
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netges harinck , bij Willem Michielsz.
.

vercoft . .

33-15— 0

Noch van 20 ouwe verrendels, tstuck
16 st. . .
Noel] van een oude fock .

.

16— 0— 0

.

14— 0— 0
63-15— 0

Totalis ontfang . • 8236-16— 8
Den ontfang vereffent tegens den
uytgeeff, comt meer ontfangen als uytgegeven , twelck (God heb loll) dese
jaere geproffiteert is, de somma van . 2232— 0— 0
. 279— 0— 0

Comt yeder 8 e paert .
Actum den 10 en February 1594.

Nota. Beroerende de liquidatie van yder reeder heb ick
gestelt after an de reeckeninge van Willem Michielsz.,
gescreven in een langwerpen register, bij mij daervan gehouden, leggende bij meer diverse reeckeningen
bij den anderen , ende een yegelick betaelt.
(In dit register vinden wij :)
1592.
Dese naevolgende penningen ontfangen van de
seeders tot behoeff van Willem Michielsz.
haringteelt anno 1593.
Gerrit Fransz. [Meerman] heeft up
sin 8 e paert ingeleit , twelck ick van
Heindrick Dircxsz. als voergaende
boeckhouwer ontfangen heb

.

. 18— 0— 0

Den 16 en February ontfangen an
.
gelde . ......
Ben
Juny an Willem Michielsz.
Den
no d . ........ . . .
transporteere ,

60— 0— 0
60— 0— 0
138-0--

0
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transport. . . 131— 8— 0
(Later ondergeschreven:)
Gerrit Fransz. moet hebben 279 gld.
over 1/8 van 2232 gid., voer dat jaer
in de teelt geproffiteert is .

. 279— 0— 0

(Nog later ondergeschreven:)
Gerrit Fransz. moet van my hebben
als boeckhouwer de anno 94 tslot van
mijn reeckeninghe by de reeders ingeleit, opt 8 e paert 150 gid., Tacit . 1200— 0— 0
1617— 0— 0
(Dezelfde berekening — tot en met de 279 gld.
wordt dan gegeven voor:
Frans Hugesz. [v. d. Dussen].
Hendrick Dircxz.
Trijntje IVIichiels, de moeder van Michiel Gerritsz.
[v. Santen].
Jacob Adriaensz. [van Adrichem].
Willem Michielsz. (het dubbele als hebbende 1/4
part).
En ten slotte voor Claes Adriaensz. [van Adrichem]
zelf, met dit verschil dat na de overgenomen post
van 18 gld. de notitie luidt :)
Den 25 en February noch ingeleit
tot de tonnen .....

.

30— 0— 0

Den 3 en Aprillis noch ingeleit tottet
beschuyt . . .

.

71— 5— 0

Den 5 en (luny noch ingeleit, ingerekent 12-18-0 an tonnen . .

•

18-15— 0
138— 0— 0

(En zoo voort als boven.)
Totalis beloept de inlegginge .

1104— 0— 0

OVERZICHT
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3) Over 24 teelten.

l

1001

2753

2) Over 25 teelten.

1366 i)

61314)7)

ONTVANGSTEN.

1752

1) Over 27 teelten.

6

419 )
6

81 )
6

6852 7)

7214)7)

4) Over 29 teelten.
5) Bovendien werd voor
deze reis uitgegeven 459
gld.: „om gescut, 2 gotelingen, 4 steen."

6) Het bovenstaande
cijfer is het gemiddelde
over 27 vaarten, het
onderstaande dat over de
vaarten waar de post
voorkomt.
7) Deze eindcyfers zijn
niet het resultaat der
verticale maar der horizontale telling die over
29 vaarten loopt.
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V.
DEN HARINCK 1).
Myer wat te scrijven , hoe en waer onse Hollanders ende Zeelanders den harinek vanghen
ende oock die Vlaminghen ende Fransoysen ,
Engelschen. Ende dit al in de Noortzee , dit al
tusgen Hollant ende Engelant ende tusgen Vryeslant, Oostlant ende Schotlant ende die Noortsche
eijlanden omtrent.
Om te scrijven hoe onsen Hollanders ende Zeelanders en Vlaminghen den harinck vanghen en waer
dat sij varen vischen en waermede dat sij varen
vischen. Sue met grote scepen van 30 en 36 lasten
harincx te moghen brengen ghesouten in tonnen.
Men rekent zee sticken 14 tonnen voort last, of 12

1) Deze zestiendeeeuwsche beschrijving van de haringvisscherij
is ontleend aan het Fischbook van A. Coenzoon 1578, een handschrift der Koninkl. Bibliotheek (78 E. 5'i, vroeger Y. 64) van
'neer dan 400 bladen , de meeste versierd met waterverfteeke'linger", de sehrijver, wiens zinsbouw wat heel gebrekkig is, dock
die, waar hij niet anderen (vooral Olaus Magnus' llistoria de Gentibus Septentrionalibus 1555) naschrijft maar eigen kennis en ervaring mededeelt, zooals in de bier overgenomen fol. 19 en vlg.
van zijn bock, zeer belangwekkende overzichten geeft, heette voluit
Adriaan Coenenzoon van Schilperoort, en was strandvonder en
later ook visehafslager te Scheveningen (zie over hem mijne „V'sscherij en Vischverkoop" e-az. in Fersl. en Meded. der Fer. v. 0.
Vad. R. 4909 blz. 325 vlg. en J. C. Vermaas in Bijdr. en Meded.
,,die Raghe" 1910). Op de eerste bladzijde van het Vischboek
lezen wij, als nadere aanduiding van den boven afgeschrcven
korten titel: „Dit visbooc veergadert ende gescreven van inijn
A. Coenensoen , geboren op den dorpe van Scheveninghe, een
vischerdorpe an de Noortzee, leggende een cleyn mijlken van den
vermaerden Hap in Hollant, die is in veel lauden we! bekant.
Anno 1577 bezonnen,"
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gepacte tonnen voor een last. Ende dese groote
steepen worden ghenaemt buysen , kerveel-buysen ,
daer sijn oock minder buysen van 20 ende 24 ende
25 of 26 of 27 lasten. Ende men vaert oock mede
vischen, daer dese buisen vischen, soe benoorden
Scotland over Fayerhil ende Hitlant ende Orckenoy 1)
met scepen , die men boeten hiet , ende zijn van 12,
13, 14, 16 lasten. Ende nu noch bij mijnen tijden ,
dat men noch mede , aldaer die buisen vischen , onse
zijdenaer[s] 2)

varen met scepen , die men noemt

pincken , ende zijn van 6-7 ende 8-9 lasten. Ende
dese pineken plegen , hier voormaels oock mede
clinckerbooten (geheeten), bij der sijde in den Herrist
om harinck to vischen. Ende dit worden genaemt
slabbe-scepen. Ende die harinck worde genaemt
slabharinc , ende sij brachten se meestal versch aen
lant bij der Zijde; ende daer worden bockem of
gedroogt of drogen harinck ; ende dese voeren of ,
soe van Sceveningh , Katwijc , Noortwijc , Zantvoort,
Van de Wijck , Egmont , Petten en 't Ooch , (en)
waren der noch bij mijnen tijt veel. Dit is alle die
Hollantsche kust heene. Ende dese varen nu , dese
Zijdenaers , al met buisscepen outer Mase , na de
eylanden ende onder Scotlant ende Engelant vische.

Nota :

uter Mase , dat is van Rotterdam ende Delfs-

have ende Schiedam , van dese drie havens hebben
bij mijnen tijden , eer dat groote Fransch oorlooch
was, well meer dan tweehondert buysscepen afgevaren ; hier waren mede onze Zijdenaers onder gerekent. Ende veel nut Waterlant , als van Wessanen,
Oossanen , Pormerent ende wel meer ander dorpen

1) Fair-Isle, de Shetlandsche en Orkney eilanden zijn bedoeld.
2) Zijdenaars, d. w. z. de visschers van de „dorpen van der Zijde",
limp de Noordzeeku$t
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daer omtrent, die mede haer buysen hadde leggen
in der Mase maer nu ter tijt varen sij meestal ut
dat Marsdiep vischen ende landen tot Enchuysen.
Ende dat ic v6Or van de Mase screef, bier es mede
in begrepen die van den Briele ende Vlaerdinghe ,
oock weinich van Dordrecht. Dit is uuten Mase van.
once Hollanders, behalven noch mode meer ut Hollant. Noch die van Enchusen die nu ter tit met
haer omleggende dorpen in ontellijcke scepen , soe
buysen, booten ende Fliesche booten om harinck
varen vischen mode in de Noortsee , in ziinen tit.
Van onsen dorpe van Sceveninghe hebbe ic gheweten
inder tit, dat ic mede metten 1) reede, boven de 28
stuerluyden , soe met buysscepen , ende booten uter
Mase voeren. Altans brencht dit harinckvischen een
grooten nerinffh ende aeltontfanck in onzen Hollant.
Nu ut Zeelant varen mede een ontelbaer buyschen
ende booten om de harinc te vischen ; soe van Brouwershaven Siriczee ende van Vlissinge soe vele. Tot
Vlissinge varen oock ran daer ut die van Soutelande
ende Westkabbelen , ende comen daerom met haren
vanek , omdat die coopman daer leyt.
Noch mede van der Veere , aldus dat uut Zeelant
male veele om harinck uut varen in de Noortsee.

Nota.

Ende oock noch mede zeer veele uut Vlaen-

deren , als van Duynkercken , Nieupoort, Ostende etc.
Onze vischers varen al vroocher uut om te vischen
dan die ghemeen Zeelanders die Vlaminghe noch
later. Endo under dese soe Hollanders, Zeelanders,
Vlaminghen vischen mode een ontelbaar van de Fransoysen , die mede groote scepen hebben in de Noortzee. .Nota. Aldus to propositum dat ons Olaus 2)

1) Met hen.
2) De bisschop van Upsala, Olaus Magnus, van wien in 1555
een werk uitkwani: Ristorio de Gentibus Septentrionalibus, waarvau
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scrijft van de ontallijeke vanck van den harinck op
Schonen op de kust van Zuyt-Gothlant, o, dit en
heeft geen gelijckenisse na mijn gissen van onsen
harinc , van onsen Hollanders , Zeelanders, Vlamingen,
dese Nederlanders aenbrengen doer die Gratie Goedes
Almachtich , daeromme hebbe ic den harinck .in mijn
ander groote visboock den naem ghegheven „Gratia
Dei". Ende ic geve hem noch den name , ende dit
bij reede want daer soe menich mensche bij gespijst
wort, ja ongelijcker meer dan van ander spijse ofte
vischen in overvloedicheyt, omdat men se ghesouten
ende gedroecht in verde vremde landen den menschen
bii gespijst worde , ende soo groote neringhe in onse
Nederlant brenct daer soe menich scamel mensche
zijn broot om wint. Aldus oock mach wel genaemt
worde onsen gulden berch in Nederlant, onsen tryomfe
van Hollant *). Daer wort oock bij sommighe tijden
veel harinx bij de Hollantse kuste gevangen met
cleyne scuitkens , savons afvarende , sochtens aan
lant; genoch bij mijnen tijt gesciet, ende hiet slabharinc als voor verhaelt es; daer wort ook een ontelbarige harinck ghevanghen in de winter beginnende
voor Kersmis tot varde in de Maert in de Zuyderzee ,
omtrent Enchuysen ende Monyckendam , ende onder
eon eylandeke in de Zuderzee hiet Marken; desen

het XXste bock handelt de Piseibus. Coenen haalt herhaaldelijk
gedeelten daaruit aan, terwijl ook enkele teekeningen daaraan
ontleend zijn.
*) Ic hebbe gelesen in Calepyna, dat een vocabel book es, daer
hij scrijft: hadde Circero in den tijt van den harinc bier geleeft,
hij soude hem al heerlijcker naem gegeven hebben; dan Halec oft
Haringus oft Hallec. Adrianus Junius hadde mijn tractaet gelesen, dat ic in mijn groote visboock gescreven hadde van ellif
blaaden, hij soude, als hij mijn seyde, een scoone carmen van
den harinck ghemaect Irebben ende oeck een heerlycken naem
gegeven Itebben, den Trubbel en de loot onderginc hem;
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harinc wort genaemt panharinek. Ende onse vischers
bij der Zijde vangen daer mede een kabeljauwen in
de vasten. Ic hebbe tot Enchusen ende tot Mollykedam daer wel gelegen om to coopen voor onse
vischers , bier waer wel veel af te scrijven , hierna
sexy is daer noch wat af.
Peso schepen voorscreven , die in de Noortzee varen
vischen om den harinc, varen ghemeenlijck ut Pinxsteren, sommighe wcynich voor Sint Jansmisse , ende
blijven gemeenlijc vischen 5-6-7-8 weken , sommighe Langer ende corter, na dat den vanck haer reis
cort maeckt; dit zijn onse Hollanders en sommighe
Zeelanders , die dus vrooch varen , die Vlaminge wat
later; ende dese vroochvaerders doen bij sommige
geval 3 of 4 reysen , sommighe 2 of 3 reyse eer sij
af laten. Ende zij laten ghemeenlije af, dat sij
affsnien tuschen Alderheyligermisse ende Sinte Kateryna die Vlaminghe later, die vischen later in de
nauwe zee tuschen Vlaendere ende Engelant voor de
Hooen 2).

Alle dese harinckvischers alsij eerst opt

vischen comen, vischen eerst onder Fayerhil ende
Hitlant, ende daer vanghen zij allereerst tweederhanden harinck : Harinek , die men ,,maetgisharinck"
Met, ende voile harinck. Die maetgisharinck , zijn
haer kute noch niet volwasgen desen harinck es
vetter dan volle harinck ende leckerder om tot pekelharinc te eeten , maer den vollen beter om te zieden
of te braden. Hierna , als sij om den tweeden vanck
uutvaren , soe vanghen zij driederley harinck, te
weten : vollen harinck, ijdel harinck ende kuytsiec
harinck. Idel harinck es, die haer kuyt utgescoten
heeft , ende dese es niet vet ofte soo goet als den

1) Afsnien, zie pag. 15 onderaan.
2) De Hoofden.
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vollen , ende de kuytsieck , dat is harinck , die swanger
es met haer kuyt te scieten en es oock niet goet als
de vollen. Dese drie soerte , als maetgisharinc die is
te vet ende den ijdel harinck ende kuytsiec harinck
zijn te wager of te dor, dese drie sorten worden
uutgescoten als men op rechten brant packt 1) ende
men packt niet voor brant dan goeden , vollen , parfecten , ongebroken harinck ; hier zijn al haer meesters
toe gestelt in elcke staet , daer die sceepen aencomen ; brengen sij ongesouten harinck, die wort hier
in de naeste stede gevoert ende tot sommighe plaetsen
bockem of drooghe harinck af gemaeckt. Aldus: Dese
harinckvischers vanghen mede onder den harinck een
sorte van haringhe die men ,,pelser" noemt , ende
oock mede makareelen ende een sorte van vische bij
naest vaetsoen als makareelen ; van dese drie sorte
suit ghij vinden afghescreven hierna. Dese sorte
schieten die vischers uut den harinck ende souten se
mede op sijn selven in tonnen of cleyner vaten , na
dat sij daer veel vangen. De vischers vanghen dese
harinck met langhe utgherecte netten , hier waer wel
veel af te scrijven , maer die matery van den harinck
soude te lanck vollen , is moet van ander vischen
mede scrijven; maar altijd is een harinck de bloome
boven alle vischen, hier af: Godt Almachtich geloeft
van sin Wonderlijcke Gratie , Amen.

1) D. w. z. in met het merle voor besten haring gebrande tonnen.

DE KEULSOHE NUNTIUS PALL ATICINO IN EN
OVER HOLLAND TEN JARE 1676
MEDEGEDEELD POOR

DR. G. B R 0

Te dezer plaatse 1 ) gaf Fr. von Weech in het Licht
een reisbeschrijving van den pauselijken diplomaat
Joseph Garampi , voor zooverre zij ons land betreft :
„Monsignore Garampi in Rolland im Jahre 1764."
Als haar pendant moge het reisverslag van den
Keulschen nuntius Pallavicino ook bier een gastvrije
plaats vinden.
Streng genomen is het geen reisbeschrijving , doch
veeleer een nog onder den verschen indruk opgesteld
verslag der vluchtige waarnemingen , die Pallavicino
tijdens zijn kort verbly in de Republiek gedaan had.
Daarom mag het document toch niet minder belangwekkend heeten , en zal misschien zelfs het tegendeel
waar zijn. Want locaal-gekleurde reisbeschrijvingen
over ons land , door vreemdelingen in de 17 de eeuw
vervaardigd , kennen wij reeds genoeg. Zij bevatten
weinig nieuws en zijn doorgaans maar tweedehandsch

'1) Bijdragen en Mededeelingen XX (1899) p. 193-238.
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compilatie-werk. 't Kan ons daarom minder schelen ,

vat

die vreemde bezoekers van ons land hebben ge-

zien , dan

hoe

zij land en yolk zagen en welke in-

drukken zij daarvan hebben meegenomen. Het beeld ,
dat wij van ons nationaal verleden als trouw-gelijkend
aanvaarden , moet aan juistheid nog winnen , als de
spiegel ons door een vreemde hand voorgehouden
wordt. ,,Niets — zoo heeft onlangs professor 131ok
terecht opgemerkt — is voor de volkeren, gelijk voor
individuen , zoo leerzaam als het kennisnemen van
wat anderen over hen zeggen en denken" 1).
De publicatie van dit reisverslag zal dus , naar ik
vertrouw,, in bevoegde kringen op de noodige belangstelling kunnen rekenen. Vooraf deel ik eenige bijzonderheden merle omtrent den auteur en omtrent
zijn Hollandsche reis in 1676 , waarop dit verslag
met bekwamen spoed is gevolgd.

Lazaro Opizio Pallavicino werd 13 October 1632 te
Genua uit het daar bloeiende en beroemde geslacht
van lien naam geboren. Zijn opleiding voor den
geestelijken stand genoot hij te Rome, waar zijn
bloedverwant, de Jezuiet Pallavicino , vooral bekend
als geschiedschrijver van het Trentsche Concilie , de
waardigheid van kardinaal en een zeer invloedrijke
plaats bekleedde. Na in administratieven dienst van
den h. Stoel eenige betrekkingen vervuld te hebben,
werd hij in 1668 benoemd tot bisschop van Spoleto,
van welken zetel hij echter geen bezit nam. Want
kort daarna werd hij tot titulair-aartsbisschop van
Efesus verheven en ging hij als nuntius van Toscane

Relazioni Veneziane ('s-Gravenhage 1909), Inl. p. XIII.
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naar Florence. Pans Clemens X benoemde hem in
Januari 1673 tot nuntius te Keulen , welken post hij
ruim zeven jaar lang bezette. In 1680 werd hij als
legaat naar het Hof van Polen afgevaardigd. Daar
was hij de ziel van het verbond der ehristenvorsten ,
hetwelk door middel van koning Sobieski in 1683 Weenen
en zoodoende half Europa van de overheersehing der
Turken heeft bevrijd. IIij verwierf 2 September 1686
het kardinaalspurper en den titel van S. Martino in
Monti. Daarna werd hg legaat van Urbino en in
1691 bisschop van Osimo.

TIij overleed te Rome 2 Februari 1700, ten gevolge
eener beroerte, die hem , naar booze tongen beweerden, overviel , nadat hij van den hoogbejaarden
Innocentius XII een geduchten uitbrander had gekregen , als zoude hij , met het oog op een spoedigo
vacature van den pauselijken Stoel , uit persoonlijke
eerzucht naar de Curie getogen zijn. In zijn titelkerk van S. Martino in Monti , die zich in Via S.
Giovanni in Lanza op de voormalige Thermen van
Titus verheft , en waar volgens een oude overlevering
eenmaal de bisschopsstoel van paus Silvester I zou
gestaan hebben, werd hij begraven. Daar zag ik in
de wijde voorhalle der crypta zijn grafgesteente,
waarvan het opsehrift nog de deugden en verdiensten
van den overleden kerkvorst, vooral zijn heugelijke
tusschenkomst bij het ontzet van Weenen , in uitbundige bewoordingen prijst.
Ziehier in hoofdzaak wat omtrent Pallavicino's
levensloop

te aehterhalen valt. Bij Guarnacci t. a. p.

1) Zie Mario Guarnacci, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. Cardinalium Tom. I (Romae 1751) p. 202-203.
— Lorenzo Cardella, 3femorie toriche de' Cardinali Tom. VII
(Romae 17931 p. 265-266. — Gaetano Moroni, Dizionario, Tom.
LI (Venezia 1851) p. 51-52.
Bijdr. en Meded. XXXII.
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zag ik bovendien zijn portret in houtgravure , naar
een buste van den beeldhouwer Jacques Blondeau.
Be prelaat vertoont een fijngesneden , aristocratisch
gelaat ; onder een hooggewelfd en intelligent voorhoofd stares u zijn heldere oogen zoo rustig aan , als
wilden ze u door de ziel kijken. Deze man heeft
stellig uitgemunt door een vasten wil en een scherpen

blik. Men verwondert zich dan ook niet, dat de
kardinaal-Staatssecretaris Altieri aan dezen ondergeschikten diplomaat telkens zulke vleiende komplimenten schrijft over zijn buitengewone werkkracht en
geestesgaven.
Over het doel van Pallavicino's bezoek aan Holland, den duur van zijn verblijf ten onzent en de
naaste aanleiding tot het opstellen van zijn reinverslag worden wij voornamelijk ingelieht door de
correspondentie , die hij met den kardinaal-Staatssecretaris wisselde en waarvan de brieven over en
weer in de ,,Nunziatura di Colonia" volledig zijn
bewaard. Ik laat de op deze rein betrekking hebbende passage's volgen als Bijlagen.
De nuntius schijnt tot deze rondreis door Holland
zelf het initiatief genomen te hebben. „Een deter
dagen — zoo schreef hij 12 April 1676 aan den
Staatssecretaris — denk ik mij daarheen te begeven
en spoedig hier terug te zijn." Hij zou dan gebruik
maken van het eenige maanden geleden hem door
den Paus toegestane verlof, waarvoor hem tot dus-

verre de gelegenheid ontbroken had en het oogenblik
nu zeer geschikt was. Geen ander motief schijnt
Pallavicino dus te hebben gehad , dan om door eigen
aanschouwing Holland te leeren kennen. Voor den
pauselijken diplomaat scheen dit van groot belang
bij de toenmalige constellatie der Europeesche staatkunde. Pas had de kleine Republiek der Zeven
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Vereenigde Provincien den met zooveel ophef aangekondigden en uitgevoerden inval van Lodewijk XIV
7

b

doorstaan •7 bboven
ven alle verwachtin bo. bleek

zij hoe langer zoo meer bestand voor de taak, om
met of zonder bondgenooten aan Frankrijk's steeds
wassende aanmatiging duurzaam het hoofd te bieden.
Werd diezelfde aanmatiging van den „Roi-Soleil" ook
niet te Rome als onverdragelijk gevoeld ? Behalve
een hoogloopend geschil over de uitoefening der
„regalia" had de h. Stoel destijds met Frankrijk nog
verschillende netelige quaestie's, welke de pauselijke
staatkunde almeer deden overhellen naar Spaansche
zijde 1 ).

't Zou misschien niet zoolang meer duren ,

dat er openlijke tweespalt kwam tusschen den Paus
en „de oudste dochter der Kerk."
Voor een vooruitziend diplomaat als Pallavicino was
het daarom van hoogst-actueel belang, door eigen
a,anschouwing kennis te gaan nemen van den inwendigen toestand der kleine Republiek , die feitelijk aan
de spits stond der coalitie tegen Frankrijk en straks
in denzelfden strijd misschien wel den Paus-zelf tot
bondgenoot zou krijgen. Deze overweging verklaart
ook afdoende, waarom de nuntius zich in zijn reisverslag maar weinig met kerkelijk-godsdienstige aangelegenheden inlaat, om des te ruimer zijn aandacht
te wijden aan profane zaken , met name van staaten krijgskundigen aard.
Na afloop der Paaschweek , Zondag 12 April , had
Pallavicino zijn plan om Holland te bezoeken naar
Rome gemeld. Zeer spoedig daarna, misschien wel
den volgenden dag, gnat bij te Keulen scheep , de
zaken der nuntiatuur tijdelijk overlatende aan zijn
secretaris Onda. Terwip hij langs den Rijn afzakt,

1) Vgi. Ranke, Die rOmiselien Rips* (Leipzig 1878) III p 111
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is zijn bijzondere attentie gericht op de vestingen
Rijnberk, Wesel, Rees en Schenkeschans. Wanneer
hij zich te Nijmegen ophoudt , is zijn aandacht wederom
voornamelijk gevestigd op de strategische waarde van
deze pas met nieuwe muren en ravelijnen versterkte
stad. Tiel, Gorkum , Dordrecht, Antwerpen (waar hij
22 April vertoefde) en Brussel worden vervolgens
door hem bezocht. Dan keert hij regelrecht naar
Dordt terug, om verder Rotterdam , Delft, den Haag,
Leiden , Haarlem, Amsterdam en Utrecht aan te
doen. Zijn terugreis neemt hij over Nijmegenen
Kleef.
Tusschen 2 Mei, toen de nuntius in Amsterdam
vertoefde, en 10 Mei, then hij zelf wederom uit
Keulen schreef, moet hij zijn reis beeindigd en zijn
geregelde werkzaamheden hervat hebben. Het gansehe
uitstapje heeft dus nog geen vier weken geduurd.
Het spreekt vanzelf, dat in ons land, waar de
katholieke godsdienst ternauwernood werd geduld en
de overheid zij het ook meestal onder den druk
van dreigend predikantenmisbaar — een ernstigen
afkeer van alle „paepsche superstition" aan den dag
moest leggen , de pauselijke diplomaat streng-incognito
reisde. Toch behield hij zijn geestelijk gewaad („habito
corto") , wat nergens opzien baarde , maar hem voorziehtigheidshalve alleen noopte om niet den voet te
zetten in het protestantsche Zeeland , „wijl de bevolking daar zoo halstarrig is in haar afkeer van de
Kerk." Bij den zorgvuldigen spionnendienst, dien
overal ten opzichte der roomsche geestelijken de provinciale en stedelijke regeering destijds onderhield ,
zal het verblijf van dezen pauselijken gezant in onze
gewesten zeker niet onopgemerkt zijn gebleven. Maar
dat Pallavicino nergens werd gehinderd of gemoeid ,
pleit voor den geest van verdraagzaamheid , die in
toongevende kringen langzamerhand begon door te
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dringen. Want dat een gezant van den h. Stoel
den Noord-Nederlandschen bodem betrad , was na
de Unie van Utrecht een ongehoord en haast ondenkbaar feit.
De laatste maal was milks voorgekomen in Augustus
1540 , toen de kardinaal-legaat Cervini en de nuntius
Giovanni Poggio keizer Karel V op zijn triomftocht
door ons land vergezelden 1).

Pallavicino schijnt aanvankelijk niet voornemens te
zijn geweest, een doorloopend versiag zijner Hollandsche reisbevindingen saam te stellen en Haar
Rome op te zenden. Hiertoe werd hij eerst aangemaand door den Staatssecretaris, bij schrijven van 23
Mei , toen zijn behouden terugkomst te Keulen reeds
aan de Curie bekend was.
Met den eerstvolgenden koerier wenschte kardinaal
Alfieri een uitvoerig reisbericht te ontvangen, waarin
de nuntius zou mededeelen niet sleehts wat hij omtrent
den katholieken godsdienst in Holland waargenomen
had , maar alwat daar zijn bijzondere aandacht had
getrokken. Onmiddellijk na ontvangst dezer lastgeving
zette Pallavicino zich aan het work , zoodat hij reeds
14 Juni zijn reisverslag kant en klaar aan den Staatssecretaris kon overmaken. Doze was er buitengewoon
meO ingenomen (zooals uit zijn antwoord van 4 Juli
blijkt) en gaf van deze „curiosa e distinta relazione"
eon uitvoerig versiag aan den Paus , die eveneens
vol lof was over dit nieuw bewijs van Pallavicino's
scherpzinnigheid en toewijding.
De Keulsche nuntius stond dan ook zoowel bij

1) Zie mijne Archivalia in Italie, belangrijk voor de geschiedenis
van Nederland (s-Ilage 1909) n°. 2089--X090, 2244— 2249 en
2315-2320.
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Clemens X als bij diens oppermachtigen „Cardinalenipote" hoog in aanzien. Hij werd 20 Juni 1676
teruggeroepen naar Rome , waar hem aan de Curie
een bijzondere post van vertrouwen was weggelegd.
Zijn opvolger was benoemd en had 15 Juli de reis
naar Keulen reeds aanvaard 1), toen onverwacht de
Paus kwam te sterven (22 Juli), zoodat de nog
onuitgevoerde diplomatieke opsehuiving moest worden
gesehort. Pallavicino bleef dus op zijn post te Keulen
tot 1680 , in welk jaar hij als legaat naar het Poolsche
Hof bevorderd werd , om daar zijn kardinaalshoed te
verdienen.
Wij hebben evenwel nOch de loftuitingen van den
Staatssecretaris nOeh de wetensehap van Pallavicino's
succesvolle loopbaan noodig, om een erg gunstigen
dunk te krijgen van de meer dan alledaagsehe bekwaamheid , welke dezen nuntius eigen moet zijn geweest. Zen reisverslag spreekt under dit opzieht
duidelijk genoeg. Iemand , die in een geheel vreemd
land , waarvan hij zelfs de taal niet machtig is ,
binnen vier weken zulk een juisten kijk op „Land
and Leute" weet te krijgen , dat wij het na bijna
twee en een halve eeuw nog de moeite waard achten
van zijne bevindingen kennis te nemen en telkenmale door zijn rake opmerkingen worden verrast , zoo
iemand is wel van het echte , Italiaansche hout,
waaruit men eersterang-diplomaten snijdt. Hij behoeft,
al was hij een geboren Genuees , in de zeldzame
kunst van nauwkeurig- en snel-observeeren voor de
strenggeschoolde auteurs der beroemde Venetiaansche
„Relazioni" nauwelijks opzij te gaan.
Ilet behoeft echter geen betoog, dat Pallavicino

1) Brief van Altieri aan Pallavieino dd, 1.5 Juli 1,676, Colonic,
Vol. '219.
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zich hier te lande met tal van knappe menschen in
betrekking zal hebben gesteld , om zich door hen
nader te doen inlichten. Wie dit geweest zijn, blijkt
nergens. Ik vermoed , dat er weinig geestelijken
onder waren , naardien het verslag van kerkelijke
aangelegenheden slechts bij uitzondering melding
maakt. Ook het toenmalige hoofd der Hollandsche
Zending , Johannes van Neerkassel , die in het voorjaar 1676 te Huissen verblijf hield 1) en met Wien de
Keulsche nuntius geregelde briefwisseling voerde ,
schijnt Pallavicino niet te hebben ontmoet. Wij
kunnen nochtans gereedelijk aannemen , dat het doorgaans Katholieken zijn geweest , met wie hij persoonlijk in aanraking kwam. De staatkundige ziensen denkwijzen , die in dit verslag aan het Hat
treden , mogen dan gelden als de weerschijn van
hetgeen destijds bij de voorname roomsche burgerij
is omgegaan en worden , zoo beschouwd , des te
merkwaardiger.
Meermalen toch blijkt , dat de nuntius zich , bij
zijn waarnemingen over de Republiek , op een hoog
en onbevangen standpunt heeft geplaatst. Van rancune over de onderdrukking en vervolging der Katholieken is weinig of geen sprake , al ziet hij ook
de toekomst der Hollandsche Zending , wegens den
vooreerst wel onuitroeibaren protestantschen hoogheidswaan , niet rooskleurig in. Zelfs krijgen de
Utrechtsche geloofsgenooten een. zachte , maar duidelijke berisping , dat zij gedurende het Fransche bewind zich wat al te druk met de vreemde overheerschers gemaakt hadden en zoodoende onder de ver-

1) Vgl. Arehiel aartsbisdom Utrecht XVIII (1890) p. 293. — Bydraqen voor de geschiedenis van de .8. K, Kea in Nederland
(Rotterdam 189`.3) II p. 64,
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denking van anti-patriotische gezindheid waren geraakt.
Maar te Amsterdam erkent de nuntius gulweg : „In
't algemeen heerscht tegenwoordig niet meer de haat
en of keen van weleer tussehen de Katholieken en de
ketters ; men leeft in vrede , en wederkeerig spreekt
men over onzen godsdienst zonder minachting en
verbittering."
Wat overigens den toestand der Katholieken aangaat , komt Pallavicino doorgaans niet verder dan tot
algemeene opmerkingen ; slechts enkele malen, zooals
bij Tiel en den Haag , deelt hij een of andere bij
zonderheid dienaangaande mee. Vermoedelijk om deze
misschjen te Rome niet aangename schaarschte van
kerkelijke berichten nog goed te maken , voegt hij
aan zijn reisbrief een statistische opgave der Hollandsche geestelijken toe. Maar deze opgave was
reeds eenige jaren geleden bij de Propaganda ingediend als bewijsstuk in de geschillen tusschen
Neerkassel en de Regulieren. Zij bevatte dus , toen
Pallavicino haar als bijlage zond , weinig of geen
nieuws en heeft op het oogenblik voor ons evenmin
waarde.

wij zullen er den Keulschen nuntius allerminst
een grief van maken , dat hij zich bij zijn bezoek aan
ons land zoo weinig met kerkelijke zaken heeft ingelaten. Hij wist immers , dat deze niet aan zijn,
maar aan het toezicht van den Brusselschen nuntius
waren onderworpen, terwijl wij weten , dat omtrent
de Hollandsche Zending ons uit die jaren de authentieke gegevens in overvloed ten dienste staan. Veel
liever hooren wij Pallavicino dus uitweiden over zijn
bevindingen op profaan gebied , dat blijkbaar overwegend zijn belangstelling getrokken heeft. En gaarne
passen wij op hem denzejfden lot toe, door Fr, von
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Weech toegekend aan een ander pauselijk diplomaat ,
die bijna een eeuw later ons land bezocht en beschreef : „Er hatte ein offenes Auge fair alles was in
seinen Gesichtskreis trat" 1).
Maar in tegenstelling met G arampi , die van huis
uit meer archivaris dan diplomaa,t , voornamelijk op
kleine bijzonderheden let van plaatselijken en kerkelijken aard neemt Pallavicino zijn gezichtskring veel
ruimer, om menschen en dingen in hun onderlingen
samenhang waar to nemen. Herhaaldelijk kenmerkt
zijn synthetisch oordeel zich door een treffende juistheid. Zoo waar hij spreekt over de gunstige Egging
en toekomst van Rotterdam als koopstad ; over de
levenswijze in Haagsche regentenkringen ; over de
verdiensten der gebroeders de Witt ; over de positie
en het karakter van pries Willem III ; over de
buitenlandsche politiek der Staten ; over de land- en
zeemacht der Republiek , Naar finantien , handel enz.
Dit alles komt mij om inhoud en vorm nog in onze
dagen zeer lezenswaardig voor. Toen de Romeinsche
correspondent van het Algemeen Handelsblad , door
een toevallig samentreffen , kennis had genomen van
dit oude reisbericht , haastte hij zich dan ook met
loffelijken ijver,, in Wee uitvoerige brieven zijn lezers
op beschouwingen erover en uittreksels ervan te vergasten 2).

Wat natuurlijk ons, die liefst zelven uit

de bron putten , nog moor deed dorsten naar eon
volledige kennismaking met en nu doet overgaan
tot eon getrouwe publicatie van den oorspronkelijken
tekst.
G. B.

1) Bijdragen en Mededeelingen XX p. 195.

llandelsbNcl 30 November en I December t909,
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DE KEULSCHE NUNTIUS OPIZIO PALLAVICINO BESCHRIJFT AAN DEN KARDINAAL-STAATSSECRETARTS ALTIERI ZIJNE IN HOLLAND OPGEDANE REISINDRUKKEN.
Em rno e Revi no signore e padrone colendissimo.
La notitia del tratto inferiore del Rheno e de Paesi
Bassi e troppo commune per it gran commercio et
communicatione , che vi ha l'Italia , onde saris ii
racconto poco curios() o men considerabile. Per it
che , dovendo obedire al commando , the V. E. mi
fa, di dire quello che ho osservato nel viaggio fatto
da me i di passati , riferirO solarnente quello che
stimer6 possa riuscire nuovo e grato a sapersi. IVIi
dispiace pen!) , che e la brevita del tempo et it mio
spirito poco penetrante m'habbino fatto giungere non
molto avanti nella cognitione delle cose , it che 6
causa , che non ne scriva , se non per obbedire.
Comincio dunque , seguendo l'ordine del viaggio.
Imbarcatomi qui , non messi piede a terra se non
a Kayserswert , fortezza nuova alla riva del Rheno ,
fabricata pochi anni sono dal 1'Elettore presente.
Costa questa di cinque ballovardi , tutti incamiciati ,
come 6 anco la cortina. La fortificatione e affatto
regolare e formata secondo la piii esquisita arte
d'hoggidl. Ha un grande e bel fosso , et un ottima
contrascarpa. Le porte vengan coperte da meze lune ,
c mancano solo le fortificationi esteriori. Seguendo
it viaggio et it torso del flume , giunsi ad Orsoy ,
uno de quattro luoghi , che it re di Francia espugnO
in un istesso tempo , sul principio della guerra. Le
fortificationi di questo son demolite a segno , che a
pena ne rimane vestiggio ; ben per() si scorge , che
non era molto forte. Non molto lungi et a seconda
del RlienQ viddi Rhimberga 1 piazza formats da,

EN OVER HOLLAND TEN JARE 1676.

75

gl'Olandesi d'un luogo aperto , che spettava a questa
diocesi , e rimessa in nano del signor Elettore nella
pace , ultimamente conclusa fra S. A. et i Stati
Generali. Come che e di terra , ha bisogno d'esser
continuamente risarcita , onde gia si vede , non esser
piu posseduta da gente industriosa et attenta , come

e 1'011andese. Quest() capitolo 1) e di parere , the si
demolisca , non servendo che a coprire una angusta
striscia di questa diocesi e forsi merita lo stesso
Kayserswert per somigliante ragione , ma non si parla di questo , in gratia di chi 1' ha costrutto.
Da Rhimberga mi portai a Wesel hor qui , come
anco in Rhimberga , se mi rappresentO al vivo la
villa degl' Olandesi , sendo ambedue ottime piazze ,
atte a trattener per tempo notabile it Corso d'un
armata , anche di 80 mila persone , quale fu quella
di Francia. E opinione d'huomini di molta intelligenza nelle materie di guerra, che gl'Olandesi, vedendo,
come era sciolta la Tripla Lega e che i Spagnuoli
non volevan tirare sopra di se la guerra et havriano
lasciato passar i Francesi , andando ad attaccarli , e
come dall' altra parte l'Elettore di Colonia et it y escovo di Munster eran del partito Francese , trovandosi essi in mat stato , per la for vana credulith ,
con la quale si eran lusingati sin all' estremo , e
per le disunioni , che regnavano fra loro , e per mancanza di capi d'esperienza , licentiati gia per l'adherenza , che havevan all' Oranges , havessero dovuto
demolire tutte le piazze , che hanno sopra it Rheno
e l'Issel , munir bone Mastricht , Wesel e Coworden ,
collocare delli 70 mila huomini , che havevano 10
mila nelle due prime e la meta nella terza , provedendo mediocremente le piazze interne, e che con

1) Het Keulsehe Domkapittel,
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questo haverian trattenuto in un Longo assedio d'una
delle tre l'armata francese, quale si saria notabilmente
sminuita , e cadendo la piazza con la gente, che ne
saria sortita , haverian potuto rinforzare i luoghi interni ; con che arrestato ii primo impeto dell' inimico
e diminuitolo di forze e scemato it spavento , concepito ne' principii , non haveriano potuto far gran perdita in quella campagna , onde rimaneva tempo a
prepararsi per la seguente , e quei prencipi , che godevano si vederli mortificati , ma non destrutti, ingelositi anco dell' augmento della Francia , si sariano
destati a soccorrerli.
Di tanta consideratione e Wesel fra le piazze fortissime , che hanno 1'Olandesi. Nora e posseduto dall'Elettore di Brandenbourgo , nelle di cui mani lo
miser° i Francesi , secondo che gia le apparteneva
prima , perche i Stati lo tenevano solamente in pegno.
Poco avanti che passassi di cola, haveva l'Elettore
fatto demolire Burich , che e l'ultimo de quattro
luoghi , che ho detto di sopra , e per quello che pub
giudicarsi di minor importanza d'Orsoy. Visto Wesel,
m'imbarcai per Rees , che pure con Emmerich resero
i Francesi a Brandenbourgo , stimando cosi di guadagnarselo e metter fra lui et i Stati un seme di
perpetue discordie.
In Rees vidi , come havendo i Francesi tolta a
Calvinisti la chiesa maggiore , e sendosi nel for tempo
comminciato a portarsi l'Eucharistia publicamente e
con l'honor dovuto , continuavasi lo stesso anco sotto
it dominio di Brandenbourgo.
Giunsi poi al forte di Schinck , posto pure come i
luoghi sudetti nelle math del marchese. Perde ogni
di pit questo forte la riputatione d'esser posto in un
sito incomparabile (sendo sul angolo dell' isola Batavia, ove dividesi it Rheno in due rami), attento
che ii flume declina Nora piii da una parte, oude
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avanti it forte si formano gran banchi d'arena , e
quello , ehe haveva gia perfosso da due parti ii flume ,
e dall y terza , che e l'altra , sendo in forma triangolare , si congiungeva eon l'isola per una lingua
stretta di terra , hora vien quasi da due parti ad
esserne privo. Li Olandesi trattano d'acquistarlo con
denaro , e pare habbino animo di demolirlo e fabricar poi un forte piu a basso , in un sito megliore.
Vista Schinck , ripigliai ii mio viaggio , e non molt°
dopo si scopersero in mezzo al Wahl due vascelli ,
che li Olandesi vi tengan hora continuamente su Pancore , per dominar it flume , mentre it forte sudetto,
che faceva questa effetto, non 6 piu in loro mani.
Mora per it Wahl in poche hore giunsi a Nimega ,
piazza che trovai guarnita d'un numeroso presidia ,
postovi in riguardo al Congresso , che vi attendevano.
Ivi era l'ambasciatore Inglese Jenckins e 1'Olandese
Beverningh , ambi con moderato seguito, tenendosi
come incogniti , prevedendo la longhezza in mandarsi
quell° ad effetto. Li ambasciatori Francesi vi havevano qualche parte della loro famiglia e bagaglio , e
per molti altri eran concertate le hahitatione con
haver data qualche arra, e per altri s'era in trattato.
Per it luogo , ove s'haveran a radunar i ministri , non
v'era ancora determinatione piacendo ad alcuni ii
pallazzo civico , ma ad altri piu tosto it vecchio castello , perche quel pallazzo e situato in uno strado
assai angusta, onde era da temersi , che potessero
nascere de sconcerti , per occasione della precedenza
delle carozze, all'hor che vi concorressero i ministri.
La citta e assai forte , habitata da gente , che viene
riputata la piu brava fra quelle dell' Unione ; e cosi
ha mostrato l'assedio , quale ha sostenuto in questa
guerra , se bene convenne poi rendersi, perche
lamer° de' difensori era minore del bisogno , e perche
vi e una valle , che porta quasi al coperto sotto le
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mura della citta , onde i Francesi potterO assai presto
e senza offesa attaccarsi al muro. 11 marescial di
Bellefonde , che n'e stato governatore sino al tempo
dell'evacuatione , che i Francesi fecero di tutte le
piazze , che tenevan , toltone Mastricht , vedendo , che
le fortificationi non erana secondo la regola d'hoggidi ,
haveva dato principio a cingerla di nuovo con un
recinto fatto con la forma sudetta, e per mezzo di
rivellini et altre fortificationi avvanzate , voleva scoprire l'imboccatura del Vallone e dominarlo ; disegno
vasto e che mostra la, grandezza de suoi pensieri , e
commenda la tolleranza e fatiga de Francesi, sendo
l'opera molto avanti e fatty specialmente dalla soldatesca del presidio , che secondo it costume presente
della Francia s'indura cosi alle fatighe , schiva nell'
inverno l'otio e trova modo di sovvenire al suo
bisogno et alla tenuit y della paga. Il marescial era
di senso di ridurre questa piazza in stato da imbrigHare it Rheno in queste parti inferiori , come fa nelle
superiori Brisac , e riputava la cosa di riuscita cosi
certa e di tanta importanza per l'interessi del suo re,
che non obbedi all' ordini replicati sopra l'evacuatione , con indignatione di Sua Maesta.
Passai da Nimega a Tiel , ore trovai i Cattolici
privi dell'essercitio per una persecutione , che era in
l'hora in vigore. Il schut ') e un ministro, la di cui
incombenza e di prevenire i disordini , far seguire li
arresti et esseguire le sentenze pronuntiate da scabini.
'Tor questi , s'e portato 6 da falso zelo 6 da odio contro
not , 6 quel che e piii frequente , dall'avaritia , muove
la persecutione, fa carcerare i Cattolici trovati nell'
essercitio , esige la pena , che e applicata , a se , e
cosi col timore impedisce quello in appresso. Simil

1) Lees: schout.
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ministro e da per tutto , ma ne' luoghi principali 6
tenuto a freno da borgomastri , homini ehe son dotati
di pi:it prudenza del mondo , e che vedano , come
immeritamente si molestan i Cattolici , contro quali
non puO opporsi , che habbino mai peccato contro it
publico et it bene commune. Nessun ivi era attualmente arrestato , ma tutti intimoriti per l'avaritia e
fierezza dell' huomo. Udii bensi , che nella cornpagna vicina eran stati scarcerati poco prima aleuni
ecelesiastici , per i quali era stata pagata secondo it
solito la pena da fedeli , nel ehe poi per ultimo si
risolve tutta la vessatione.
Da Tiel andai a Gorcum , piazza molto forte et
accresciuta hora di nuovi lavori , ma con piccolo
presidio , ritiratone tutto per inviarlo in eampagna.
Ivi venerai col spirito , ma di fuori solamente ,
quel luogo memorando per it martirio de Beati ,
a quali Sua Santita ha decretato ultimamente tal
honore 1).

La stanza e in man d'heretici , e perciO

senza culto.
Visto Gorcum , passai a Dort , che ha nelli Stati
d'Olanda it primo luogo , et 6 quello , ove anco prima
d'ogn'altro fit acclamato it presente principe d'Oranges
per luogotenente e capitano generale della provincia ;
dignita, che 6 dovevan esser soppresse secondo it
sentimento di quelli , che eran gelosi della soverchia
potenza della casa d'Oranges, temendo che un di
degenerasse in un dominio assoluto , 6 almeno dovevan separarsi. E noto , come sin dal tempo di
Barnevelt , pensionario d'011anda , huomo di gran capacita, et autorita , incominciasse questa gelosia , e

1) De zaligverklaring der Martelaars van Gorkum had plaats
14 November '1675; zie H. Meuffels , Les Martyrs de Gorcom
(Paris 1908) p. 182.
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come lo stesso promovesse la tregua con Parciduchi
et a bella posta volesse lasciar ripigliar alla Spagna
le forze per timore , che se it conte Mauritio non
havesse havuto a fare una gagliarda resistenza , haveria potuto sin da quel tempo volger l'armi et impadronirsi delle provincie. Her se bene it Barnevelt
lasciO la testa sopra un palco , ha nondimeno sempre
havuto imitatori e seguaci , quasi sono a giorni nostri
l'Arminiani, che 6 una setta d'huomini di maggiore
spirito et intendimento , che abhorrendo la necessity,
che pone nelle nostre menti Calvin°, asseriscon la,
liberty da quella nonche dalla coatione. Questi dunque eran di sentimento della suppressione delle due
cariche 6 almeno della separatione , doppo che con
la penultima pace fra 1'Inghilterra s'eran impegnati
con quel re di non promuover it principe al grado di
capital' generale. Hor questi, che Nora si studian
per quanto possan di coprirsi , susurran , che in Dort
prima d'ogni altro luogo e stata di nuovo prostituita
la libert y , rimasta intatta per lo spatio di quasi 20
anni , cio e dalla morte del padre del principe sino
all'acclamation sudetta , che cominciO dal popolo e
passO al magistrato , et indi nell'altri membri della,
provincia.
Lasciando Dort , luogo sommamente bello per opera
dell'arte , a dispetto anco della natura , m'imbarcai
per Anversa , navigando fra, l'isole della Zelanda, eve
non volsi aprodare , sendo quella gente sempre piit
ostinata nell'odio della Chiesa. Uscito dall'Oceano
et entrato nella Schelda , apparvero da lontano le
fiamme de luoghi del paese di Waes , incendiati in
l'hora da Francesi , per haverle negate le contributioni. Nell'avvicinarmi poi ad Anversa , viddi it forte
di Lillo , eretto gia dal Olandesi , per toglierle it
traffic°, per it quale pare , che la natura formasse
Anversa , e che v'habbi repugnanza in Amsterdam.
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Riferisce it baron dell'Isola 1 ) in certa sua opera, che
una dell'offerte , fatte prima della presente guerra.
dalla Francia all y Spagna, perche questa non s'interessasse con gl'Olandesi , fosse di metterli nelle mani
questo forte , con che saria ritornata Anversa al grado
di pima e si saria tolta questa spina dalla pupilla della
Fiandra. F veramente apparisce ad evidenza , che Lino

fa Amsterdam qual ê, et ha cosi mal ridotto Anversa.
Di cola andai a Brusselles , e sul canale viddi
Vilvorde , comminciato a fortificarsi l'anni scorsi , ma
ehe recta imperfetto. In Brusselles non v'era altro di
nuovo e degno d'osservarsi che la fortificatione, cosa,
veramente magnifica , sendo quella ampia citta tutta
eircondata da fortificationi interne et esterne ; MR
perche per la diffesa si richiede quasi un essercito ,
l'opera non conseguisce l'approbatione commune , giudicando molti , ehe se le gran somme di denaro impiegate in questa , fossero state spese in arrollar soldatesche, si saria impedito all'inimico far aequisti e
cosi tolto it bisogno e l'uso di tal fortificatione , della
quale non si pue prevalere , ehe con abbandonar all'inimico parte del paese , che bisogna mantenere ,
perche sendo staccato dal capo dell'impero spagnuolo ,
restringendosi maggiormente quello che vi possiede
quella corona , non ni saria poi modo di mantener
l'eserciti; e pere si saria fuori d'ogni speranza di
conservar it rimanente , non che di ricuperare it perduto, coca che non succede , quando la parte, quale
si perde , e congiunta al rimanente del corpo. To
osservai, che quel signor governatore 2)

viveva con

1) Vrijheer von Lisola, keizerlijk gezant to Londen en daarna
(sinds 1672) in den Haag; hij was de doodvijand der Fransehe
politiek in Europa. Zie Alfred Pribram, Franz Freiherr von Lisola
(Leipzig 1891).
2) De markies de Monterey.
Bijdr. en Meded. XXXII.
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una straordinaria modestia e senza lusso , it che credo,
che faccia per essempio dell'altri e per conciliarsi
gl'animi del popolo , che gravato in estremo , pit
volentieri sopporta i pesi , mentre non sospetta , che
le siin imposti per nudrire in parte la vanita, de
ministri e per alimento della for pompa.
Da Brusselles tornai a Dort per la medesima strada ,
sendo questa la pia conforme a i riguardi , che mi
conveniva havere. Di cola passai a Rotterdam , citta
altrevolte di poco nome , ma che e cresciuta e cresce
ogni di piit , fiorendovi la mercantia , e perO anco
augumentandosi per tal cagione et a proportione it
numero de vascelli. Qualche mercante d'Amsterdam
mi disse , come temeva , che Rotterdam un di superasse Amsterdam stesso ; e veramente l'opportunita
del sito e molto maggiore , mentre questa e in un
angolo , distante dal Tessel un giorno e mezzo , et ha
l'acque cosi basse , che dal Pampus , che chiamano ,
sino alla citta conviene trasportare su i barconi tutto
it carico de vascelli , anzi lo stezzo cannone , it che
non pub seguire senza una somma incommodit y e
grave dispendio ; quando per it contrario Rotterdam
e posto sul Leck , capace d'ogni gran vascello e di
qualsivoglia numero , e le navi s'approssimano cosi
alle rive , che pare che le tocchino ; cause tutte naturali e che sono state per it passato , ma al presente
si rendan efficaci dal meglior govern() di questa citta,
e dallo studio grande , che si pone , per tirarvi it
traffic° ; coca che s'incomincia a negligentare in Amsterdam.
Perche 1'Olandesi sono ben memori , come crebbero
smisuratamente per ii rifuggio , che diedero all'Alemanni , Francesi , Inglesi et altre nationi , che fuggivan
dallo loro patria , per cagione della religione, quindi
e, che ancora adesso chi medita un straordinario accrescimento , non tralascia d'applicar a questo mezzo.
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To penso , die non vi sii setta al mondo , tolto
paganesimo , che non sii o a Amsterdam 6 a Rotterdam , se bene molto piu nella prima; ne solo l'essereitio 6 privato , ma se it numero de' seguaci lo
comporta , anco esce in publico. Va dal magistrato
chi la professa, l'informa della sua credenza e dello
sue massime , e se non si trova cosa , che contrarii
all'autorita civile pagata una certa somma se le da
la liberty , et al pia, se i seguaci sono riputati di
spirito torbido , se le assegna per qualche tempo un
commissario , die deve intervenire nelle loro adunanze.
Hor con queste maniere e con le gran ricchezze acquistate , che tiran seco it commercio , cresce sempre
piu questo , e con esso Rotterdam , che lasciatosi da
me , andai a Delft, et indi all'Haya.
Nell'altre parti io havevo trovato la simplicity anflea, nel modo di vivere , nel vestire , nel fabricare ,
e come quei popoli forniscan al lusso altrui , senza
prenderne parte alcuna per se. Ma non 6 cosi all'llaya: quivi v'e lusso , non per6 ne ministri di Stato,
che tengan gran modestia , cosi in tutto l'altro , come,
l'usano nel governo , qual ultimo , aggiunto al secondare , per quanto piu puonno l'opinione del popolo ,
fa che possano mantenersi in una republica popolare.
Oltre 66 non haveriano mode di usarlo ; perche havendo la necessit y da principio introdotto , che le
cariche fossero poco lucrose , e la reputatione e la
stima fosse la maggiore mercede, cosi si osserva
ancor hora, ne questa sorte di gente ha ricchezze
patrimoniali , non essendo mercanti onde vivendo
con le proprie entrate, hanno tenui rendite , non
fruttando o le terre 6 la Compagnia dell'Indie , o le
provincie, che prendan somigliante denaro a frutto ,
fra quali l'Oianda sola deve sopra 65 millioni, piu di
due per cento. Dunque it lusso e in quella gente,
che o e nobile o si picca di nobilta, , o che ha la-
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sciata la mercatura e datosi a viaggiare , ritorna alla
patria con spiriti phi sollevati , 6 pure mossa dall'
essempio della corte del principe d'Oranges e de
ministri stranieri , che ivi risiedano , non vuol contenersi colla moderatione civica , it che perO non fa
con smoderato eccesso. L'Haya ogni giorno pill diviene delitiosa, e bella; si son fabricate da pochi anni
contrade intiere , con habitations non solamente rigaardevoli per la politezza , cosa commune in quelle
parti , ma per qualche magnificenza. L'anni passati
nella prima guerra con l'Inghilterra , e mentre questa,
era nel maggiore fervore , in una cola estate si fabrie6 it grande edificio della fonderia de cannoni , nel
quale taluno ritrova put di vanita , massime per le
circostanze nelle quali fu fatto , che di utilit y 6 necessita. Per altro de' nuovi edificii publici non viddi
inoltre che un tempio 1) d'assai mala struttura., non
havendo voluto seguire l'architettura delle nostre
chiese , ma formarlo secondo it for uso , che e principalmente per le prediche , onde it riguardo del
architetto e stato , che da per tutto fosse udibile la
voce del predicante. Rari altri tempi si vedan fabricati da heretici nell'Olanda , servendosi de' nostri
profanati. Qui trovai it numero de Cattolici assai
considerabile , come parimente in Dort, Rotterdam et
Delft. Questi perO non sono nativi , ma stranieri ,
essendo Maya ingrandita novellamente ; onde e, che
non trasportando in quella parte alcun cattolico la
sua coca, ne quelli , che Bono delle provincie , trapassando da un luogo ad altro , e forza , che i nativi
siino per la maggior parte heretici.
Nel vedere it luogo, mi fa mostrato, ove it furore

i) De Nieuwe Kerk, gebouwd 1649-1655, waarvan het zeer
interessante bouwplan wel een gunstiger beoordeeling verdient.
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popolare sfogO la rabbia cagionatale da tanti infelici
successi nella persona de fratelli De Witt. Quella
genie , che per molti anni era stata ad alcuni oggetto
d'invidia , ad altri di timore , a tutti d'ammiratione ,
mentre si stimava pi-it sicura e vigorosa , vedendosi
in pochi giorni quasi ruinata e destrutta, diede nel
furore noto contro chi , havendo gran parte nel govern°, si pots dar ad intendere , che fosse in qualche
colpa. Per altro del pensionario e fama fra megliori,
che meritasse altro fine , e che altra ricompensa le
fosse dovuta dalla sua patria. Haveva egli reso un
servitio per 18 anni , consummati tutti con una applicatione infaticabile , con una intrepidezza , che non
hebbe pari , con una somma integrit y, , con una mente
delle pill penetranti , informate e capaci , che si siin
sentite da un pezzo in qua. Dicano , che non poteva
con ragione ridarguirsi d'altro , che d'haver impedito
all'Oranges l'ascensa a quei gradi , a quasi stimava
bene che non giungesse per la liberty et interesse
della patria , e questa essere la somma delle sue colpe.
Del ballivo di Patten poco se ne parla , perchê la,
maggiore colpa penso fosse , esser fratello del pensionario , e per altro non era huomo , si cui sii curioso e
degno della fatica ii rintracciare , se fosse innocents
O no.
Non vi e luogo nel giro delle Provincie Unite,
ove put si tratti d'interesse di Stato che nell'Haya.
Questi solo i negotii, e tanto ivi si sta attento ad
essi quanto altrove al traffic°. for io ridirO qualche
cosa di pill novo et importante , n6 entrerO nella
vastita , quale saria , se volesse riferire quello che ivi
mi si discorse , oltre questi limiti.
E giudicio de' pill habili , che sii d'infinita importanza it porre ajuto a Spagnuoli , perche non perdino quel che le rimane ne Paesi Bassi ; anzi doversi
far ogni sforzQ e come se si trattasse

della cor
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servatione del proprio. Dicono , che la Francia e
corpo cosi grande , cosi abbondante di popolo e di
ricchezze, che, se non vi vosse quell'argine , al sostentamento del quale concorre la Spagna col mezzo
delle forze di tanti regni , ogni volta , che si desse
O par se si facesse nascere occasione d'attacco , non
vi saria resistenza 6 diversione per impedir la conquista ; haver bensi qualche apparenza , che con rimnirsi le Provincie al corpo dell'Impero e divenir l'undecimo circolo , potria ricever ajuti , ma questi essere tardi , lontani , distratti e facili a svanire per
la disunione , eh e si pue. mettere. Cognoscan bene ,
che come la pace dona alla potenza civile l'autorita ,
cosi la guerra la leva da questa e la trasferisce alla
militare , onde ne viene it pericolo (Puna tyrannide ;
ma reputono esser posti inevitabilmente fra due mali
et esser questo it minore , sendosi esperimentato nell'
anno passato , quanto prevaglia l'amore della liberta ,
mentre it popolaccio stesso e la Zelanda , ove it
principe ha piii. autorita , e come primo nobile , c
perche i due magistrate di Vera e di Flissinga vengan
creati affatto da lui , nondimeno le furono contrariissimi. Esser difficile l'acquisto delle Provincie per
forza d'armi ; non esser opera , che longa , per la costitutione del paese e per la forza , che li ha data la
natura con la divisione , che vi fanno it mare et i
fiumi. Come potria mantenere l'essercitio ? d'onde
provedersi di nuova soldatesca ? Se egli ricorresse ad
una potenza, eglino fariano lo simile , mettendosi in
braccio dell'emulo. Potersi sorprendere facilmente
l'uno 6 l'altro luogo , ma non torneria ciO a °onto ,
perche cosi perderia la grande e cosi stesa autorita ,
che ha di presente ; solo poter esser utile la sorpresa
d'Amsterdam , tentata in darno dal padre, ma questo
esser posto lontano sempre dall'armate , quali non si
potrian movere , senza scoprirsi it disegno ; esservi un
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popolo numerosissimo , et hora all'armi della natura ,
sendo it paesa capace dell'inondatione , essersi congiunte quelle dell'arte , sendo stata cinta quella citth
con ballovardi.
Questo e it giudicio de' sudetti ; se poi si opererh
secondo tali sentimenti , non si pub prevedere , perche
oltre l'essere l'avvenire cosa Canto dubbia et incerta
e nella quale i put s'ingannano , it popolo , estremamente aggrava to e che non riguarda che it presente ,
inclina sommamente alla pace. Dicono , che it principe
d'Oranges , vedendo come molti mercanti stranieri per la
gravezza dell'impositioni e per la cessatione del commercio , che e stata per alcun tempo , se n'eran partiti , fosse l'autore , che si diminuissero i pesi , ch'eran
sul denaro , che si traffica , e si accrescessero quelli
Belle cose conmestibili e su beni stabili , posseduti
per lo put da gente del paese , e che non si puO
temere , che vada altrove. Di qui e accresciuto cosi
l'aggravio , che quasi assorbisce it reddito. Per it
passato eran sopportabili l'impositioni ; it genio del
paese e la regola commune e di spender menu di
quel che s'ha d'entrata , et e riputato quasi vergogna
e prodigalita , anzi si tiene , che meni una vita sregolata chi fa altrimente. Cosi si sono resi sempre
capaci di pagar l'impositioni , che non richiedevano
che quella parte , quale haveria servito per altro ad
accrescere it capitale. Flora tutte l'entrate e quel
che e necessario per sostentarsi a pena son sufficienti
Per quelle.
Ilaverei qui a parlar del principe , se ben lo trovai
partito per l'armata , quando io fui cola ; non importando sapersi quello [che] cede sotto la vista. Ma
di lui poco posso dire solidamente , perche l'adulatione 6 it timore oscuran la verita , et it meglio et
it pill consiste nel futuro. Certo e, che egli 6 molto
applicato et amico del negotio , poco divertito da
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piaceri ; dicesi ch'abbi buon giudicio e cuore , e che
sii desideroso d'acquistarsi gloria. Quanto alla religions , io non ho travato , che verso la sua , quale 6
la Calvinista , habbi quel falso zelo , 6 sii vero 6 apparente , che potria nuocerci , it che e degno di maraviglia a chi sa , quanto n'era tirata l'ava tanto
amata da lui , e come i predicanti per lo spatio di
20 anni , ne quali nella Casa non era specie aleuna
d'autorita , a dispetto di chi governava habbino sempre
portato l'interessi suoi e siino stati i principali autori
dell'acclamatione , che l'ha collocato nel grado , che
hora tiene. Fra quelli , the hoggidi governano , che
sono tutti della fattione di lui, perche I'Arminiani
son tenuti lontani dal commando , gode stima et aura
it pensionario Fagel , huomo vivace , di pronto e buon
ingegno , capace d'affari , ma di non molta esperienza.
Egli e affatto dipendente dal principe, dal quale riconosce la sua fortuna. Per altro a quel che io so ,
non v'e altri , che alzi grido , e penso , che de talenti
moderati di tanti , che componchono it corpo de Stati ,
si fermi quel meglio , che si spera ; e veramente it
governo nella sostanza 6 assai buono , secondo la
prudenza del mondo.
I-10 parlato delli huonimi di Stato. for quanto
alli soldati , e in qualche credito e stima it Rhingrave 1),

che e cattolico , e di questo pile credersi ,

che giungera a qualche eccellenza , se accoppiera alla
disciplina et inclinatione naturale l'esperienza. Io dico
di lui come quell° che, se per origine 6 straniero ,
non di meno per nascita e per ii lunge servitio del

I) De jonge Carel Florentijn, rijngraaf van Saltn, die reeds
4 September 1676 overleed, tengevolge eener zware verwonding
bij het beleg van Maastricht. Lie Wagenaar XIV p. 397 en van
Sypesteyn—Bordes, De verdediginq van Nederland in 1672 en 1673
('s-Ilage 1850) p. 34.
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padre 1) si ha come del paesa. D'altri poi forastieri,
che sono al servitio , non v'e nessuno , che habbi
fama. La militia paesana 6 noto quanto poco vaglia ,
e come it vigor d'animo non corrisponde alla robustezza e bella compositione del corpo. La straniera
saria buona , se havesse esperienza e megliori capi.
Nella marinaresca non hanno pin hora chi surpassi
l'ordinario 2) , tolto it Tromp , del quale corre opinione , che debba succedere al Ruijter. Egli a quel che
udii , e di coraggio ottimo per esseguire case ardue
e le piii ardite , per altro non viene motto lodato per
la condotta. Una cosa sentii, che mi riusci affatto
nuova , cio ë che la marinaresca , quale ha dato tante
prove della sua bravura nelle passate battaglie con i
Francesi et Inglesi , non 6 che per la minor parte
Olandesi , sendo i vascelli dell'ammiralita d'Olanda ,
che forma un terzo di tutti, montati in gran parte
d'Allemanni , Svetesi , Norvegi e Dani.
Quale spesa faccino hora le Provincie in commune,
non si sa per la confusione e variatione , che segue
inseparabilmente la guerra. Immediatamente avanti
questa da i luoghi, che possedevano in commune e
che sono i posti net Brabante , nella Fiandra e net
Rheno , e dalle contributioni Belle provincie si for'nava una comma di 21 millione di fiorini. Con questa
si pagavan i ministri , l'ambasciatori et inviati , 1'in-

1) Frederik Magnus, graaf van Salm en gouverneur van 'Maastricht,
overleden 8 October 1672.
2) Iliermee sternt geheel overeen vat de nuntius 22 April 1676
uit Antwerpen aan zijn chef meldde:
„Io ho visto su questi canali l'arrnata Olandese, condotta da 300
barconi. Ella costa di gente bellissima e beilissimo all'ordine; oude
se l'occhio ne fosse giudice competente, potriasi credere, che fosse
per operar bravamente. Ma l'esperienze passate et it durare la
mancanza di capi di valore e di disciplina non lascia , che l'intelletto seguiti la cognitione del sense ....
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teressi di 13 millioni , cite in l'hora doveva l'Unione ,
26 mila soldati , che consistevan in 10 regimenti di
cavalleria di 50 cornette per ciascheduno , e di 19
d'infanteria di 318 compagnie , nelle quali si spendevan 6 millioni , 118 mila lire. L'ammiralita , che
teneva 30 in 40 vascelli , de' quali si serviva per i
convoji , spendeva it rimanente , che e 8 millioni di
lire. Quel poi , che e da stupirsi anco hoggidi , se
bene le spese sono cosi grandi , nondimeno la soldatesca e pagata puntualmente e quasi come in tempo
di pace , perche per la gran copia del denaro , che 6
in quelle parti , non v'e officiale , che non trovi chi
compri it suo credito , con poco suo scapito , sendo
certo di rihaver la somma doppo breve dilatione.
Onde e che la militia sii sopra tutte l'altre bene all'ordine e provi meno le miserie delle guerra. Questo
e quello che ho havuto a riferire circa it governo ,
che e l'oggetto intellettuale di che va a vedere Maya.
Di cola andai a Leijden , e passato quello , che
gia fit letto del Rheno et hora piccolo canale , in
bocca del quale vedansi le vestigie della fortezza
erettavi da Romani , per dominare it flume , proseguii
il viaggio verso Harlem , e di la m'incaminai ad Amsterdam. Nel mezzo fra un luogo e l'altro viddi,
ove la furiosa inondatione di quest'anno , rotto una
diga , haveva sommerso un gran tratto di terra. Era
nel mio passaggio quasi riparata , e facto ritirar it
mare no suoi litniti , solo rimaneva una piccola parte ,
che per esser sterile , udii che non si curavano di
seccarc. Hor lasciato da parte it mare, che chiaman
d'llarlem , che l'industria Olandese seccheria e ridurria a cultura , se Leyden , quale ne trahe l'acqua
per i suoi canali , non ostasse , giunsi doppo breve
tempo ad Amsterdam.
Non mi fit difficile di credere anco a prima vista,
come it commercio sii la vita di quel paese , sendo
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sterilissimo e popolarissimo. É opinione , die li habitanti hoggidi passino 250 mila , oltre quelli che sono
ne' vascelli , che pure fanno un gran numero e forman la parte mobile e sempre mutabile della cinta ,
succedendo nuovi a quelli the ne partono. Trovai ,
come due anni prima di questa guerra , nel nuovo
recinto eran state fabricate contrade intiere , piene di
habitationi magnifiche e bellissime. Quella genie ,
che non ricerca altro che it profitto , ne distrugge
le sue sostanze in vane spese d'habiti 6 seguiti , ha
potuto facilmente far ciO, che saria stato ad ogni
altro difficoltosissimo , se non impossibile. Cosi gl'Olandesi contribuisean alla bellezza et honor del paese
durevolmente. Fra i nuovi edificii viddi la synagoga
degl'Ilebrei, fabrica veramente magnifica e della
quale non e degna quella genie vile. Viddi it nuovo
magazzino della Compagnia delle Indie , che e una
gran fabrica , alla quale accresce l'ammiratione l'esser
stata eretta nello spatio di soli 9 mesi. Anche la
citth tutta e stata da poco tempo in qua cinta di
belli e gran ballo y ardi, con porte di bellissime architettura et incrostate di marmi.
Il palazzo publico, che e un opera marayigliosa ,
si va tuttavia ornando , havendo lasciato quel senato
al genio de borgomastri , che sono successivamente ,
l'abbellirlo , come pia le piacera. Quanto al commercio non puO negarsi , che non sii scaduto nella
guerra presente; ma a questo riparera la pace. Il
danno , che non 6 capace di rimedio e tocca tutti,
proviene dal scapito , the fa ogni di la Compagnia
delle Indic Orientali, sendo gia mancato affatto l'Occidentale. L'Inglesi , i Francesi , i Danesi et i Svetesi
istessi han cola commercio. I grand'acquisti , che v'ha
fatto la Compagnia, l'obliga a gravissime spese. Tiene
ella di continuo su quelle coste da 40 vascelli da
guerra, ha eretta moite fortezze. Spesso fa, 6 le 6
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mossa guerra contro , core tutte, nelle quali consuma
gran somma di denaro. S'aggiunge , che l'essito delle
droghe , che portano le sue navi in Europa , non e
felice come per it passato. Nel settentrione , col ritratto di esse , caricavan su ti stessi vascelli, che l'havevan portate , grani hoggidi non le Lorna a conto

it farlo, non trovando da venderli. Da tutto cie
dicesi , che it reddito della Compagnia sii ridotto a
non passar due per conto. Quanto all'altri loro traffichi, io non ha sentito esservi augmento o diminutione notabile.
I Cattolici, che sono nelle Sette Provincie, come
a V. E. e noto , sono in grandissimo numero. Alcuni anni fa fa formata la nota dell'operarii,
mando in copia 1), della quale vedesi, come sono da
per tutto e quanto grande sii it numero di loro,
dal che puo arguirsi in generale quello de' fedeli.
L'ambition di magistrati , che ha fatta prevaricare
cittadini, non ha potato vincere la fermezza de' contadini , e quindi e che it numero maggiore sii di
questi. In Amsterdam n'habbiamo pen') da 25 mila ,
per la maggior parte assai fervidi. I missionarii cosi
ivi , come altrove , udii esser osservanti, ritirati et
essemplari, et it culto divino mi parve , che camminasse bene. Seguan delle conversioni, e rarissime
sono le perversions, e pit d'afflittione che di scandal° sono ti apostati delle religioni 2), che si recoveran
in quelle parti. Non v'e hora communemente , come
altre volte , olio e rancore fra i cattolici e gli here-

1 Onmiddellijk op het reisverslag volgt deze: „Notula operariorutn catholicorum, qui sunt in Foederatis Provinciis, digesta
per loca ordine alphabetico". Zij telt 15 blz. en geeft bij iedere
plaats alleen op, hoeveel wereld- en ordensgeestelijken er gevestigd zijn.
2) Van kloosterorden,
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tici si vive con pace , e della nostra religione si
parla scambievolmente senza sprezzo e rabbia. S'uniscan tutti nelle mercantie , ne' commercii , nell'industrie , cose tutte , che col processo del tempo potriano far sperare maggior liberta , se a politici non
dense fastidio che i cattolici riconoscan per capo una
potenza straniera e malamente soggiacciono alla dominatione heretici ; per it che temo , che la religione nostra sara ivi sempre serva , e la differeuza
sara solo nell'esser trattata piu u meno duramente.
D'Amsterdam m'imbarcai per Utrecht. Ifor nella
meth del camino viddi it nuovo forte di Nieuwesluijs ,
the anestO i Francesi e pose it non plus ultra idle
loro conquiste. E opinione , che la soverchia circonspettione , et alcuno anco dice , qualche trascuraggine
piu che l'avantaggio della natura et arte habbino
conservato Amsterdam , perche se i Francesi non arrestavan it corso alla loro fortuna , non si saria in
quello spavento e conclusione inondato , ne dato tempo
di fabricate quel forte , the e stupore , che in quella
consternatione ardissero di alzare su l'occhio dell'inimico. Quest() e posto al capo di due escluse, the lo
fendano per mezzo , et 6 molto forte per lo sito et
anco per l'arte.
Seguendo it mio viaggio verso Utrecht, giunto ivi ,
adii , come i cattolici , per haver mostrato inclinatione
al dominio de' Francesi all'hor che tennero quella
eitta , erano in qualche olio , e come percie era stato
turbato pochi di avanti l'esercitio d'una cappella , ma
che nondimono non havevan animo di dismetterlo ,
bensi di caminar piu circospetti. Quivi viddi per
terra la maggior parte del gran tempio caduta due
anni Sono. Mt questo fabricato dall'imperatore Hen••••■ •••••■ ••••+

1) flier vergist Pallavicino zich. De Dom word gebouwd door
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rico

IV,

e quella parte , che rimane , mostra di essere

di tanta soldezza, che pareva eretto all'eternita. La
cagione della ruin g e ignota.

I

cattolici piamente

pensano , che possa, essere sopranaturale , sendo seguita
poco che li heretici ricuperatolo per la partenza de'
Francesi lo profanorono.
Da Utrecht andai a Nimega , e d'indi me ne ritornai
qui per Cleves.
E questo e quello che m'occore di rappresentare
a V. E. circa it mio viaggio, e supplicandola humilmente a compatire un tal racconto e per la brevity
del tempo havuto nell'osservare , e per quella che ho
nel scrivere, havendo voluto obbedire al commandamento ricevutone con questa istessa posta, a V. E.
fo humilissimo e profondissimo inchino.
Colonia 14 Giugno 1676.

Di

V.

E.

h mo e dev mo servitore obblmo
arcivescovo d'Efeso 1).

Vat ileaansch a rchief , Nunziatura di Colonia Vol. 51.
(Ong epag ineerd).
Oorspr. , door den secret aris Giacomo Onda y eschreven.

bisschop Adelbold en reeds in '1023 voltooid; zie Mr. S. Muller F2.,
De Dom van Utrecht (1906) p. 1 en Archief voor de geschiedenis
van het aartsbisdom Utrecht X XVII (1901) p. 323. Maar de vergissing is begrijpelijk , wij1 vroeger in den Dorn twee overoude
tafelen waren opgehaugen, die aan keizer Hendrik IV de stichting
dezer kerk toeschreven, zooals de legende ook deed ten opzichte
Yan St. Marie; zie Mr. S. Muller Fz., Utrecht's Illariekerk p. 2.
1) Eigenhandig geteekend.
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BIJLAGEN.
BRIEFWISSELING TUSSCHEN DEN KARDINAAL-STAATSSECRETARIS ANTONIO PALUZZI ALTIERI EN DEN
KETTLSCIIEN NUNTIUS PALLAVICINO OVER
DIENS RONDREIS DOOR HOLLAND.

1676 April 12.
I.

PALLAVICINO AAN ALTIERI.

Secondo la licenza, datami alcuni mesi sono , di
poter fare un breve giro per la Fiandra all'hor ehe
io havessi stimato esser opportuno , trovando io esser
hora molto a proposito , prevalendomi della gratin ,
penso un di questi giorni incaminarmi verso quella
parte , per esser di ritorno qui fra breve. In questa
mia assenza lascio l'incombenza a Giacomo Onda,
mio famigliare .. .. Colonia 12 April 1676.

Nunziatura di Colonia Vol. 51(ongepagineerd). Oorspr.
De volgende post, van 19 April, is geheel van
Onda. Toen moet dus Pallavicino op reis zijn geweest.

1676 April 22.
II.

PALLAVICINO AAN ALTIERI.

Qui in Anversa nel ritorno , the fo da quella, pie.
cola parte , quale con sicurezza si e potuto vedere nel
Brahante spagnuolo , e nell'imbarcarmi per Dorth ,
per terminare per l'Olanda il piccolo giro e rendermi
presto alla mia residenza .... Anversa 22 Aprile 1676.

Colonia Vol. 51. Oorspr.
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1676 Mei 2.
PALLAVICINO AAN ALTIERI.

III.

Speravo di poter esser prima d'hoggi in Colonia.
Ma essendo riuscito vano it pensiere , con viene the
anco questa volta scriva fuori della mia residenza . • • •
Amsterdam 2 Maggio 1676.

Colonia Vol. 51. Oorspr.
De volgende post, van 10 Mei , is weer uit Keulen
gedagteekend en van Pallavieino-zelf, die toen derhalve
was teruggekeerd.

1676 1Viei 2.
IV.

ALTIERI AAN PALLAVICINO.

All'arrivo di questo , reputo io , the sari V. S.
ritornata a cotesta Sua residenza dopo it breve giro
fatto per la Fiandra , second() la precedents benigna
permissione di S.
notizie

pin

13".

AttenderO pertanto , the colic

considerabili delle cose vedute mi molte-

pliehi Ella gli effetti della Sua diligente esatezza
Roma 2 Maggio 1676.

Colonia Vol. 219 (ongepagineerd). Kopie.
1676 Mei 10.
V.

PALLAVICINO AAN ALTIERI.

L'habito di lui e degli ecelesiastici , quando ancora

1) Van den buitengewonen nuntius , die het a, s. vredescongres
zou bijwonen.

EN OVER HOLLAND TEN ,TARE 1676.
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vestissero di lungo , passeria verissimilmente senza
nota , essendo cola, numero grande di cattolici et
essendovi avvezzi per it fresco dominio de Francesi.
Ma vestendo di corto , pub tenersi quasi per certo ,
che non cagioneria ammirazione alcuna , et io stesso
l'ho esperimentato , che ancora non conosciuto sono
passato per cola, et per tutto in habito corto , senza
ammirazione e nota di veruno ......

Colonia Vol. 45 (ongepagineerd). Kopie naar eijferschrift nit Keulen.
1676 Mei 16.

VI. ALTIERI AAN PALLAVICINO.
Ho ricevuto nella cadente settimana la lettera di
V. S. de 22 di Aprile da Anversa , piena de soliti
segni dell'attenzione Sua nel riconoscer le cose, che
allora nel viaggio Le ne porgevano la materia ......
Roma 16 Maggio 1676.

Colonia Vol. 219. Kopie.
1676 Mei 23.

VIII. ALTIERI AAN PALLAVICINO.
Spero , che it futuro spaccio mi porti ii succeduto
ritorno di V. S. a cotesta residenza , di dove attendo,
che Ella possa adequatamente sodisfare al zelo ed
all'attenzione Sua nelle cose particolari, a cui non

4) Te Nijmegen, waarover men te Rome twijfelde, of deze
pleats wet geschikt was voor het vredescongres en of de nuntius
er met den noodigen eerbied zon worden hejegend. Reden waarom
men te Rome voorloopig aan Kleef de voorkeur gaf.
Bijdr. en Meded. XXXII.

7
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haveva potuto supplire nella Sua lontananza per i
motivi , che me ne ha significati colla Sua lettera de
10 del corrente da Amsterdam. To mi confido , che
Ella per se stessa havra pensato a darmi una distinta
relazione del Suo viaggio , delle materie , le quali
concernono la religione cattolica e di tutto quel piii
che habbia potuto meritare l'osservazione e la riflessione Sua. Con tutto ciO , perche sia piu sicura del
gradimento , con cui Sara da N. S re ricevuta , ho voluto
esprimerlene it desiderio ..... Roma 23 Maggio 1676.

Colonia Vol. 219 (ongepagineerd). Kopie.
1676 Juni 20.
ALTIERI AAN PALLAVICINO.
Le applicazioni di V. S. al servizio della S. Sede
e le maniere attentissime , wile quali ha Ella fatto
apparire ii Suo zelo in cotesto ministero , sono state
si gradite a N. S re l che Le hanno formato un particolar merito appresso la Santita Sua et Le ne hanno
conciliata la lode e la sodisfazione delle opere , che
hanno corrisposto al concetto ed all'espettazione della
diligenza Sua. Ed havendo Sua B ee risoluto di appoggiar cotesta Nunziatura a Mons. arcivescovo di
Ravenna 1 ), mi ha la Santita Sua nell'istesso tempo
comandato di chiamar V. S. a quella Corte , verso
dove potra Ella andar disponendo it Suo viaggio ,
sicome procurers Egli d'incarminarsi quanto piii speditamente gli Sara permesso . .. . . Roma 20 Giugno
1676.

Colonia Vol. 219. Kopie.

1) Fabio Guinigi, die evenwel nimmer to Keulen in functie
trail.
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1676 Juli (4) 1).
IX. ALTIERI AAN PALLAVICINO.
Curiosa e distinta 6 la relazione datami da V. S.
delle cose osservate da Lei nel torso del Suo viaggio,
sia in risguardo ai luoghi , alle situazione , alla natura
dei popoli , agli interessi ed a qualche piu imports
circa lo stato della religione catolica , accompagnato
dalle note degli operarii e dalle riflessioni proprie
della prudenza e del zelo Suo. Io ne ho rappresentate a N. S ee tutte le parti , udite dally Santita
Sua con benignissimo compiachnento e con lode uguale
dell'attenzione e della diligenza di V. S. Tralascio
di esprimerle la sodisfazione , ch'io ne ho ritratta ,
perciO che potendo Ella riconoscere di havere adequatamente sodisfatto al cenno , che io Le diedi ,
sapra formarne per se stessa un adequato concetto .....
Luglio 1676.

Colonia Vol. 219. Kopie.

I) De brieven van dezelfde post zijn alle op 4 Juli gedagteekend.

DOORLOOPEND VERHAAL VAN DE DIENSTVERRICHTINGEN DER NEDERLANDSCHE
PONTONNIERS ONDER DEN MAJOOR
G. D. BENTHIEN 1797--1825,
MEDEGEDEELD DOOR

J. EYSTEN.

Merkwaardig mag het genoemd worden dat , waar
de overtocht van de Grande Armee over de Berezina
in 1812 zeer bekend mag heeten , het groote aandeel,
dat de Hollandsche pontonniers en speciaal de kapitein
G. D. Benthien daaraan gehad hebben , veel minder
vermaard is. Voor zoover mjj bekend , maakt b. v.
geen der Fransche schrijvers over dit onderwerp van
hem melding.
In de laatste jaren hebben Sabron 1) en Schneider2)
in blame Regimentsgeschiedenissen (resp. 124 ste en
126 ste regiment infanterie) en van Vlijmen 3) in zijn
„Vers la Berezina" gereleveerd hoe de Hollandsche

1) Sabron, F. H. A. — Geschiedenis van het 124ste Regiment
Infanterie van Linie onder Keizer Napoleon I. 1898. Breda. Broesse.
2) Schneider, C. D. H. — Het 426ste regiment Holl. infanterie
in Rusland, in 1812. 1898. Amsterdam, van Kampen.
3) Van Vlijmen. — Vers la Berêsina (4812). 1908. Parijs, Librairie Pion.
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troepen , deel uitmakende van het Groote Leger, in
Rusland met eere zijn opgetreden.
Stieltjes in zijn „Pontonnierwetenschap", blz. 251,
en Bosscha in zijn „lleldendaden", II blz. 299, maken
melding van een „Relaas der dienstverrigtingen van
de compagnie pontonniers" in 1812 , afkomstig van
de hand van G. D. Benthien.
Ook van LOben Sels vermeldt het in zijn „Bijdragen",
III, blz. 552 (noot).
Bosscha vermeldt de mededeeling van dit Dagverhaal te danken to hebben aan den

l sten luitenant

der artillerie A. Benthien , zoon van G. D. Benthien.
Ook Stieltjes en v. LOben Sels kregen dit ter inzage.
Waar het mij trof dat in de buitenlandsche bronnen,
die ik benutte voor het schrijven van mijn werkje
„Greschiedenis der Nederlandsche Pontonniers", wat
betreft den overgang over de Berezina niet of slechts
ter loops gewag gemaakt wordt van het optreden van
Benthien en zijn pontonniers bij het slaan der bruggen
over die rivier, was het voor mij van het grootste
belang het bovenvermelde Dagverhaal in handen to
krijgen en stelde ik vele pogingen hiertoe in het
work. Echter,, Welke moeite ik ook aanwendde (o. a.
een oproeping in De Navorscher) , het gelukte mij
niet het Journaal terug te vinden , totdat , ruim twee
jaar na het verschijnen van mijn bovenvermeld werkje,
de oud-majoor der artillerie van het 0.-I. L. H. N.
Kuypers mij het Dagboek benevens enkele andere
bescheiden, op de zaak betrekking hebbende , aanbood
en er mij de volledige beschikking over gaf,, wat door
mij natuurlijk met dankbaarheid werd aanvaard.
Het Dagboek is een afschrift , door den gepens.
majoor van het 0.-I. L. F. H. W. Kuypers in 1864
gemaakt van het handschrift, dat toebehoorde aan den
bovengenoemden artillerie-officier A. Benthien (overleden 17 Januari 1864). De hoer Kuypers, de ver-
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dienstelijke schrijver van de „Geschiedenis der Nederlandsche artillerie", had het voornemen een „Geschiedenis der Nederlandsche pontonniers" in het licht to
geven , waartoe het echter niet gekomen is 1).

In

handschrift was bet werk ongeveer gereed.
Door aanvulling uit andere bescheiden (het aantal
daarvan is legio !) betreffende de campagne van 1812
is het mij gebleken, welk een hoogst verdienstelijken
levensloop G. D. Benthien gehad heeft , meer dan
waard om het licht er op to doen vallen. Hieronder
geef ik enkele bijzonderheden nit zijn leven.
George Diederich Benthien was de zoon van Joachim
Friedrich Benthien , kapitein in het Hannoveraansche
leger, en van Charlotta Flotho. Geboren to Wittingen
(Hannover) den 29 sten October 1767. Als kadet in
dienst getreden bij de Hannoveraansche Armee , 22
Febr. 1787 , ontving hij zijn demissie als fourier
5 Juni 1795. Als sergeant trail hij, op 29 Sept. 1795,
in dienst bij de 7 de Halve Brigade Hollandsche Infanterie , iste Bataillon en werd sergeant-majoor bij de
Kompagnie Hollandsche Pontonniers , den 23 sten November 1795. (Wapenwisseling was toenmaals niets
bijzonders). Achtereenvolgens bevorderd tot 2den
luitenant (1796), tot 2den kapitein (1804) , tot lsten
kapitein (1808) werd hij in zijn rang overgeplaatst
op 1 Januari 1811 bij het l ste Bataillon Fransche
Pontonniers en bleef daarbij tot 26 Juni 1814. Bij
Besluit van Z. M. van 27 Juni 1814 werd hij aangesteld tot kapitein in Nederlandschen dienst bij het
Bataillon Pontonniers , Mineurs en Sappeurs. Op 1
Jan. 1822 ging hij met de Kompagnie Pontonniers
over bij het 3 de Bataillon Veldartillerie. Den 21sten
September 1823 werd hij bevorderd tot Majoor, Corn-

1) Zie v. L. S. III, blz. 252 (hoot),
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mandant van de kort to voren opgerichte Divisie
Pontonniers doch moest den 2lsten Maart 1826 op
pensioen gesteld worden uit hoofde van zijn steeds
toenemende gezichtszwakte : hij was zoo good als
geheel blind geworden.
Benthien overleed op den l sten Augustus 1836 to
's-Hertogenbosch. Hij was bij besluit van 25 September 1812 door Napoleon benoemd tot Bidder van
het Legioen van Eer.
Omtrent het handschrift het volgende :
Bosscha zegt in zijn „Heldendaden" blz. 299, noot 2,
dat het Relaas van de dienstverrichtingen van de compagnie pontonniers afkomstig is van den kapitein G.
D. Benthien zelven. 1k vermeen dat deze mededeeling
aldus moet worden opgevat :
G. D. Benthien heeft vermoedelijk gedurende zijn
langdurige militaire loopbaan allerlei aanteekeningen
gemaakt , doch geen geregeld journaal aangehouden ,
wat uit den aard der zaak trouwens zoo good als
onmogelijk was. Enkele episoden zijn wellicht in
verhalenden vorm opgesteld.
Zijn zoon Anthonie , geboren 14 Mei 1804 , diende
van 24 September 1823 tot 28 December 1826 als

2 de luitenant bij de Divisie Pontonniers. In 1823
werd de vader bijna geheel blind en was er van
schrijven voor hem waarschijnlijk geen sprake meer.
Vermoedelijk nu heeft de zoon het hieronder volgende handschrift opgesteld , waarbij hij de aanteekeningen van zijn vader als grondslag heeft genomen.
Dit zijn dan waarschijnlijk die gedeelten in het handschrift, Welke in den eersten persoon geschreven zijn.
De aanvulling geschiedde uit schriftelijke orders,
brieven van en aan G. B. Benthien enz. Ook wellicht — en dit vooral wat de overtocht van de
Berezina betreft — met behulp van boekwerken , na
den oorlog verschenen.
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Is mijn vermoeden juist, dan is de „berigtgever",
op blz. 108 vermeld , Benthien de varier, de „verzamelaar" Benthien de zoon. Lezing van eenige eigenhandig door G. D. Benthien in 1822 geschreven
brieven aangaande dienstaangelegenheden versterken
mij in mijne meening.
Het handschrift bevat enkele bijlagen; een 1) daarvan
draagt tot titel : „Overzigt van — en met aanmerkingen op de — „Relation du passage de la Berezina en Novembre 1812" par M.M. Chapelle et Chapuis. (Journal des Sciences militaires n°. 24. Tome 8.
pag. 320)." Hierin komt de zinsnede voor :
„Bij de voorlezing van het vervolg der „Relation"
wijlen den Majoor Benthien geene hoofdaanmerkingen
daarop gemaakt hebbende ..... " De opmerkingen ,
die Benthien wel maakte, ook op het werk van Boutourlin , vindt men in de noten terug.
In een andere bijlage geeft A. Benthien een overzicht van het artikel „ Benthien" in het „Biographisch
Woordenboek der Nederlanden" van A. J. van der
Aa , geteekend : „A. Benthien , kapitein , 15 February
1853."
Ik verwijs voorts naar het vermelden in het handschrift van een brief van G. D. Benthien aan zijn
vrouw, van 13 Februari 1813.
Aan het slot van het eigenlijke Verhaal vindt men
een vervolg : „Uitbreiding van het laatste gedeelte
van het historisch verhaal", blijkbaar geheel, en wel-

1) De „Relation" etc. van Chappelle en Chapuis.
M * * *. Histoire de l'Expedition de Russie. 1824. (Marquis v.
Chambray).
Examen critique de l'ouvrage de M. le comte de Sêgur, par M.
le general Gourgaud 1828.
Boutourlin , Histoire militaire etc. 1824. Deze werken worden
bovendien door A. Benthien genoemd in de bedoelde bijlage.
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licht na zijns vaders flood, door A. Benthien opgesteld.
(Bosscha's , Stieltjes' en v. L. Sels' werken dateeren
van + 1840). Hoewel geen eigenlijke krijgshistorische bijzonderheden bevattende , meende ik het toch
niet te moeten achterwege laten , daar het bijdraagt
om het karakter van Benthien te schetsen en tevens
lets geeft omtrent de legerorganisatie van die jaren.
Waar men aan het Journaal wellicht bier en daar
wat te veel „eigen lof" zou kunnen verwijten , moet
men m. echter in aanmerking nemen, dat het daar
de zoon is , die het woord voert.
Zooals wellicht bekend is , was het de wensch van
Keizer Alexander I van Rusland te Moskou een
Museum te zien opgericht ter herinnering aan den
oorlog van het jaar 1812.
Thans heeft zich te Moskou op hoog bevel een
commissie gevormd , die zich voorstelt het bedoelde
museum te doers verrijzen , en wel in 1912, bij de
kerk van den H. Verlosser.
Bij een bezoek , door mij aan Moskou gebracht ,
bleek mij, dat den directeur van de verzameling der
voorwerpen , die in een der gebouwen van het Kreml'
voorloopig is ondergebracht , den gepensionneerden
generaal Petroff, omtrent het aandeel der Hollanders
aan den Russischen veldtocht uiterst weinig bekend
en dat hem de naam Benthien zelfs geheel onbekend was!
Overigens verkeert de geheele collectie nog in zeer
embryonalen toestand : enkele boekwerken , eenige
schilderijen., platen enz., een paar poppen in oude
uniformen gekleed, ziedaar alles. Eater word mij
medegedeeld dat zich tal van voorwerpen van historisch belang nog te St. Petersburg en elders bevin en.

J. E.
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DIENSTVERRIGTINGEN VOOR EENE BERAAMDE EXPEDITIE
NAAR IERLAND A° 1 797-1804.

In den jare 1797 met een detachement pontonniers
naar den Helder gemarcheerd , en aldaar op de reede
van Texel ingescheept op de Brik Ajax 1), voor eene
expeditie naar Ierland ; ' op die reede verblijf gehouden gedurende tiers weken , de wind onder dit
tijdsverloop echter ongunstig zijnde , kon het smaldeel niet uitloopen , waarvan het gevolg was , dat
het hollandsche legerkorps weder ontscheepte en het
detachement pontonniers naar Dordrecht terugkeerde.
Daarop volgde in 1799 de veldtocht in Noord-

1) De Ajax was een brik van '18 stukken.
Ilet plan was in verband met de Fransche vloot op lerland te
ageeren. In Maart 1797 was een eskader van de Maas naar Texel
overgebracht; Juli d. a. V. zouden de Fransche, Spaansche en
Bataafsche vloten een aanzienlijk leger naar Ierland overbrengen.
Later werd in den Haag besloten om zelfstandig een tocht naar
lerland met Bataafsche schepen en Bataafsche troepen te ondernemen. Vermoedelijk werd hierbij rekening gehouden met de
muiterij , welke in den vOOrzomer op de Engelsche vloot uitgebroken was en ten gevolge had gehad, dat de oproerige matrozen
den mond van de Theems gesloten hadden gehouden, deze muiterij
werd echter spoedig bedwongen.
Half Juni lag de gansche vloot van 80 schepen, met de ingescheepte troepen, voor anker voor Texel. Opperbevelhebbers waren
voor de zeemacht de vice-admiraal de Winter, voor de landrnacht
de luitenant-generaal Daendels.
De pontonniers, ter sterkte van -I- 30 man, werden den 19den
Juni '97 van Haarlem naar Texel gedirigeerd, om zich onder de
bevelen te stellen van den luitenant-kolonel der genie Krayenholf.
De inscheping duurde van 6-13 Juli. Den 9den September had
de ontscheping plaats. De pontonniers werden ingekwartierd te
Barsingerhorn en vertrokken vandaar den 7den October naar
Dordrecht, waar zij den 14den October aankwamen. (Zie P. J Blok ,
Gesch. van het Nederl. volk III, blz. 62 vlg. en J. Eysten , Gesch,.
der &der& Ponionniers, blz. 98).
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Holland tegen de Engelschen , tot welke de geheele
kompagnie met den trein van 25 blikken pontons
werd ingescheept op binnenschepen , en de manschappen op deze verdeeld ; de togt ging te water
over Gouda , het Haarlemmermeer , Sparendam , over
het LT en bij Zaandam over de rivier de Zaan , naar
Alkmaar. Aldaar zoude de pontontrein mobiel gemaakt worden , echter werd dit door het gevecht op
den 2 den October belet , bij hetwelk de Engelschen
het vereenigd fransch-hollandsch legerkorps terug
dreven. Dien ten gevolge moest de pontontrein en
de kompagnie weder te water naar Amsterdam terugkeeren 1).
Den Eden October wederom een gevecht plaats
hebbende bij Beverwijk, te Castricum op den 7den
October, werd door een groot misverstand , de kompagnie pontonniers gelast naar Vianen bij Utrecht
zich te begeven , in de meening dat aldaar eene brug
over de Lek zou gelegd worden , echter gebeurde
dit niet.
De Engelschen werden teruggedreven tot aan den
Helder en moesten kapituleeren om wederom naar
hun land terug te kunnen keeren , ten gevolge waarvan

1) Den 10den September had Brune persoonlijk een aanval op
de stelling der Engelschen in de Zijpe geleid , maar was met
groote verliezen afgeslagen. Daags daarna had de opperbevelliebber
der Gallo-Bataafsche strijdkrachten de pontonniers naar Alkmaar
ontboden , waarheen Daendels teruggetrokken was. Op den 19den
September (slag van Bergen) verlieten de pontonniers met hun
materieel Dordrecht en kwamen den 22sten te Alkmaar aan.
Op den 2den October werden de vijandelijkheden hervat met
den aanval der verbonden Engelschen en Russet' langs de geheele
Ellie in den omtrek van Alkmaar; Brune trok , na hevige gevechten bij Schoorl en Bergen, op Beverwijk en Purmerend terug.
Bij de lste brigade van de divisie Daendels was reeds vroeger
(vOOr 10 September) eene compagnie pontonniers „met de bruggen"
ingedeeld geweest. (Zi6 Nieuwe Spectator, 8ste deel 1854, blz. 66).
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de kompagnie pontonniers met baron trein de Lek
verliet en zich weder naar Naar vast garnizoen Dordrecht begaf, alwaar de pontontrein opgelegd werd.
Het was op deze watertogten dat berigtgever zich
van de handig- en bedrevenheid der hollandsche
schippersgasten proefondervindelijk overtuigde.
In den jare 1804 is de kompagnie pontonniers
weder mobiel verklaard , en marcheerde van Dordrecht
andermaal naar den Helder, alwaar dezelve onder de
bevelen van fransche Hoofd-officieren der artillerie
werd gesteld. De pontonniers werden gebezigd om
door middel van zoogenaamde landingsbooten het geheele artillerie- en pontonmaterieel in te schepen op
groote transportschepen voor een beraamde expeditie 1).

Ook bij deze werkzaamheden betoonden de

pontonniers zooveel geschikt- en bedrevendheid , dat
de Fransche Hoofdofficieren gestadig hunne groote
tevredenheid betuigden , en een zoodanig gunstig
rapport uitbragten , dat tengevolge van hetzelve de
kommandeerende officier der pontonniers een vereerend
getuigschrift van wege den Minister van Oorlog 2),
benevens een gratificatie van 800 gulden ontving.
De beraamde expeditie word wederom door eeDen
zamenloop van omstandigheden verijdeld.

VELDTOCHT IN DUITSCHLAND 1806-1807.
In het jaar 1805 is een detachement der kompagnie
pontonniers zonder materieel met het legerkorps onder

1) In het voorjaar van 1804 had de opperbevelhebber der vloot
Verhuell te Vlissingen een groote vloot bijeengebracht van 378
schepen met 1480 vuurmonden en 3600 rnatrozen. Van uit den
Helder zou de voorgenomen expeditie gesteund worden. (Zie Blok,
VII blz. 148).
2) Pijman.
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den generaal Dumonceau naar Oostenrijk gemarcheerd ,
en is , zonder eenige velddienst bewezen te hebben ,
wederom naar haar garnizoen Dordrecht teruggekeerd 1).
Het was in den jare 1806 , dat de kompagnie
mobiel verklaard werd , en , gevoegd bij het vereenigde hollandsch-fransch legerkorps met overhaasting
over Wezel naar Duitschland marscheerde 2).
De bedoeling was dat de pontonniers te Wezel
hunnen trein zouden inwachten , die den Rijn op zou
komen , echter werd , door zich weersprekende orders
en contra-orders , de misslag begaan , dat de pontonniers met geforceerde marschen naar Hameln
moesten oprukken.
Intusschen arriveerde later werkelijk de pontontrein te Wesel, de geleiders echter, de pontonniers
aldaar niet meer aantreffende , zakten de met den
pontontrein beladen schepen weder den Rijn af naar
Dordrecht.
Het was in het begin van November 1806 dat
geheel het vereenigd legerkorps 3)

post vatte bij

1) Hde legerkorps (generaal Marmont), Bataafsche divisie (generaal Dumonceau). Iliervan ging o. a. het detachment pontonniers, sterk 1 officier en 29 onderofficieren en minderen, op 7
Augustus 1805 ter reede van Texel aan booed, na 31 Juli t. v. nit
het kamp te Zeist te zijn vertrokken. De pontonniers, onder den
lsten luitenant de Howen vertrokken met de andere troepen den
4den September naar Duitschland en Oostenrijk. (v. L. S., I, blz.
316, Blok, VII, biz. 167).
2) Den 23sten September werd last gegeven om van uit Zeist
naar Wezel af te marcheeren. Op 25 September, toen de troepen
te Nijmegen rustdag hielden, gelastte Napoleon dat de marcheerende troepen voortaan onder bevel van generaal Michaud zouden
staan en dat de generaal Dumonceau aan het hoofd zou komen van
de troepen welke hier te laude achterbleven; Dumonceau vertrok
eerst den 26sten October uit Zeist. Het later opgerukt detachement pontonniers stond onder den kapitein Benthien. (v. Ube')
Sels, II, blz. 21 en 24 en Gesell. Pontonniers, blz. 101).
3) Het hoofdkwartier van den Koning en de divisie Gobert
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Hameln , aan den linkeroever der Wezer, ten doelwit
hebbende die vesting in te sluiten en tot de overgave
te dwingen. Om hiertoe te geraken moest men zich
alvorens van den regter Wezeroever meester maken.
Het dorp Ohr werd uitgekozen als het punt alwaar
een schipbrug zoude te leggen komen , en aan de
pontonniers werd opgedragen zoodanige brug aldaar
te slaan. De kommandeerende officier vond eater
tot zijne groote verbazing hoegenaamd geen hulpmiddelen voorhanden om dien arbeid te beginners.
Diensvolgens moest men ernstig bedacht zijn om de
tot de brug benoodigde behoeften op te sporen.
Dadelijk werden manschappen naar de woningen
der dorpelingen gezonden om aksen , bijlen , spaden ,
schoppen enz. op te halen en eene ploeg moest uit
eene laan , bij een in de nabijheid gelegen landgoed
boomen (ypen , essen enz.) vellen om tot onder- en
bovenliggers te dienen. Deze boomen werden slechts
aan twee zijden beslagen.
Intusschen was de veerman van dit dorp opgespoord.
Deze moest verklaren waar zijne veerpont gebleven
was; hij wees de plaats in de rivier aan alwaar de
Pruissen dezelve hadden doen zinken.
Doze pont werd spoedig door onze handige mannen
opgehaald , de lekgaten gestopt, het vaartuig gekalfaat, terwijl ook de veerman zijne pontreep aanwees, die dadelijk weder dienstbaar gemaakt werd.
De pontonnier-kapitein vroeg toen aan het naastbijgelegen bivak een detachement ter dekking van
de te verrigten werkzaamheden om de vijandelijke
jagers te observeeren.
Deze voorloopige werkzaamheden waren den 8sten

kwamen op 7 November te Ertzen op den linker Wezeroever bij
Hameln. (v. L. S., II, blz. 445).
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November tegen den avond afgeloopen , zoodat toen
reeds detachementen behoorlijk overgezet konden worden , welke voorloopige gemeenschap tusschen beide
oevers den kommandeerende officier ten dienste van
het leger allernoodzakelijkst toescheen. Even wel was
dit niet het geval bij een zeker admiraal [Blot's
van Treslong] 1),

die als aide-de-camp van Koning

Lodewijk fungeerde en aan Wien door Z. M. het
oppertoezigt van den bruggenarbeid opgedragen scheen
te zijn.
Deze verzette zich (tegen) het in werking brengen
van het pontveer,, met te zeggen , dat Z. M. verlangde
„dat er eene brag zoude leggen" — waarop kapitein
Benthien verklaarde , dat deze heele toestel in weinige
minuten wederom uit den weg konde geruimd worden.
Intusschen hadden de detachementen hollandsche
jagers , drie of vier dagen te voren op hooger bevel ,
twintig en meer uren stroomopwaarts alle Weservaartuigen , die zij magtig konden worden , in beslag
genomen. Deze kwamen de rivier afzakken tot bij
Ohr en wel in zoo groot aantal , dat men daarmede
wel vijf of zes bruggen zou hebben kunnen slaan.
Bijgevolg had men de keuze van vaartuigen van gelijke boordshoogte, welke tevens de overige vereischten
bezaten.
Nu wilde kapitein Benthien ingevolge de regelen
van het bruggen slaan de arbeid doen beginnen , te
weten : door aan de vaartuigen onderling den ge-

1) Blot's van Treslong was schout-bij-nacht in 1797 en nam
deel aan het zeegevecht bij Kamperduin op 11 October. Daar hij
reeds te voren van oranje-gezindheid verdacht werd en zijn atdeeling slechts een gering deel aan den strijd had genomen, werd
hij „wegens nalatigheid en begane misslagen" door een krijgsraad
streng gestraft.
In 1808 was bij commandant van het eskader voor de Maas.
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pasten afstand in de brug te geven , afhangende van
derzelver draagvermogen , alsmede van de lengte en
sterkte der onder de dekvloer geplaatste ribben. Ook
deze beschikking werd wederom door den admiraal
gelaakt en hij bevel , hem , kapitein , met eene magtspreuk om de heele waterbreedte met boord aan
boord leggende vaartuigen te overbruggen. Geen der
gegronde tegenwerpingen wegens dit onzinnig bevel
moeten baten , zoodat des admiraals beschikking ten
uitvoer moest worden gebragt , daardoor van zichzelf
het getuigenis blootleggende zijner volstrekte onkunde
van een dienstvak , dat , ofschoon welligt niet op
verzoek aan hem opgedragen , hij liever aan den
pontonnier had moeten overlaten en zich zelf voor
compromesse bewaren , terwijl de pontonnier slechts
den ontvangen last , hoewel niet zonder tegenstreving ,
volvoerde.
Al de aangevoerde vaartuigen werden nu met de
toebehoorende ankers en touwen verankerd en met
de van lieverlede aangebragte beslagen boomstammen
belegd en naardien vele dezer vaartuigen met planken
gedekt waren , zoo werden deze afgebroken om als
dekplanken te dienen , zoodat eenige , wegens derzelver dunheid , dubbel en zelfs drievoudig op elkander
gelegd werden a).
In den loop van dezen arbeid arriveerde de Koning
met zijn geheele staf en nam zijn hoofdkwartier in
het dorp.
De brug voltooid zijnde vond Benthien raadzaam
de hobbelige dekvloer met een laag zand en stroo te
beleggen.

a) Nota. — De verbinding der ribben underling en met de vaartuigen geschiedde met einden touw. Zware beslagen boomstammen
dienden voor sluitribben. (Noot van den verzamelaar).
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Toen gedurende den aanbouw der brug de pontonnier-kapitein , ten einde den arbeid te bespoedigen
eenige timmerlieden van de regimenten Infanterie
aanvroeg , zond men een troep fransche sappeurs 1)
naar de brug. Deze manschappen schenen echter
hunne bijlen en verder gereedschap uitsluitend als
pronkstukken te besehouwen , aangezien zij hetzelve
niet wisten te gebruiken , zoodat men die in-den-tvegloopers als zoodanig weder spoedig wegzond.
Gedurende den bruggenarbeid kwam een uit het
hoofdkwartier gezonden ordonnans-officier zich bij den
kapitein Benthien vervoegen als overbrenger der magtiging : „dat de pontonniers in geval van gebrek aan
touwwerk beschikken mogten over de touwen der
klokken van de dorpstoren." Deze voortreffelijke idee
werd door Benthien beantwoord „dat dit schrandere
denkbeeld heel wel te Keulen of Meintz uitvoerbaar
zou wezen , aangezien de klokkentorens der steden
nog al eenige keus van touwwerk zouden opleveren ,
doch dat het jammer was: het enkele schamele touw
in een nietige dorpstoren weinig zoude helpen."
Het was vervolgens gedurende de opvolgende nacht,
dat bij den schijn der helder brandende bivakvuren ,
de Wezer-overtogt van het fransch-hollandsch legerkorps geschiedde , terwijl men intusschen met reden
eenen uitval der Pruissen uit de vesting Hameln
verwachtte , hetgeen echter tegen verwachting niet
plaats vond.
De kommandant der pontonniers had intusschen
werk genoeg met het toezigt op den geregelden brugo vergang.

'1) Iedere compagnie had hare afzonderlijke sappeurs, onder een
sergeant-sappeur Ze waren sierlijker gekleed dan 't overige gedeelte
van den troep, met herenmutsen en wit lederen sehootsvellen.
8
Bijdr. en Meded. XXXII.
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Den volgenden dag marcheerden de laatste troepen
over de brug en tevens kwam dien dag reeds een
pruissisch generaal in het hoofdkwartier , waarop men
al dadelijk mompelde van de spoedige overgave van
Hameln. Tegen den avond van 13 November 1) vertrok Koning Lodewijk reeds weder naar Holland.
Op het laatst was ik verwonderd dat de overtogt
volstrekt gedaan was en men aan mij hoegenaamd
geen orders achtergelaten had , hoe en op welke wijze
mij in alle gevallen te gedragen en waaraan mij te
houden , terwijl ik vernam hoe de armee hoe langer
zoo meer voorwaarts snelde , zoodat mij tegen den
avond met mijne pontonniers geheel alleen beyond,
gedekt door eene sauve-garde , nit het hoofd-kwartier
achtergebleven. Jets naders willende weten , snelde
ik naar het een uur ver verwijderde hoofdkwartier
van den generaal Dumonceau , om aldaar bevelen te
vragen.
Mij ziende was genoemde generaal verwonderd , dat
de pontonniers zich nog bij de brug bevonden , verklarende : ,, dat bij aldien ik met mijne kompagnie
niet gevangen genomen Wilde worden , ik maken
moest spoedig weg te komen", waarop ik vroeg of
de brug verbroken of verbrand moest worden ?
Hierop was het weifelend antwoord : „dat de brug
maar moest blijven liggen om aan traineurs gelegenheid tot den overtogt te geven."
De kompagnie werd nu verzameld en vervoegde

zich bij

het hoofdkwartier.

De werkzaamheden alsnu vooreerst voor de kompagnie afgeloopen zijnde , dwaalde dezelve met het
hollandsch legerkorps onder bevel van den generaal

1) Koning Lodewijk liet zijn troepen, die deel uitmaakten van
liet legerkorps-Mortier, onder Dumunceau achter.
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Dumonceau bij Hameln in een halven cirkel , om de
vesting in het oog te houden. Eindelijk vestigde
zich het hoofdkwartier te Oldendorff, 2 uren beneden
Hameln aan de Wezer (nadat het fransche legerkorps
onder bevel van den Maarschalk Mortier zich van het
hollandsche had afgescheiden) en marscheerde naar
Zweedsch-Pommeren. De kompagnie pontonniers begaf
zich merle naar Oldendorff. Aldaar ontving de kapitein
Benthien den last om eene waterverkenning te doen,
ten einde de plaats op te sporen alwaar gevoegelijkst eene schipbrug over de Wezer konde gelegd
worden.
llij , kapitein , begaf zich diensvolgens naar het
pontveer, zijnde een groot kwartier uurs van Oldendorff verwijderd , bij zich hebbende twee intelligente
pontonniers. Aldaar be yond zich aan het veerhuisje
slechts eene kleine boot op de rivier , — de pont
hadden de Pruissen doen zinken. Met deze schuit
deed Benthien nu zijne verkenning en oordeelde de
plaats van het veer geheel ongeschikt tot het leggen
eener brag, uithoofde te hevige waterwervels aan den
linker rivieroever belemmering in den arbeid zouden
teweeg gebragt hebben.
Omtrent 10 minuten gaans van daar be yond zich
een dorp (Fischbeck ?) 1) waarheen hij kapitein den pontonnier Versteeg zond om eenige provisie te koopen.
Met zijne verkenning bezig zijnde, her- en derwaarts de rivier op te varen , be yond Benthien zich
juist weder aan den regteroever,, toen hij genoemden
pontonnier in vollen loop naar zich zag toesnellen ,
wordende achtervolgd door twee pruissische husaren.

1) Fischheck ligt op den rechter oever. De pontonnier, die van
het dorp kwam, was op den linker never; dit dorp moet dus Fuhlen,
Lachem of Haverbeck zijn geweest.
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Versteeg , ziende dat de boot aan de overzijde was,
sprong onmiddellft geheel gekleed in de rivier en
zwom naar den overkant. De husaren maakten de
benauwdheid des armen schelms nog grooter, door op
hem met hunne karabijnen te schieten.
Langzamerhand kwamen er meer husaren opdagen,
welke , toen dezen een y ijandelijken officier bemerkten,
mede op hem begonnen te vuren , echter gelukkig
zonder te raken. Versteeg werd spoedig uit het
water in de boot getrokken en wij ons achter het
veerhuisje plaatsende , trachtten ons zoo goed mogelijk
voor de langssnorrende kogels te bergen , die al
spoedig in aantal toenamen , aangezien mede een
troep vijandelijke buksenjagers , door schuinsch aangebragte schoten flankeerde , zoodat wij uit de rigtingen der den grond bestrijkende kogels ontwaarden,
wij niet dan met levensgevaar eene schrede voorwaarts van achter onze schutsweer zouden hebben
kunnen gaan.
Dat schieten hield wel een uur lang aan , totdat
eindelijk een der adjudanten in het hoofdkwartier
door een kijker ontwaarde dat er op de hoogte van
het veerhuis iets gaande was.
Alstoen werd er oogenblikkelijk eene patrouille
infanterie naar ons afgezonden , welke met den vijand
aan den overkant dadelijk kogels begon to wisselen ,
zoodat kapitein Benthien met zijne beide pontonniers
die gelegenheid waarnamen om , regt toe regt aan ,
buiten bereik van 't vijandelijk lood to loopen.
Bij zijne aankomst in het hoofdkwartier gaf kapitein
Benthien den generaal alle mogelijke inlichting omtrent
de gedane rivierverkenning.
Nu verliepen er verscheidene dagen in welke er
onderhandelingen tusschen het hoofdkwartier en den
kommandant van Hameln plaats hadden , hetgeen ten
gevolge had , dat de vesting zonder dat daaruit een
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kanonschot was gedaan , zich op den (2lsten November) overgaf 1).
Toen nu de bezetting krijgsgevangen de vesting
verliet , vierde hij , kapitein , zijne gedachten bot over
het wisselvallige van 't krijgsmanslot , blijkende hier
nit de diepe inwendige vernedering op het gelaat der
gevangen Pruissen to lezen , Wier vroegere opgeblazen
trots , thans , daar zij door den dronken , zoo min
geachten hollandschen soldaat geescorteerd worden,
op het diepste gekrenkt was 2).
Na de overgaaf van Hameln ontving de kommandeerende officier der pontonniers voor het eerst eene
schriftelijke order, en wel , om zich dadelijk naar de
verlaten brug bij Ohr to begeven , welke brug moest
worden afgebroken om de zamenstellende deelen de
Wezer of naar Nienburg (welke stad toen nog in
handers der Pruissen was) to vervoeren , ten einde
voor of bij daze plaats weer tot eene brug vereenigd
to worden.
Te Hameln (alwaar alles in de grootste wanorde
was) vernam hij , kapitein , dat zone bij Ohr geslagen
brug nog denzelfden avond , toen ze door ons verlaten werd , vernield was door de Pruissen , die de
vaartuigen en afgeworpen dekvloer pale-male de rivier
hadden laten afdrijven , zoodat dientengevolge onze
pontonniers benedenwaarts Hameln de grootste moeite
en inspanning moesten doer om het verstrooide overschot der brug op een punt to verzamelen.

1) De commandant van Hameln was de generaal von Schbler,
de bezetting was sterk geweest 9000 man. (v. L. S. II, biz. 145;
150). De Hollandsche divisie telde ± 5000 man.
2) Deze sarcastische opmerking is teekenend voor de meening,
die men in die dagen dikwijls ten aanzien van den hollandschen
soldaat koesterde. — Een bataillon van het 8ste regiment geleidde
de gevangenen naar Munster.
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Van de meeste vaartuigen hadden de Prui p,sen de
roers weggenomen , de ankertouwen waren gekapt en
de ankers dus op den rivierbodem gebleven , zoodat
kapitein Benthien genoodzaakt was te Hameln ankers,
hout en touwwerk te requireeren.
Met deze bereddering moest intusschen de grootste
spoed gemaakt worden , zoodat de kompagnie het
terdegen volhandig had. De pontonniers werden op
de vaartuigen verdeeld en op dezen 10 a 11 uren
langen watertogt van Hameln naar Nienburg 1) bleek
de handig- en bedrevenheid onzer hollandsche schippersgasten ten voile , want de Wezer was door het vele
regenwater zeer gewassen en snelstroomend , en de
vaartuigen roer- en dus stuurloos.
Bij Rinteln bevind zich eene steenen brug. Hij ,
kapitein , eischte de ervarendste schippers dier plaats
op om als loodsen de vaartuigen onder de brug door
te brengen , — dan , geen hunner durfde 2)

dit te

ondernemen wegens de gebrekkige wijze waarop de
schepen moesten worden bestuurd , in aanmerking
genomen den sterken stroom en den hevigen aandrang van het water tegen de brug.
Twee der beste pontonniers echter aarzelden niet ,
maar boden zich dadelijk vrijwillig aan om dit
moeyelijk werk te doen , mij overhalende dit maar
aan hun over te laten. Hetgeen dan ook met het
beste gevolg geschiedde onder het aanschouwen van
honderden van inwoners , die nieuwsgierig naar den
uitslag dezer stoute onderneming zich aan den rivierkant verzameld hadden.
Al de vaartuigen door gemelde twee pontonniers

1) De afstand Hameln-Nienburg tangs den stroomdraad bedraagt
ongeveer 405 K.M.
2) Zou dit de ware reden geweest zijn?
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bestuurd , passeerden gelukkig de brug en wij vervolgden onzen togt naar Nienburg, vernemende onder
weg , dat ook deze vesting alreede gekapituleerd had 1).
De vaartuigen werden daar ter plaatse op een punt
verzameld, en de pontonniers bij de burgers ingekwartierd , om nadere bevelen af te wachten.
Kapitein Benthien kreeg vervolgens last om den
vesting te evacueeren van het aanwezige grof geschut , namelijk van de 12 en 24 o rs kanons , deze
op onze weder in orde gebragte vaartuigen in to
schepen en dit geschut te vervoeren naar den mond
der Wezer, hetzelve aldaar te ontschepen en op de
vaste batterijen aan die rivier, aismede op die aan
den uitloop der Elbe niet ver van Stade ter afwering
van en ter verdediging tegen vijandelijke schepen to
plaatsen 2).
Bij dozen arbeid , in het midden van het natte en
gure wintersaisoen , betoonden de pontonniers wederom
zeer veel bedrevenheid en intelligentie , en wel voornamelijk bij de werkzaamlieden om van de vesting
Nienburg dit geschut scheep to brengen door middel
van de eenvoudigste hulpmiddelen en werktuigen.
Dit verrigt zijnde , scheepte zich cle kompagnie in
op deze zelfde vaartuigen en zakte daarmede de
Wezer af tot aan Bremerlehe 3), alwaar het geschut

1) De bezetting van Nienburg, onder bevel van den hoogbejaarden generaal Strachwitz , gaf zich den 25sten November over.
(v. L. S. , II, blz. 152).
2) De generaal Dumonceau trok den 26sten November over
Verden naar Bremen, waar den 28sten d. a. v. het Hollandsche
hoofdk wartier gevestigd werd, terwijl de onderscheidene korpsen
beide oevers van den Wezer tot aan de zee in het oog hielden,
om den Engelschen handel te beletten. Op verschillende punten
werden kust- en oeverbatterijen opgericht en bewapend. (v. L. S.,
H , blz. 152, 153).
3) Bremerlehe = Lehe. Geestendorf, thans een met Geestemiinde.
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onder de ongunstigste omstandigheden weder ontscheept werd.
De oevers der Wezer waren met ijsschollen bedekt
en het dooiweder maar ten halve , zoodat deze zware
massa's door vetten en glibberigen grond , als het
ware gesleept moeten worden.
Aldaar worden . de bewuste vuurmonden door hem,
kapitein , overgegeven aan een hollandschen kolonel 1)
der Artillerie , welke de beschikking maakte dat een
gedeelte der stukken naar de batterijen bij Geestendorf digt aan den regter oever der Wezer vervoerd
en de overige over land naar Stade aan de Elbe gebragt moesten worden.
Dit laatste en moeylijkste transport werd wederom
van de pontonniers gevergd. Deze laadden de hun
toegewezen 24 ters op stevige boerenwagens (bij gebrek
aan meer gepaste transportmiddelen). Een ingevallen
vorst maakte gelukkig de wegen tot dit moeyelijke
vervoer geschikt.
Te Stade aangekomen zijnde , werd dit geschut
ingescheept op de rivier de Schwinge welke haren
uitloop in den linkeroever der Elbe heeft , en vervolgens de vuurmonden door kanonniers en pontonniers aan de Elbemonding op de batterijen gebragt.
Daarna scheen en bleek later de velddienst van
1806 voor de kompagnie pontonniers afgeloopen te zijn.
De kompagnie marcheerde na afloop dezer moeyelijke werkzaamheden — waarvan dezelve onder bet
opperbevel van den hollandschen veldheer D(umonceau) weinig dank genoot — 2) naar Stade om zich
aldaar eenige weken te verademen.

1) Kolonel Martuschewitz, tijdelijk vervangen door den (luitenant)kolonel Gey.
2) Deze opmerking is mij niet geheel duidelijk; is het een verwijt aan Durnonceau gericht, dan is dit onbillijk.
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1807.

In 1807, in de eerste dagen der maand April begon
voor de hollandsche pontonniers een gewigtige en
allezins gedenkwaardige velddienst opzigtens den in
dat jaar verrichten bruggenarbeid 1).
Hij , kapitein , mag vrijmoedig bekennen en verkiaren dat alles wat dezen arbeid betrof: overleg ,
vinding , planregeling en algemeen overzigt uitsluitend
van hem , kommandeerende officier afhing en naar
zijn beste weten toegepast werd.
De kompagnie kreeg te Stade den last om met
geforceerde marschen zich te begeven naar Artlenburg (over Lunenburg) 2).
Aldaar ontving kapitein Benthien van den franschen generaal der artillerie Drouas de order om
een schipbrug over de Elbe (aan welker linkeroever
voornoemd stadje gelegen is) te leggen. Deze brug
moest tot communicatie dienen der aan wederzijdsche
oevers zich bevindende armeekorpsen.
De deskundige generaal had bij tijds de voorzorg
gebruikt, dat aan hem , kapitein , toegevoegd werd
een hannoversche kommissaris of intendant, die gelast
werd voorloopig alles wat tot den bruggenarbeid
noodig was, bijeen te brengen , en aan de kompagnie
laij hare aankomst over te geven , zoodat geene middelen ontbraken om den arbeid geregeld te beginnen

1) Op 22 Februari 1807 bedroeg de sterkte van het detachement
47 hoofden (v. L. S., II, blz. 158), op 5 Mei 2 o(fic. en 44 onderofficieren en minderen. (Sypesteyn , Gesch. der Rijd. Art., biz. 103,
!toot).
2) :ka p den weg Luneburg—Lauenburg. De brug diende voor
communicatie van het 8ste legerkorps (Mortier).
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en door te zetten. 14 , kapitein , had almede nog
te zijner beschikking een ploeg gerequireerde burger
timmerlieden met een werkbaas.
De Elbe heeft ter plaatse voornoemd een breedte
van ongeveer 900 rijni. 1) voeten , zoodat tot de brug
een aantal van 46 vaartuigen , zoogenaamde Ebers
gebezigd werden. Deze schepen hadden eene lengte
van 48-50 , bij eene breedte van 18-20 voet.
Hunne bodem had veel gelijkenis met die eener
praam. Zij werden van boord tot boord op afstanden
van 16 a 17 voet van elkander gelegd.
De leggers of balken waren van 7 a 8 en van
8 a 8 voet vierkant. De planken hadden eene lengte
van 16 voet bij 2 duim dikte , bij verschillende breedte.
Ankers en kabels waren er van bet soort zooals de
Elbescheepvaart zulks meebragt.
Deze brug was in twee en een halve dag voltooid.
Op de dekvloer werd eene laag zand gelegd en zij
werd aan weerszijde van eene leuning voorzien.
De uitvaart bestond uit twee schepen en de doorlaat was zoo wijd , dat ook de grootste Elbeschepen
gemakkelijk passeeren konden. De uitvaart sloot zich
boord aan boord aan de brug, zoodat sluithouten
onnoodig waren , en men slechts aan de vier hoeken
met lijnen aan bouten geslagen , behoefde vast te
sjorren. Wijders had de uitvaart eene galg van zoodanige hoogte , dat de kabel van het doorlaatanker
geene belemmering op de dekvloer konde te weeg
brengen , ten welke einde dit ankertouw om een
tusschen het midden en op de achterwaarts verlengde
dekvloer der uitvaart geplaatste kaapstander liep ,
terwiji het vOcir over een , de kat vervangend , roadhout tot verbinding der galgstijlen dienende , gierde.

1) Een Rijnlandsche voet = 0,3139465 Meter.
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Door middel van dezen kaapstander nu werd de uitvaart gemakkelijk bewogen.
De galg overspande de voorstevens der twee uitvaartschepen , en het rondhout was , ter voorkoming
der afglipping der gierreep , eenige duimen beneden
de boveneinden der galgstijlen aangebragt.
Deze brug was de volmaakste welke onder toezigt
van hem , kapitein , geslagen werd , om reden tijd
en hulpmiddelen dit ged000gden , waarbij nog komt,
dat dezelve bij zeer zacht en stil weder geslagen
werd. Doch weinige dagen na de voltooying , werd
het weer zoodanig onstuimig en de wind zoo hevig ,
dat de golfslag op deze aanzienlijke waterbreedte zoo
groot was , dat men de voor- en achterstevens der
vaartuigen met verhoogings schutsplanken , tegen dien
golfslag moest voorzien. Wijders werden , tot meerdere
stevigheid en ter voorkoming der uiteenwerking der
brug tusschen de voor- en achterstevens der naastliggende schepen

balktang en of spanribben aangebragt ,

welke de naar zich toe gekeerde boorden van twee
vaartuigen overspanden. Deze balken waren aan hun
midden ingekeept , ter plaatse , alwaar ze in de boorden
vatteden , en werden met twee viotnagels daaraan
bevestigd.
Ten einden de boordshoogte der vaartuigen gelijk
te maken en dus de dekvloer waterpas te krijgen ,
werden dwarsribben , op beide boorden steunende ,
en daarop andere balken in , de lengte gelegd , en
zoo vervolgens tot dat de dekvloer de vereischte
hoogte had. Dit raamwerk werd onderling en met
de vaartuigen met groote nagels en krammen verbonden.
De beide zandige oevers der rivier zeer vlak afloopend zijnde , moesten de vleugels der brug op
schragen van verschillende hoogte gebouwd worden.
Ten slotte

ziii,

ten opzichte deter brug, nog aan-
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gemerkt, dat de ondervinding den pontonnier-officier
soms de grootste verlegenheid doet beleven waarin
hij door gerequireerde burgerwerklieden kan gebragt
worden.
Hem , kapitein , gebeurde het namelijk , zoowel bij
deze brug als op een anderen tijd elders bij Demmin,
dat wanneer ook slechts het gerucht van den nabij
gewaanden vijand in omloop was , of zich het vijandelijk vuur in de verte deed hooren, als toen al de
zoodanige werklieden , onder allerlei voorwendsels,
trachten weg te sluipen , en eens weg zijnde niet
weer te vereenigen waren , zoodat het een door de
ervaring gestaafde daadzaak is , dat zoodanige ambachtslieden nimmer met militaire ouvriers te vergelijken zijn, zoo min als dat daarvan dezelfde dienst
als van de laatsten zoude te verwachten zijn.
De kompagnie bleef twee voile maanden te Artlinburg gestationneerd , waarna dezelve in het begin der
maand July 1807 1), op eene order van den maarschalk Brune, met overhaasting naar de ZweedschPommersche grenzen zich begeven moest , met achterlating van een gering detachement , ter surveillance
van de brug bij Artlinburg.
De kompagnie arriveerde in de stad Demmin , gelcgen in Pruissisch-Pommeren , zijnde deze plaats ge-

1) In de eerste dagen van December 1806 was het 8ste legerkorps onder den maarschalk Mortier van Hamburg naar Mecklenburg opgerukt, vervolgens oostelijk getrokken om de vijandelijke
macht, in Zweedsch-Pommeren vereenigd, in het oog te houden.
De maarschalk kwam den 12den December te Anclam bij den
Oder en vestigde aldaar zijn hoofdkwartier (v. L. S. , II, blz. 152).
De divisie Grandjean (vroeger Michaud) nam stelling bij Anclam,
de divisie Dupas bij Demmin. Een brigade Hollandsche troepen ,
sterk -4- 3000 man, door Dumonceau aan het 8ste legerkorps
overgegeven , vertrok den 9den Maart van de Elbe naar Pommeren.
Den 28sten werd deze brigade nit Hameln versterkt en nam deel
aan de insluiting van Stralsund. (v. L. S., II, biz., 244 e. v.).
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legen aan de rivier de Peene , welke de grensscheiding
tusschen zweedsch- en pruissisch-Pommeren daarstelt.
De pontonniers kwamen aldaar onder het kommando van den franschen kolonel Bourchard , welke
den kapitein Benthien last gaf om in de haven van
Demmin de voorbereidselen to bewerkstelligen tot het
daarstellen van twee schip- en twee schraagbruggen ,
elk ter lengte van 250 voet, weshalve hij 36 a 40
vaartuigen , zoo als dezelve aldaar op de rivier gevonden worden liet bijeenbrengen. Doze vaartuigen
waren veel geljjkende op , hoewel veel kleiner, dan
onze turfschepen.
Ankers, touwen enz. tot de brug benoodigd, werden
bij de aanwezige schippers opgehaald. Elk vaartuig
werd voorzien van ribben en planken enz., ijzeren
krammen werden aangemaakt, in 't kort , geene behoeften werden vergeten om twee bruggen to kunnen
slaan. De benoodigde schragen werden door opgeeischte burgerwerklieden aangemaakt. Men gaf ze
eene hoogte van 5, 6 a 7 voet. De benoodigde
ribben , planken enz. voor deze twee schraagbruggen
werden insgelijks bijeengebragt.
Eindelijk al de materialen voor de beide schipen schraagbruggen aanwezig zijnde , maakte kapitein
Benthien den kolonel der artillerie en deze aan den
maarschalk Brune rapport, dat alles tot den bruggenbouw gereed was.
De Maarschalk overtuigde zich van alles in persoon , vond alles goed , en verwonderde zich zeer over
den spoed , waarmede de kompagnie pontonniers alle
behoeften bijeengebragt had, zoodat vleyende goodkeuring aan deze, haar kommandant en aan den
kolonel betuigd , de belooning daarvoor uitmaakten 1).

1) In het laatst van Januari was de maarschalk Brune opge-
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Men moet weten , dat de wapenstilstand tusschen
de fransche en zweedsche armee den 13 den July des
nachts om 12 uur ten einde liep 1).
Als bijzonderheid moge aangemerkt worden, dat
de Zweden reeds den 12 den July of wel den 1 iden
dat verdrag verbraken , en van hunne zijde zich
kanonschoten als signalen hooren lieten.
Het gebulder van eenige dezer kanonschoten in de
nabijheid van Demmin deed onze gerequireerde burgerwerklieden wegloopen, zoodat zij niet weder bijeengebragt konden worden , en deze was de tweede rein ,
dat hij, kapitein , zich overtuigde , hoe weinig rekening de officier kan waken op zoodanige onwillige
werklieden , zoo ambachtslieden als schippers , zoodat
men militaire ouvriers niet genoeg op prijs kan
stellen 2).
Den 13 den July gebeurde het volgende : des namiddags om 4 urea werd er onverwachts alarm in
de stad geslagen en de adjudanten van den Maarschalk Brune deden hun best het garnizoen been te
brengen. De pontonniers werden een kwartier uur
buiten de stad aan de rivier de Peene geleid , alwaar

treden als opperbevelhebber der drie Hanze-steden en van de
krijgsmacht aan de Oostzee staande, waartoe de divisie Dumonceau behoorde. (v. L. S. , II, blz. 250).
1) Deze wapenstilstand was op 18 April tusschen Mortier en
den generaal Essen gesloten; de Koning van Zweden berustte er
echter niet in en heel onverwacht werd zij op den 3deu Jun door
de Zweden opgezegd, onder kennisgeving dat de vijandelijkheden
blz. 249, 302).
den 13den d. a. v. zouden worden hervat. (v. L. S.,
2) Men denkt hier onwillekeurig aan de burger-treinknechten
en stukrijders met hunne gehuurde of gerequireerde paarden, die,
wanneer het gevecht een ongunstige wending dreigde te nemen,
de strengen der paarden doorsneden , de kanons achterlieten en
zich op de paarden uit de voeten maaktea.
Als tegenhanger zou men echter kunnen nemen de kettingongens van ons Neder1.-Indische leger.
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reeds twee bataillons italiaansche infanterie 1) waren
geposteerd , ten einde de aan den anderen oever
staande zweedsche infanterie en artillerie in respect
to houden.
De op dit punt zich bevindende paalbrug was in
zoo verre door den vijand vernield , dat al de planken
der dekvloer van dezelve afgeworpen waren , zoodat
slechts de jukken en gedeeltelijk de ribbon overbleven.
I-4j , kapitein , kreeg toen door tusschenkomst van
een aide-de-camp des Maarschalks Brune den last om
doze brug met de pontonniers weder in orde te
brengen.
(N.B. — Het werk moest onder 's vijands oogen
volbragt warden

W ien

bet kon behaagd hebben op

onze werklieden te vuren).
Deze reparatie geschiedde met onvermoeide inspanning , zoodat de brug des avonds te 11 ure weder
hersteld was , zonder dat de Zweden zich intusschen
vijandig gedroegen.
De herstelde brug werd door een sterk detachement infanterie bezet, en hij , kapitein , keerde met
zone kompagnie weder naar de stad terug.
Dien zelfden nacht ontving hij order om zich met
de kompagnie in de vaartuigen , welke tot de twee
schipbruggen moesten dienen , in te schepen , en met
dezelve de Peene of te zakken en bij de steden
Yerm (Jarmen) en Gutzkor (Giitzkow) gezegde bruggen
te leggen , welke ter passage der Franschen bij hunnen
intogt op zweedsch grondgebied moesten dienen. Aangezien de rivier de Peene te weinig stroom had om
de vaartuigen eenigszins spoedig te doen afdrijven,

1) Het korps van Brune was door de uit Italie gekomen division
Boudet en Molitor verstei kt.
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zoo moesten de pontonniers zich gevallen (getroosten)
dezelve de rivier of te trekken.
De nacht was duister en het eene onweder volgde
het andere op , zoodat de pontonniers alleen door het
gestadige weerlichten en de zich snel opvolgende
bliksemstralen eenigszins verlicht werden.
De stall Yerm hereikt hebbende werd met den aanbrekenden dag begonnen. Deze (de brug) werd op de
gewone wijze op 14 vaartuigen gelegd en moest even
als die te Demmin en de later bij Gutzkor geslagene
dienen tot passage en communicatie voor de fransche
armee. (De afstand tusschen Yerm en Demmin is
5 uren).
De ribben werden slechts onderling door platte
krammen en niet aan de boorden bevestigd. Elk
schip werd verankerd. De Peene was doorgaans
slechts 200 a 300 voet breed. Bij Yerm was de
oever ter plaatse van het pontveer zeer vlak afloopende , zoodat de in de lengte gelegde pont de verbinding met het ligchaam der brug aan dezen en
eene laag fachines het bruggenhoofd aan den anderen
oever daarstelde.
Na afloop dezer wetkzaamheden to Yerm wilde hij,
kapitein , verder voldoen aan den gegeven last van
den kolonel Bourchard 1), en met de 13 overige vaartuigen de Peene verder afzakken naar Gutzkor om
aldaar merle eene brug to slaan , toen onverwachts
genoemde kolonel met zijn adjudant arriveerde om
de brug to Yerm to inspecteeren. Deze vond dezelve
ten voile goed en betuigde hem, kapitein , zijne volkomene tevredenheid.
Hij, kolonel, verklaarde tevens dat wij voor de

1) Martuschewitz nam deel aan het beleg van Stralsund.
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brug bij Gutzkor 1) geene 13 vaartuigen zouden noodig
hebben , aangezien de Peene aldaar dieper en smaller
was, zoodat 8 voldoende zouden zijn.
Dewijl echter de kolonel hem , kapitein, geen order
gaf om een minder aantal schepen mede te namen,
zoo namen de pontonniers de overige 13 mede , op
last van hunnen kapitein , die doelmatiger vond in
elk geval een paar onderliggers to veel als te weinig
to hebben. Ook vond hij zich in zijne meening niet
bedrogen , want zoowel de adjudant des kolonels als
doze laatste hadden zich in het schatten der waterbreedte vergist , zoodat wij in plaats van 8 vaartuigen
er 14 noodig hadden , weshalven wij bij gebrek aan
een veertiende onderlegger een schraag aanmaakten.
Ook deze brug werd op de gewone wijze daargesteld ,
en wel zonder behulp van burgerwerklieden uitsluitend
door pontonniers en elk der bruggen werd in minder
tijds dan een dag volledig geslagen.
De kompagnie pontonniers werd te Giitzkow ingekwartierd en verbleef aldaar tot den aanvang der
maand September 1807.
Nadat het zweedsche leger uit Duitschland geweken was en zich naar haar land terugbegeven had,
trok bet fransche gedeelte van ons armee-korps op
naar Eylau , en het hollandsche naar Hamburg en
Bremen. De kompagnie pontonniers marcheerde weder
naar Artlinburg aan de Elbe en bleef aldaar tot in
de maand November. De beide schipbruggen te Yerm
en Gutzkor waren door ons aan de burgerlijke autoriteit overgegeven.
In November bekwam de kapitein Benthien bevel
om met zijne kompagnie to marscheren naar Bremen

1) Jarmen list aan de Peene, Giliskow op eenigen afstand aan
een zijriviertje van de Peene.
9
Bijdr. en Meded. XXXII.
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en zich alwaar aan te sluiten aan de hollandsche
artillerie onder den kolonel Martuschewitz. De brug
over de Elbe werd overgegeven aan een detachement
fransche infanterie en de werkzaamheden der pontonniers als zoodanig voor dit jaar geeindigd.

1808.
Van de maand November 1807 tot October 1808
heeft de hollandsche artillerie en de aan haar toegevoegde pontonnier kompagnie niets anders gedaan ,
als been en weer te marscheren in het Oldenburgsae , alsmede tusschen Hamburg en Bremen. Wij
waren veelal in even genoemd land gekantonneerd
en werden geplaagd met veelvuldige inspectien door
fransche generaals.
In de maand October 1808 1) keerde de hollandsche
artillerie gedeeltelijk en de kompagnie pontonniers
in haar geheel in het vaderland terug. De pontonniers marscheerden naar Delft, alwaar zij , als een gevolg
der reorganisatie 2),

eene der vijf compagnieen van

het pas geformeerde bataillon werklieden uitmaakte ,
welk bataillon samengesteld werd als volgt :
Eene kompagnie Mineurs , 2 kompagnieen timmerlieden en smeden , 1 geweermakers en 1 pontonnierkompagnie. Deze werd van 60 op 83 hoofden gebragt.
Volgens deze organisatie werden ooze hollandsche
pontonniers even als de fransche met geweren gewapend , doch de exercitien daarmede en het poetsen
derzelve zoo geheel strij dig met den aard en aanleg
van den schippersgast 3) en baarden zooveel misnoegen

4) Op den 15den Bier maand. (Sypest. R. A., blz. 107).
2) Btj Z. M.'s Decreet van 26 December 4807 N'" 1.
3) In een voor mij liggend eigenhandig schrijven van den
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in deze kompagnie , dat verscheidene der beste sujetten
deserteerden , door te Scheveningen met visscherspinken te vlugten naar de Engelsche vloot en zich
daarop als matroos te laten aannemen.
Het beste van deze organisatie was , dat de heft
der manschappen moesten zijn schippersgasten, de
andere helft werklieden in hout en ijzer. Ook zou
de kompagnie door vrijwillige werving voltallig hebben
kunnen warden , waren niet de zoo gehate geweren
het struikelblok geweest, terwijl de soldij der le
klasse op 8 en die der tweede op 7 stuivers bepaald was.

1809. WERKZAAMHEDEN OP DE OOSTER-SCHELDE BIJ
'T FORT BATH.

In den zomer a° 1809 tijdens den inval der Engelschen in Zeeland , toen de heele hollandsche
armee tot zelfs de misdadigers uit de detentiehuizen
naar deze provincie , ter afwering van den vijand ,
gezonden werden moest ook het geheele bataillon
werklieden mede optrekken naar Bergen-op-Zoom 2),

kapitein G. D. Benthien, d.d. 3 Juni 1822, wijst deze zijn chef
uitdrukkelijk op den afkeer der pontonniers van geweerexercitie.
(Gewk. Nederl. Pontonniers, blz. 243).
„Invalieden, ongeoefende jongelingen van de laatste opschrijving, manschappen uit de depots, infanteristen, zeesoidaten,
huzaren, dragonders, kurassiers, alles dooreen ..... " (Bosscha,
Nederl. Reldend. te Land. , II , blz. 203).
Benthien was den l7den Juli met een detachement werklieden,
sterk 6 officieren en 160 ouderofficieren naar Rotterdam gezonden
tot het onderdrukken van oproerige bewegingen. De opstand in
Duitschland had ook in Holland zekere gisting teweeg gebracht.
(Blok, VI, blz. 206).
2) 8 Augustus aankornst aldaar. Aanvankelijk werkten de pontonniers mede aan de bewapening dier vesting.
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hetzij tot benoodigde werkzaamheden in hout en ijzer,
of ook wel om als infanterie met de bajonet te
ageren. De kompagnie pontonniers kreeg echter eene
geheele andere bestemming.
De kommanderende generaal Dumonceau trachtte
namelijk met overleg van kundige zeeuwsche schippers
eene voetpassage mogelijk te maken tusschen het
dorp Woensdrecht aan de eene en het fort Bath aan
de overzijde van de Ooster-Schelde

1).

Bij lage ebbe namelijk vertoonde zich een tak der
Schelde in zllnen gewonen waterstand , zooals dezelve
voor eeuwen tusschen zijne oevers naar zee stroomde.
Pit tijdstip maakte men zich ten nutte (ofschoon het
niet Langer duurde dan een 1 /2 uur) om eene brug ,
alleen geschikt voor infanterie , daar te stellen en
wel op de volgende wijze :
Een aantal van 35 a 36 visschersschuiten van de
zeeuwsche stranden werden gehuurd. Elk dozer werd
voorzien van losse ribben en planken , evenredig naar
de behoefte der brug verdeeld.
Deze flotille werd onder toezigt en ter beschikking
van den pontonnier-kapitein gesteld. Ter hoogte van
het fort Bath werd dezelve gestationneerd , ten einde
de booten digt bij het aangewezen punt voor de brug
bij de hand to hebben. De zamenstelling der brug
geschiedde als volgt : de schippers rangeerden hunne
booten boord aan boord , en wierpen hunne ankers
van voor- en achtersteven , om en om , uit. Onderling werden de booten dan in de brug nog aan de
voor- en achterstevens met vanglijnen verbonden.
Vervolgens geschiedde het work der pontonniers , bestaande in het leggen der ribbon naar mate hunner
verschillende lengte , zonder dezelve echter onderling

1) Dit geschiedde in het begin van October.
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noch met de boorden door krammen te verbinden.
Vier reyen ribbon van 4 en 4 duim Rijnl. lagen
naast elkander, de planken (van onderscheidene lengten)
dwars daarover.
Ter gemakkelijker op- en afrid bestonden deze uit
vier ribben van 16 voet waarop de planken vastgespijkerd waren. Aan de brugeinden der buitenste
ribbon waren ijzeren haken aangebragt welke de
buitenboorden der uiterste booten omvatteden.
llij , kapitein , berekende het geschikste tijdstip
om de brug over te trekken en lid eene poos voor
dat moment door middel van signalers aan de te
Woensdrecht en Bath zich bevindende troepen te
kunnen geven , dat de passage op het punt was van
17 11i te worden. De overtogt duurde dan telkens zoo
lang tot dat de invallende vloed zulks verhinderde.
Alsdan werden de ribben en planken weder geborgen
in de booten Welker ankers geligt en tot eene volgende gelegenheid van laag water in de haven der
reede bij de hand gehouden werden.
Deze dienstprestering der pontonniers was voor hen
zeer vermoeijend en kostbaar, want het gedurig door
waders van het zeewater en der slibben vernielde
hunne kleeding en schoeisel al heel spoedig. Hij ,
kapitein , ondervond tweemaal het grootste onheil
door zijnen dienstijver veroorzaakt , te weten : eenmaal
was hij op 't punt door den opkomenden vloed te
verdrinken en andermaal door inzakking in het slib
te smoren en daardoor,, als het ware , met den flood
te worstelen.
De werkzaamheden in Zeeland duurden verscheidene
weken , want de kompagnie pontonniers wend merle
gekantonneerd op bet eiland Wolphartsdijk 1) tegen-

1) In 1849 word door den „Wolphaartsdijk" de Scheenge over-
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over Cortgene , om de aldaar uit Holland aangekonien
transportschepen met zwaar geschut ten behoeve van
13 batterijen te ontladen. Deze arbeid geschiedde
onder de ongunstigste omstandigheden want overal
waadde men door diepe en doorweekte klei. Tot
deze werkzaamheden had men ons weinig hulpmiddelen verschaft , zoodat alleen de bedrevenheid onzer
schippers-gasten in het oiitbrekende konde voorzien.
Een enkele bok , die op de schepen , beladen met
ijzeren 18 en 24 ponders geplaatst werd , was van
werktuigen alles waarvan men v oorzien was.
Daarbij kwam nog dat verscheidene engelsche kotters
ons vinnig beschoten , zoodat de schippers hunne
schepen van angst verlieten.
Kapitein Benthien was bij gelegenheid dezer werkzaamheden ten hoogste misnoegd en gebelgd over
het gedrag der hollandsche artillerie en haren kommandeerenden officier,, Welke troepen sedert maanden
werkeloos op ter Goes den tijd doorbragten terwijl
de ontscheping van bovengezegd materieel eigenlijk
van regtswege hun werk was , te meer, daar de pontonniers hun best genoeg gedaan hadden op de OosterSchelde en hare slibben.
Eindelijk , na het verlaten van Walcheren door de
Engelschen 1)

werd verdere arbeid overbodig , ook

kreeg de kompagnie pontonniers last zich in kantonnement naar Rozendaal te begeven. Aldaar bleef
dezelve verscheidene weken en marscheerde later weder
naar haar garnizoensplaats Delft.
Gedurende het verblijf in dit kantonnement over-

gedijkt, waardoor het eiland met Zuid-Beveland werd verbonden.
De pontonniers waren in kwartier te Oostkerke.
1) Den laden November ontvingen de Engelschen bevel Walcheren te ontruimen; eerst den 26sten December was de aftocht
voltooid.
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kwam hem pontonnier-kapitein de navolgende militaire rampspoed. Ilij wilde namelijk ter wegneming
van te veel ledigen tijd de pontonniers bezig houden
met infanterie-exercitien.
De pontonniers , uit afkeer van doze oefeningen
met het geweer en de daaraan verbonden dwang,
met de nog versche herinnering aan hunne in Zeeland bewezen diensten , werden kwaadwillig , komplotteerden, met de oudste en beste pontonniers aan
het hoofd , onder het te kennen gegeven stellig voornemen , zich zoodanig slecht en liederlijk te gedragen,
dat men hen des noods (om maar van 't dwangjuk
ontslagen to worden) wegjagen zoude. Een gepaste
fermiteit bracht hen echter weder tot redo, daarbij
kwam dat er voortaan slechts eenmaal in de week
geexerceerd word.
1810.
In den jare 1810, bij de inlijving van het koningrijk
Holland bij het fransche keizerrijk word het hollandsche leger bij het fransche ingedeeld en de kompagnie pontonniers de elfde van het cerste bataillon
van dit korps 1).
1811.
De kompagnie marscheerde in de maand Juny
1811 van Delft naar Straatsburg , de garnizoensplaats
van genoemd l e bataillon 2) , en word aldaar dadelijk
op fransche wijze gekleed en geexerceerd.
De zomer en herfst van dit jaar werden doorgebragt

1) Bij Keizerlijk Decreet van 18 Augustus 1810.
2) Commandant van het bataillon was de luitenant-kolonel Peyer
im Hoff.
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met artillerie- en pontonnierexercitien , bij welke
laatste oefeningen onze hollandsche schippersgasten
door hunne han dig- en bedrevenheid de oogen hunner
fransche wapenbroeders zeer tot zich trokken.
1812. VELDTOGT NAAR RUSLAND.
In February 1812 werd deze elfde , tegelijk met
de andere onevene kompagnien van het l ste bataillon
pontonniers mobiel gemaakt , doch alvorens — tot
b
g root leedwezett van kapitein Benthien — gesplitst,
to weten , meer dan de helft der onderoflicieren en
manschappen werden bij de overige kompagnieen ingelijfd en door fransche vervangen 1).
Kort daarna marcheerde de aldus zamengestelde
kornpagnie , bij welke als Hollanders mede ingedeeld
waren , de 2 de kapitein M. Kobold en de l ste luitenant Sehenken , alsmede de sergeant-majoor A.
Schroeder, die tijdens Neerland's herstelling tot officier
bij het bataillon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs

1) Napoleon had de vreemdelingen „mèlês .... a nos soldats
avec une habilitê infinie, de maniêre a les entrainer en quelque
sorte par le torrent de la bonne volonte gênerale ...." (Thiers,
Consulat et Empire, L. 43, pag. 144).
„Napoleon donna au marechal Oudinot le 2e corps, comprenant avec les divisions stationnks en Hollande le reste des
troupes que le marêchal Davoust avait organisees, et gull tie devait
pas garder sous ses ordres. C'etaient les deux divisions frangaises
Legrand et Verdier, formees d'une partie des anciennes divisions
de Massêna et de Lannes et d'une belle division suisse a la quelle
avaient êtó ajoutes quelques bataillons croates et hollandais. Avec
la cavalerie lêgêre, l'artillerie, et une division de cuirassiers empruntee a la reserve de cavalerie, ce corps s'elevait a 40 mille
hommes environ de troupes 6galement excellentes. Son quartiergenêral Mali a Munster. Trois ou quatre mile Prussiens, reste
des 20 mille que devait la Prusse et destines au 2e corps,
gardaient Pillau, le Nehrung, et tons les posies qui ferment le
Frische Haft. (lbidem , L. 43, pag. 141).
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werd aangesteld en als l e luitenant-magazijnmeester
der artillerie overleden is.
De kapitein Kobold ging spoedig daarop 1) bij een
der legerkorpsen van het centrum over.
De kompagnie pontonniers vertrok naar Duitschland en wel over Munster, Maagdenburg en Berlijn
naar Schwedt-aan-den-Oder,, alwaar zij voorloopig
toegevoegd werd aan het groote fransche artilleriepark
en tot de maand Mei verbleef.
Dit artilleriepark werd , benevens de 7 de en 11 de
kompagnieën pontonniers , onder de kapiteins Busch
en Benthien , in daze maand ingedeeld bij het tweede
legerkorps on der den hertog van Reggio en onder
het onmiddellijk bevel gesteld van den generaal der
artillerie Aubry.
In dezelfde maand Mei marscheerde het 2 de armeekorps opwaarts naar de boorden van de Weichsel,
aan Welker linkeroever, het korps post vatte 2).
De elf de kompagnie werd to Mewe 3 ) geplaatst.
Aldaar ontving zij uit Danzig een volledig voorziene
gereedschapswagen met 4 paarden bespannen.
Aan elk overige mobiele pontonnier-kompagnieen
werd made een zoodanige gereedschapswagen toegevoegd , met het zeer doelmatig inzigt , om bij den
bouw van verschillende soorten van militaire bruggen
nimmer in verlegenheid to geraken.
In de maand Juny begon voor de pontonniers de
eerste bruggenarbeid , to weten , twee uren bovenwaarts de stall Mewe aan de Weichsel, heeft de
pruissische regeering steeds een schipbrug liggen ge-

1) 15 Februari.
2) „Napoleon prescrivit au marêchal Oudinot de se concentrer
a Dantzig Wale pour former la gauche du marêchal Davoust.
(Ibid , L. 43, p. 164).
3) Ten zuiden van Danzig, op den wed; mar Marienwerder.
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bad , ter verbinding van den grooten weg aldaar,
loopende naar Warschau.
Deze brug moest , ingevolge bevel van den franschen veldheer, nog een groot uur opwaarts , boven
Marienwerder verplaatst worden , om aldaar tot overtogt van het 2 de legerkorps te dienen.
I)ientengevolge werd de brug door de 11 de kompagnie afgebroken, de vaartuigen , 2 a 3 vaksgewijze
vereenigd de rivier opgetrokken en de brug boven
Marienwerder weder zamengesteld.
Ter plaatse waar zij te liggen kwam was de rivier
door eene zandplaat in twee armen verdeeld. Bij
dit punt aankomende , had men reeds een begin gemaakt, den eenen riviertak te overbruggen , moetende
de meegevoerde brug tot overtogt van den anderen
arm dienen.
Men had ook aldaar reeds begonnen een bruggenhoofd aan te leggen.
De Franschen hadden dit punt bij voorkeur genomen , wegens de vermelde splitsing der rivier, alsmede omdat bij Marienwerder de oevers te steil
waren.
Tegen de helft der maand Juny trok het tweede
legerkorps verder opwaarts naar Oost-Pruissen en de
grenzen van Polen , tot bij Kowno 1) aan de Niemen ,
alwaar het algemeen verzamel- en overtogtspunt voor
het geheele fransche leger bepaald was en waar zich
ook de verschillende pontontreinen vereenigden. De
pontons waren alien van hout en te Danzig aangemaakt.
In den nacht van den 23 sten op den 24 sten Juny
werden er door de pontonniers van het lste en 2de

1) Eigenlijk naar Nogariski op P/2 uur boven Kowno. (v. L. S.,
III, blz. 60).
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bataillon , na volgorde der kompagnieen , Brie pontonbruggen , een half uur boven Kowno 1) ,

geslagen ,

hebbende onderling , na gissing, cen afstand van 300
passen. Eenige der laatste kompagnieen van beide
bataillons kregen hierbij geen werkbeurt.
Aan den regter oever der Niemen scheidde zich het
2de legerkorps van de overige 2),

en begaf zich op

marsch naar Petersburg.
Na twee marschdagen vestigde het hoofdkwartier
zich in eene poolsche stad aan de Wilia , eene rivier
welke zich niet verre van Kowno in de Niemen
store.
Over de eerstgenoemde rivier werd door de voortaan
gezamentlijk werkende 7 de en 11 de kompagnieen pontonniers , — aan welke , na den overtogt der Niemen,
een trein van 16 van de medegevoerde pontons , alsmede eenige schragen was toegevoegd , — (een brug)
geslagen , welke brug echter niet ter passage van het
tweede legerkorps diende , aangezien de Maarschalk
Naar slechts uit voorzorg had laten slaan.
Na eenige verblijfdagen in de bedoelde pleats 3)

1) Een half uur hovel' het dorp Alexioten (v. L. S., III , 60),
ook wel Alexota genoemd. — De leiding had generaal Eb16. „On
n'avait trouvê sur les lieux aucune embarcation, grande ou petite,
qui aurait pu servir, méme pour faire traverser la fleuve aux
troupes legéres, destinees a couvrir les travaux de ponts." (Soltyk,
Napoleon en 1812, blz. 17 vlg.). De brugbouw geschiedde binnen
de 2 uur; de rivier was 100 toises = 195 M. breed. (v. Vlijmen,
blz. 27).
2) „Oudinot ging met 2 divi g ien en eene brigade ligte kavallerie
(van Castec) naar Janowo (over Deweltowo naar Wilkomir), terwijl
de generaal Legrand met zijne divisie, alsmede een brigade ligte
kavallerie en de divisie kurassiers Doumerc, van het 3e korps, op
Bobty rukten." (v. L. S. III, blz. 60).
3) „Het 2de korps, Oudinot, geen weerstand van belang y indende, hereenigde zich bij Ilmy, komende den 28sten Juny te
Wilkomir en den 4den July te Awenta. " (v. L. S., III, blz. 61).
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trok het 2 de legerkorps hooger op en de brug werd
afgebroken.
Wij trokken door Wilkomir, alwaar wij voor het
eerst op den vijand stieten , die zich echter na wisseling van eenige kanonschoten retireerde 1).
Van nu of aan werd er dagelijksch gebivakkeerd.
De vesting Dunaburg genaderd zijnde , bestond het
voornemen deze door verrassing of overrompeling te
nemen , doch dit gelukte niet , aangezien de Russen
te wel op hunne hoede waren.
Intusschen moest de elfde kompagnie toebereidselen
tot eene brug over de Duna 2) maken , zoodat het
benoodigde houtwerk nit afgebroken huizen bijeengebragt werd.
De bouw der brug bleef echter in den loop, naar
dien de maarschalk , om reden hij Dunaburg 3) niet
bemagtigen konde , besloot de rivier hooger op te
trekken tot aan de stall Disna , alwaar door ons eene
pontonbrug over het riviertje van dien naam gelegd
wierd , doch ook aldaar veranderde hij van plan 4),
hebbende alvorens merle daar ter plaatse toebereidselen tot het slaan van bruggen over de Duna door

I) Bij Deweltowo had een onbeduidend gevecht plaats tusschen
Wittgenstein's korps, dat den 26sten Juni den terugtocht had aangenornen en den lsten Juli te Solok, ten Z.W. van Dunaburg ,
kwam met dat van Oudinot; deze kwatn op 13 Juli te Dunaburg.
(v L. S., III , blz. 63).
2) Duna of Dwina.
3) „Het 2de fransche legerkorps, Oudinot, kwam den 12den
July van Awenta te Solok en werd daarna op Dunaburg gerigt."
(Ibid. 64). Het leverde dien dag een gevecht tegen de bezetting
dezer plaats en trok den l4den terug. Deze beweging tegen Dunaburg werd door Napoleon zeer afgekeurd.
4) „Aan den maarschalk Oudinot was opgedragen het versterkte
kamp van Drissa te slechten , bekomende daarna den last om aan
de Dwina te blijven en tegen het le russische korps, Wittgenstein,
werkzaam te zijn." 24 Juli. (v. L. S , Ill, blz 75).
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ons laten maken , en trok tot aan Polotzk alwaar het
hoofdkwartier gevestigd werd.
Onze 16 pontons werden aldaar opgeparkt , uit
hoofde dat aantal niet genoegzaam was om de rivier
te overbruggen en de beide pontonnier-kompagnieen
bekwamen last om twee bruggen met de materialen
die voorhanden waren over de Duna to leggen.
Gelukkig be y ond zich in deze vrij aanzienlijke stad
(meest door joden bewoond) een daartoe voldoende
voorraad van rondhout.
De eerste brug werd echter uit Duna vaartuigen
en scbragen zamengesteld , en tot de onderleggers
der dekvloer werden rondhouten , die slechts aan twee
zijden beslagen waren, gebezigd. De planken werden
van het gemeentebestuur gerequireerd , zooals ook de
benoodigde ankers , de touwen en het ijzerwerk.
Deze brug diende slechts provisioneel voor de eerste
passage der fransche kolonnes , want zij werd na
eenige dagen wederom afgebroken , omdat zij voor
eene permanente brag te onsterk was. Zij diende
dus als noodbrug en werd later doelmatig door een
vlotbrug vervangen.
Intusschen was in die dagen ook reeds een begin
getnaakt met een tweede brug (mode door de 7 de en
1 1 de kompagnie). Deze werd dadelijk uit rondhout
tot vlotten vereenigd zamengesteld. Aan ankers was
gebrek ; zij werden vervangen door houten kisten met
steenen gevuld , den vorm van lijkkisten hebbende ,
en , om ze eene vaste ligging op de rivierbedding te
geven , werden er voor elke kist twee piketpalen ingedreven , die tegen de grootste breedte der kist
slechts zoo ver van een kwamen dat ze het ankertouw
gemakkelijk doorlieten. Deze piketten werden van
boven door eene woeling vereenigd.
Uit voorzorg tegen bet drijfijs werden bij deze twee
vlotbruggen de boven het water uitstekende einden
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der ankertouwen door knuppelkettingen vervangen.
Doze bestonden uit 4 a 5 voet lange , taaye eiken of
esschen rondhouten welke door middel van ijzeren
schalmen aaneen gehecht waren. Deze maatregel
werd echter eerst in het begin der maand October
genomen , doordien wij den winter te Polotzk meenden
to zullen doorbrengen en er nog aan Been terugtogt
te denken viel.
De andere brug , die de eerste uit schepen en
schragen bestaande , vervangen moest werd merle uit
rondhouten tot vlotten vereenigd , zamengesteld. Ofschoon er nu wel een genoegzame voorraad van vlotbout voorhanden was , zoo was dat doorgaans te kort,
zoodat de veldsmederij in werking werd gesteld om
ijzeren banden te vervaardigen die de lasschen verbonden waarmede de te korte houten aaneengevoegd
werden.
Deze beide vlotbruggen dienden nu voortaan ter
permanente communicatie der beide Dunaoevers , welke
rivier bij Polotzk eene gemiddelde breedte van 400
rijnlandsche voeten hebben zal.
Het tweede armeekorps was intusschen al hooger
opwaarts den weg naar Petersburg opgemarcheerd 1).

1) Het korps-Oudinot had last gekregen na het slechien van
het kamp van Drissa den weg naar Petersburg te bedreigen;
tegenover Oudinot stond het korps Wittgenstein. Oudinot rukte
den 26sten Juli binnen Polotzk en liet te Disna de divisie Merle
en eene brigade lichte ruiterij achter. Na het overtrekken van
de Drissa over een brug bij Suvotchina, door de pontonniers van
Benthien hersteld, op 28 Juli, kwam Oudinot den 30sten bij het
dorp Kliastitza , hij beschikte daar over de divisien Legrand en
Verdier, een brigade lichte en de divisie zware cavalerie Doumerc.
De generaal Merle was tevens bij Disna de rivier overgetrokken
en kwam bij Siwoszina in observatie. Wittgenstein trok van
Rejitza over Osweia naar Kliastitza , na zich eerst, onzeker omtrent
de bewegingen van Oudinot en Macdonald, van de Dwina te hebben
verwijderd. Op den 30sten had een voorpostengevecht plaats bij
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Na twee marschdagen werd het echter alreeds door
het russische leger onder Wittgenstein gestuit, zoodat
de maarschalk Reggio zijne positie bij Polotzk weder
moest innemen. Kort daarop hervatte deze weder
het offensive , door links opwaarts naar Riga den weg
in te slaan , ten einde met den maarschalk Mac Donald
in verbinding te komen.
Op dezen marsch 1 ) werd er door ons over de rivier
de Drissa — van omtrent 180 voet breed — eene
scbraagbrug geslagen. Bij gebrek aan planken werd

Osweia (Jakubowo), op 31 Juli de geregelde aanval. Oudinot was
in zooverre verslagen , dat hij meende 's avonds tot de hoofdstelling te moeten naderen , zich bij Obviarszina plaatsende , voor
de Russen was de weg naar Sebei open Wittgenstein liet des
nachts een sterk detachement de Drissa doorwaden , een onbeslist
gebleven gevecht was hiervan het gevolg. Oudinot achtte het toch
geraden met zijn korps op 2 Augustus naar Polotzk terug te
trekken en liet ten zuiden van Obviarszina eene divisie en de lichte
ruiterij achter. Wittgenstein trok daarna terug naar Rejitza en
hield eenige ruiterij aan de Drissa. (Soltyk , Napoleon, blz. 469;
v. L. S., HI, blz. 81; v. Vlijmen , blz. 313).
1) Het Ode korps , Gouvion-St.-Cyr, kreeg bevel op 4 Augustus
naar Polotzk te trekken en het 2de korps te ondersteunen. Den
7den d. a. v. nam Oudinot over beide korpsen het bevel op zich en giug
dadelijk tot den aanval over. Het gevecht bleef onbeslist, doch de
Franschen trokken terug naar Polotzk, waar de beide legers op
16 Augustus in stelling kwamen bij het dorp Spas , de Franschen
achter de beek Polota , het 6de korps op den rechtervleugel, het
2de links , de kurassier-divisie Doumerc in reserve , de lichte cavalerie bij de Dwina.
Oudinot werd in het thans volgende gevecht gekwetst en gat
het opperbevel over aan St.-Cyr; de Franschen wisten hun stelling
te behouden.
Op 18 Augustus wist Gouvion-St.-Cyr de Russen bij Polotzk
nagenoeg te overvallen , aan beide zijden werd met de grootste
dapperheid gestreden , doch de Russen werden teruggedrongen , de
uitputting der Franschen belette hen des avonds te vervolgen.
St.-Cyr werd tot maarschalk verheven en had thans de zekerheid
zijn stelling te kunnen behouden en proviand te kunnen aanvoeren. (v. L. S., III, blz. 92 vlg.).
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de dekvloer uit dennen rondhout zamengesteld , welke
met eene laag aarde en zoden bedekt werd.
's Anderen daags werden wij intusschen alweder
gestuit door het Wittgensteinsche korps , dat ons in
de menigvuldig groote bosschen die wij door moesten,
zoodanig vinnig ontving , dat wij halt maakten en
besloten om op een ander punt als waarop wij de
Drissa gepasseerd waren , deze rivier in onze rugwaartsche beweging weer over te trekken , tot welken
overtogt onze medegevoerde pontons gebezigd werden.
Op den 18 den Augustus had er een hevig gevecht
plaats op de hoogte van Polotzk , waarbij het verlies
aan weerskanten zeer groot was. Echter werd Wittgenstein genoodzaakt te retireren.
Hierop volgde eene kalmte van vijf weken , gedurende welken tijd er noch gevochten , noch gemarscheerd werd.
De maarschalk scheen zijn winterkwartier te Polotzk
te zullen vestigen.
De beide kompagnieen pontonniers werden beziggehouden met een depot van materialen tot vlotbruggen bijeen te brengen. Er werden detachementen
pontonniers stroomopwaarts gezonden om vlothout op
te sporen en bijeen te halen , welke detachementen
dan ook na eenige dagen met een aanzienlijken voorraad hout de rivier kwamen afdrijven.
Deze voorraad werd opgelegd en geborgen. Het
beste hout werd door de pontonniers uitgezocht en
door de timmerlieden tot schragen verwerkt. Planken
werden gezaagd , opgestapeld enz.
Onder deze bedrijven naderde de maand October
en de pontonniers kregen bevel om twee uren boven
Polotzk een derde vlotbrug te leggen , en wel op
een punt waarheen geene wegen liepen.
Daar had de rivier hooge en steile oevers in welke
door een bataillon sappeurs insnijdingen tot oprids
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gemaakt werden. De generaal der artillerie wilde
niet , dat de pontonniers met dat werk belast werden.
De pontonniers lieten een detachement , onder den
1 sten luitenant Schenken , bij doze brug achter en

begaven zich weder naar Polotzk.

TERUGTOGT VAN HET 2 de LEGERKORPS EN VERNIELING
DER BRUGGEN OVER DE DLTNA BIJ POLOTZK.
Den 18 den October begon eensklaps de voorsmaak
der groote retraite , want er was tijding gekomen
dat de groote armee onder Napoleon op den terugtogt
was , zoodat als een gevolg daarvan de maa,rschalk ,
hertog van Reggio , mede aan het tweede legerkorps
bevel gaf om zich terug to trokken , waarop reeds
des morgens de equipages van het hoofdkwartier,
alsmede de voertuigen der regimenten en de brigade
kurassiers successivelijk , over de bruggen , naar den
linker oever der Duna trokken. De eigentlijke passage
der infanterie en kavallerie zou des avonds of des
nachts geschieden.
Dan , onvoorzigtig genoeg , stak onze infanterie hare
hutten reeds des namiddags in brand , zoodat daardoor de tegen ons over staande vijand van ons vertrek
kennis kreeg en tegen den avond reeds zijn vuur
tegen oils begon, zoodat er van weerszijden hevig
geschoten werd. Evenwel trokken de verschillende
regimenten geregeld de bruggen over. De pontonniers
zorgden dat de passage regelmatig geschiedde.
Aan de 7 de kompagnie werd het toezigt over de
eerste en aan de 11 de dat over de tweede en derde
brug opgedragen.
Bij deze derde brug werden manschappen der beide
kompagnieen ingedeeld en stond onder toezicht van
den luitenant Schenken.
De artillerie kreeg van Karen generaal den last om
Bijdr. en Meded. XXXI.

10
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de bruggen door geschut te dekken , ten welke einde
er op geschikte afstanden op de flanken derzelve
vuurmonden ter bestrijking van de toegangen derzelve
geplaatst werden.
Be beide pontonnier- kapiteins kregen den last om
zoodra hun gewaarschuwd werd dat de achterhoede
over de bruggen zou ziejn getrokken , deze alsdan in
allerip te verbreken.
De overtogt der laatste troepen geschiedde gelukkig
nog vrij geregeld. Intusschen naderden de Russen
al meer en meer. De stall geraakte door het vijandelijk vuur in brand.
Eindelijk tegen 10 a 11 uur des avonds zond de
generaal een zijner adjudanten aan den kapitein
Benthien met den last „dat wanneer het 4 de regiment
(Zwitsers) als arriere-garde de brug gepasseerd was ,
deze aldan dadelijk of te breken."
Hij , kapitein , vond goed de verbindende deelen
der brug minder vast te maken , door de ankertouwen
gedeeltelijk te laten glippen , de krammen slechts een
gering houvast te geven enz.
Doch doze bij eene geregelde passage niet te berispen voorzorg zou hem bjjna zeer duur te staan
gekomen zijn , want, toen het vierde regement de
brug naderde , werd het door de russische voorhoede
ander een luid Hoerah op de hielen gevolgd , zoodat
deze met het laatste peleton van het regiment hunne
schoten wisselden , waardoor de overtogt dier troepen,
die bovendien met acht man in front marcheerden 1
natuurlijk zeer ongeregeld en in ° yelling plaats had ,
waardoor de hevigste golving en slingering der brug
veroorzaakt werd.
De brug bleef echter gelukkig in haar verband.
Uit het geschut dat de bruggen verdedigde werd
zoo hevig met kartetsen op de vervolgende Russen
geschoten , dat deze eindelijk terugdeinsden.
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Toen hij , kapitein , zag dat het geheele regiment
over was , gaf hij het sein tot de uiteenscheuring der
brug , hetwelk ook onmiddellijk geschiedde , zoodat
de samenstellende deelen de rivier afzakten. Bijna
gelijktijdig met deze werden ook de twee overige
bruggen door den kapitein Busch en den 1 sten luitenant
Schenken vernield 1).
Na deze eclatante catastrophe a) (waarmede zich
ieder heimelijk gelukwenschte dat alles zoo wel was
afgeloopen) gaf ons de kommanderende generaal den
last om alles wat van bruggenmaterieel nog voorhanden was , onmiddellijk in brand te steken.
Na middernacht be yond zich het geheele tweede
legerkorps , zonder een stuk geschut verloren te hebben , op den linker oever der rivier en de Russen op
den regter. De stall Polotzk stood gedeeltelijk in
brand en de doodelijke stilte werd slechts afgebroken
door het gekerm der vele gekwetsten.
Met het aanbreken van den dag rejoigneerde elk
verstrooid geraakt militair zijm korps , en alle regimenten maakten hunne achterwaartsche beweging al
meer en meer op den linker Duna oever, waarop na
verloop van eenige dagen de vijandelijke veldheer
eveneens opereerde.
Gedurende deze achterwaartsche beweging gebeurde
het, dat de trekpaarden gebrek aan voedsel begonnen
te krijgen , zoodat dezelve bij honderden neervielen
en stierven.

1) „Les ponts de Polotzk ayant ete détruits, la difficulte de les
retablir a cause de la rapidite du fleuve et de la penure des materiaux retarde de plusieurs jours le passage des Musses." (Bontourlin , II, blz. 277).
a) De kapitein Benthien was alreeds te voren bij Keizerlijk
Besluit van den 25sten September 4812, uit Moskau gedagteekend,
tot Hader van het Legioen van Eer benoemd.
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Ons legerkorps marscheerde soms overdag en ook
's nachts.
In den nacht van den 22 sten op den 23 sten October
ontvingen de beide kompagnieskommandanten het
bevel om de aanwezige 16 pontons met toebehooren
te verbranden 1) en de paarden ten dienste der artillerie of to geven.
Het was bij deze gelegenheid dat de kapitein
Benthien aan den generaal Aubry , in tegenwoordigheid van verscheidene artillerie-officieren rondborstig
verklaarde : „dat het doelmatiger ware 16 vuurmonden
in den grond te graven , of anderzins onhruikbaar te
maken , in plaats van een gelijk aantal pontons to
vernielen en liever voor deze de paarden to sparen ,
om reden het wintersaisoen nog zoo spoedig niet
inviel of men zou nog wel gebruik van bruggen
moeten maken."
Dit voorstel werd schouderophalend beantwoord met:
„c'est l'ordre" 1).
De beide pontonnierkapiteins werden vervolgens
gevoegd bij het artillerie-reserve park. De kapitein

1) „Van het ponton-materieel, door de Franschen bij de opening
van den veldtogt medegevoerd, was het grootste gedeelte bij den
opmarsch te Witebsk gebleven, terwijl slechts 28 pontons naar
Motkou waren gevolgd Deze werden bij het verlaten der hoofdstad verbrand of vernield. De pontons, die te \Vitebsk waren
achtergelaten, werden later naar Orsha overgebracht en zijn aldaar
den 20sten vernield. Men rekende toen nog gebruik te kunnen
maken van de brag bij Borisow." (v. L. S , III, blz. 194, noot 2'.
1) „ ..... N'ayant plus de grandes riviOres a traverser (na den
slag bij Borodino, 7 September) Napoleon avait laissê a Smolensk
ses Bros equipages de pont et n'avait amene que le materiel necessaire pour jeter des posits de chevalets. Grace a cette disposition,
six a huit cents chevaux de trait êtaient rester disponibles a
Smolensk. II prescrivit (8 Sept.) de les employer sur-le-champ
A ch'irrier des munitions d'infanterie et d'artilleri c,." (Thiers, L. 44.
p. 304).
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Benthien kreeg het bevel over do l ste divisie van dit
park. Hiermede zjjn wij van den 2 5 sten October tot
en met den 24 sten November her- en derwaarts gemarcheerd,a) , hebbende er dagelijksch schermutselingen tusschen ons en het Wittgensteinsche korps
plaats , tot dat wij op laatstgenoemden dag Borisow
bereikten , en aldaar over do paalbrug de Berezina
trachten te passeren , doch Welke brug de voor ons
uit gesnelde Russen wijselijk gedeeltelijk verbrand
hadden 1).

BRUGGEN OVER DE BEREZINA.

Aan de herstelling deter brug ofsehoon zeer goed
doenlijk , werd wegens de daartoe benoodigde tijdruirnte , de hand niet geslagen, maar om den overtogt
over de Berezina te bewerkstelligen werd er besloten
om vier wren meer opwaarts bij het dorp Stoudenki
(zoo gespeld volgens Boutourlin) de bruggen to leggen 2).

a) Den 31sten October werd er door de 1 1de kompagnie acre
schraagbrug over de Ulla bij Lepel geslagen.
1) Den isten November hadden het 2de en het 9de korps (Victor)
zich te Senno vex eenigd met last van den Keizer oin Wittgenstein
achter de Dwina terug te driugen. Bij Smoliany kwana het op
den %len tot een levendig gevecht, doch Victor, die als ouds!e
het bevel over de beide korpsen voerde , terwijl Oudinot zich inede
aan het hoofd van zijn korps had geplaatst, achtte het geraden
terug te trekker. Op den 17den was het hoofdkwartier van
Oudinot te Czercia (v. L. S., III, blz. 183), den 20sten te Bohr
(ibid blz 191) vanwaar hij den 22sten vertrok orn Borisow to
hernemen. Den 23sten na iniddernacht gaf de Keizer aan Oudinot
de steilige opdracht bij Weselowo alles tot den overtocht in goreedheid le brengen (v. L. S , III, blz. 192).
2) „ ..... la Berezina qui est bordee sur ses deux rives d'nne
zone de marecages de plusieurs miller toises de largeur" ..... au
dessous de Borisow, parce que le pays en descendant la Berezina etait
toujours plus boise et plus matecageux ..... en remontant la
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De 7 de en 11 de kompagnieen ontvingen het eerst
den last om zich met hunne gereedschapwagens
's anderen daags den 25 sten November , naar gemelde
plaats te begeven.
Dadelijk na de aankomst verdeelden de kompagnieskommandanten hunne werkzaamheden , om namelijk ,
door het slopen van huizen het benoodigde hout ,
ter vervaardiging van schragen , te bekomen , dewiji
het aanvoeren van stamhout uit de naburige bosschen
wegens de magteloosheid onzer paarden niet mogelijk
zou geweest zijn.
Zeer gelukkig was het , dat al de huizen in dit
zoowel als in andere dorpen daar te lande gedekt
zijn met eene soort van planken verkregen door
kloving van dennenstammen , ter lengte van 8 h 10
voet. De bewoners dezer streken weten zeer handig

deze klovingen te verrigten.
Van deze planken werden de gaafste uitgezocht om
tot dekvloer te dienen.
Gedurende den vollen arbeid begon het ontzettende militaire schouwspel , dat Napoleon's schier opgeloste armee dit punt met drommen naderde en ter
dezer hoogte ging bivakkeren.
Intusschen arriveerde lien dag achtereenvolgens
ook het overschot van de pontonnierkompagnieen

a)

Berezina vers son point de jonction avec l'Oula, dans les environs
de Lepel, on arriverait a des endroits oil cette riviere coulait sur
des sables, dans un lit peu profond et on la francbirait avec de
l'eau jusqu' a la ceinture" (Thiers L. 45, p. 384).
„La Berezina, noirAtre et fangeuse, charriait de gros glagons
fort dangereux." (Ibid. blz. 386).
22 Nov. „Le temps, quoique tres-froid encore, s'êtait tout a
coup reläche de son extreme rigueur. Mais on ne s'en trouvait
pas mieux ..... les soldats marchaient dans la boue. (Ibid. L.
45, p. 383).
a) Volgens de „Aide-mêmoire a l'usage des officiers d'artillerie,
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bij het groote leger ingedeeld. Ook vertoonden zich
de generaal Eble en de luitenant-kolonel Chapuis,
kommandant van het 2 de bataillon pontonniers.
De generaal Eble gaf ons zijne goedkeuring over
het reeds gedane werk 2)

en tevens den wensch to

kennen , dat de rest der nog aan te maken schragen
zoo mogelijk nog steviger vervaardigd werden. Hij
keurde de 20 , voor onze komst onder den kavallerie-

5ieme edition 1819" en de „Relation du passage de la Berezina"
par M.M. Chapelle et Chapuis , Tome VIII n o 24 du Journal des
Sciences Militaires" was het aantal pontonniers door den generaal
Eble te Borisow vereenigd, 400 man behoorende tot 7 kompagTrekt men hiervan of 200 man, uitmakende de gemiddelde
sterkte der 7de en 11de kompagnieen, welke toen beide nog betrekkelijk weinig geleden hadden, zoo waren de 5 overige tot liet
opgeloste groote leger behoorende pontonnier-kompagnieèn door
elkander ook slechts 40 man stem Van deze vijf waren er nog
te Borisow achtergebleven, zoodat nagenoeg 120 pontonniers van
het groote leger aan de Berezinabruggen mogen gewerkt hebben,
weshalve, zonder den sappeurs te kort te doen , de eer van den
bruggenbouw bijgevolg grootendeels aan de pontonniers van het
tweede legerkorps toekomt. (A anm. van den verzamelaar).
1) „De generaals Chasseloup en Eble werden naar den maarschalk
Oudinot gezonden , om onder zijne bevelen de noodige verkenningeu
te doen, en alles gereed te maken voor den overtogt." (v. L. S., III,
blz. 194).
„Na tusschen den 23sten en 24sten verschillende verkenningen
te hebben doen uitvoeren , had de maarschalk Oudinot zich tot
het punt van Studianka, 4 uren boven Borisow, bepaald." (Ibid.
blz. 195).
Eble en Chasseloup kwamen in den avond van den 25sten bij
Studianka aan.
2) „De fransche generaal Aubry (commandant der artillerie van
het IIde legerkorps) wordt , behalve in de dictionnaire historique
des ,ygneraux ,francais, evenmin als genoemde kapitein (Benthien)
vermeld, niettegenstaande de bruggen over de Berezina onder zijn
onmiddellijk toezigt waren daargesteld, en hij reeds voor de aankomst des generaals Eble een aanvang had doen maken met het
vervaardigen van schragen, waarvan bij diens aankomst te Studianka een gedeelte in gereedheid was." (Stieltjes , Ponton. wetenschap , blz. 25'1, noot).
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generaal Corbineau vervaardigde schragen , als veel
to zwak , geheel of en gaf tevens den last dat er
preparatieven tot eene tweede brug gemaakt werden.
Deze tweede brug werd onder de orders gesteld
van den generaal der genie Chasseloup. Aan dezelve
werkten zoo wel als aan de eerste het overschot der
pontonniers van de andere legerkorpsen merle, terwijl
de eerste brug die door de 7 de en 1 l de kompagnie
begonnen was , bestendig bleef onder het toezigt van
den generaal Aubry,, kommanderende de artillerie
van het 2 de legerkorps. Intusschen viel de vorst in,
zoodat beide rivieroevers met ids bedekt werden.
In den nacht van 25 1) op 26 November, toen de

1) „On n'arriva en cet endroit que dans l'aprês-midi du 25. Dans
son impatience, Napoleon aurait voulu que les pouts fussent
etablis le 25 au soir. C'Otait chose impossible, mais Hs pouvaient
I –etre le 26 en travaillant toute la unit, ce qu'on etait bien decide
a faire, quoi qu'on pia maid/6 les deux units etiles deux journees
precedentes. Le general Eble parla a ses 11o/1-Imes, leur dit que le
sort de l'armee etait entre leurs mains, leur communiqua ses
nobles sentiments, et on obtint la promesse du devouernent le
plus absolu. 11 fallait , par un froid qui etait tout a coup redevenu des plus vifs, travailler dans l'eau toute la iiuit et toute la
journee du lendemain , au milieu d'enorrnes glacons, pent-etre
sous les boulets de l'ennemi, sans une heure de repos en prenant
a peine le temps d'avaler, au lieu de pain , de viande et d'eau-de
vie, un peu de bouillie sans sel. C'etait a ce prix que Farm&
pouvait etre sauvee. Tous ces pontonniers le promirent a leur
gene/s al, et on va voir comment ils tinrent parole.
Les pontonniers, que le marechal Oudinot avait envoyes, avaient
deja prepare quelques chevalets, mais ils tie possedaient pas la
méme experience que ceux du general Eble, et it faillut recommencer le travail. Le general Eble avait pour le seconder des
officiers dignes de s'associer :1 son o rs:lure, notamment son chef
d'etat-major Chapelle, et le colonel d'artillerie Chapuis. N'ayaut
idi le temps d'abattre des bois, ni celui de les debiter, on all y au
malheureux village de Studianka, on en demolit les raisons, on
en retira les bois qui semblaient propres a l'etablissement d'un
pont, on forgea les fers necessaires pour les Tier, et avec les uns
et les autres on construisit tine suite de chevalets.
A. la pointe du jour du 26, on fut pret a plonger ces chevalets
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generaals Eble en Aubry zich overtuigd hadden , dat
er niaterialen in genoegzame hoeveelheid voorhanden
warenwerd
er met het overbruggen der rivier 1welke
,
0 Z7)

op dat punt eene breedte van 280 a 300 voet zal
hebben , een begin gemaakt.
Wat nu den bouw dier brug zeer bezwaarlijk maakte
was , dat er hoegenaamd geen vaartuig noch vlot
voorhanden was , zoodat het zeer moeilijk viel de
schragen goed te plaatsen en hunne kopstukken in
hetzelfde waterpasse vlak te brengen.
Om deze plaatsing der schragen — nadat de gewone wijze dit te doen als te langwijlig bevonden
was — te bewerkstelligen , werden er van de pontonniers vrijwilligers gevraagd , die telkens ten getale
van vier met de door hun gedragen wordende schraag
to water gingen , en doze dan met veel moeite (wegens
de modderige rivierbedding) trachtten te plaatsen. De
nit het water komende mansehappen waren alien zoodanig verkleumd en stijf van koude , dat ofschoon
men aan elk hunner ter aanmoediging vijftig francs
gaf, de meesten echter slechts eenmaal te water gaan
konden , die zich daarna bij de bivakvuren zoo good
mogelijk trachtten te herstellen.
Tot onderliggers der dekvloer werden de wandbalken der afgebroken dorpshuizen gebruikt. Doze
waren , doordien ze aan twee kanten beslagen waren,
al dadelijk aanwendbaar. Men bezigde van deze
balken 5 a 6 , naarmate der stevigheid , voor elke
spanning.
De schragen , ten getale van 23 voor elke brug ,
kwamen op afstanden te staan van 14 tot 16, soms
van slechts 8 a 9 voet, van elkander. Zij waren 3,7
tot 8 voet hoog.

dans l'eau de la Bet kina." (Thiers, L. 45, biz, 387). Lie ook
Marbot, Itemoires, aangehaald bij v. Vlijmen , blz. 183/4.
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Als sluitribben werden de langste houten door brugkrammen aan de onderleggers bevestigd , gebezigd.
Vermits de planken veelal te kort waren om in
eons de breedte der dekvloer uit te maken , zoo
werden er telkens twee , soms tot Brie toe , voor de
stevigheid , op elkander gelegd en op de onderleggers
zooals het uitviel , vastgespijkerd.
Op de tweede brug bestond de dekvloer grootendeels uit rondhouten , bij gebrek aan stevige planken,
dewijl deze brug , die omstreeks 300 pas van de
eerste lag, voor overtogt der voertuigen dienen moest.
Al lien arbeid , het plaatsen der schragen , het
gel* maken der ruwe houten en het opspijkeren der
planken ging in het donker, bij het verwijderd licht
der bivakvuren , in weerwil van den betoonden ijver,
slechts langzaam voort.
Intusschen arriveerden voortdurend pele-mele de overbliffselen der groote armee , equipages, legervoertuigen
enz. 't Welk alles zich ter wederzijden der brug neersloeg, zoodat het confuse tooneel van uur tot uur toenam.
Napoleon zelf vertoonde zich den 26 sten November,
des morgens vroeg , met zijn geheel gevolg en nam
zijn intrek in het ellendige huis , dat wij beide pontonnier-kapiteins tot onzen inloop gekozen hadden.
Eene groote menigte maarschalken , aides-de-camp
en andere hoofdofficieren kwamen met hunne voertuigen en equipages opdagen , terwijl alien in de
buurt moesten bivakkeren , zoodat bij bet aanbreken
van den dag eene onoverzienbare massa militairen
van alle wapens , paarden en voertuigen , den linker
Berezinaoever besloeg.
De bruggenarbeid werd bij den dageraad met verdubbelden ijver voortgezet. Op de helft der brugslengte werd het plaatsen der schragen zeer moeijelijk ,
wegens de grootere diepte der rivier (die echter niet
meer dan 6 a

7 voet bedroeg): nu was er eene schraag
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te hoog , dan eene andere te laag , zoodat met dat
verhoogen en verlagen veel tijd verloren ging. Onder
de pooten der schragen werden ter vermindering der
inzakking planken gespijkerd.
Intusschen had Napoleon zich met zijn gevolg in
de nabijheid der brug begeven 1), joist op het punt
waar hii , kapitein , voor den oogenblik bezig was
met de gaafste planken voor de dekvloer nit den
hoop te zoeken 1).

De Keizer wachtte met het hoogste

ongeduld de voltooijing der brug of , die omstreeks
1 a 2 uur des namiddags plaats had.
Zeer kort voor deze voltooijing trad de maarsehalk ,
hertog van Reggio , naar den generaal Aubry en
vtoeg hem : „hoe lang het nog zou kunnen duren

I) Napoleon, aprês s'etre porte de Lochnitza A Borisow,, et avoir
couche au château de Starni-Borisow, etait accouru au galop
A Studianka des le 26 au matin , pour assister a retablissement
des pouts. Arrive avec ses lieutenants Murat, Berthier, , Eugene,
Caulaincourt , Duroc, qui tons avaient l'expression de la plus
profonde anxiete sur leur visage, car en ce moment , it s'agissait
de savoir si le maitre du monde serait le lendemain prisonnier
des Russes , it regardait travailler et n'osait presser les homilies
qui , a la voix de leur respectable general, deployaient tout ce
qu'ils avaient de force et d'intelligence. Ce n'etait pas tout que
de plonger hardiment dans cette eau glaciale pour y fixer les
chevalets, it fallait encore achever ce difficile ouvrage malgrê l'ennemi, dont on apercevait les vedettes sur la rive opposee." (Ibid.
blz. 387).
I) „A. deux heures du matin le 22 Novembre, Corbineau etait
done a Stoudziancka", pag. 362 en verder op pag. 365: „A peine
en possession du gue , Corbineau a voulu qu'on se mit A la besogne. — Dans le premier moment, on manquait encore d'outils ,
de materiaux et méme d'ouvriers du metier, mais on a essayó
d'y suppleer. On a detruit plusieurs caissons pour avoir des fers
et des dons, on a abattu plusieurs cabanes pour avoir des planches
et le pont se fait." „Manuscrit de 1812, pour servir a l'histoire
de l'empereur Napoleon." — 1827, par Baron Fain. T. II. Dit
bepaalde zich echter tot den aanmaak der 20 bedoelde schragen
en het verzamelen van eenig houtwerk. (Zie voorts v. L. S., III,
blz. '198).
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aleer de brug voltooid was" ? het antwoord luidde :
„Monseigneur, encore dix minutes." Op doze verklaring werden door Napoleon en zijn gevolg vrolijke
gezigten getrokken , en de maarschalk gaf dadelijk
bevel dat de batterijen van het tweede legerkorps ,
die reeds en ligne gereed stonden , de brug zouden
naderen , waarna ook kort daarop eenige vuurmonden
en kaissons dezelve langzamerhand overtrokken.
Men wete , dat op den regter Berezinaoever de
Russen slechts 3/4 uur van ons gebivakkeerd lagen ,
doch dat de vijand , door onze troepen krachtdadig
aangetast , spoedig van daar verdreven werd.
Na den overtogt dier vuurmonden was de passage
een heele poos gestremd , door dien de pontonniers
zich bezig moesten houden met verscheidene schragen
te herplaatsen die ongelijk ingezakt waren.
In den laten avond passeerde Napoleon met zijn
geheele suite onze brug , en de meeste equipages
van generaals , alsmede militaire voertuigen togen
insgelijks over. Toen was het nog mogelijk om orde
te houden.
De tweede brug was 2 a 3 uren na de eerste
mede voltooid geworden. Bij deze hadden er gedurende de driedaagsche overtogt , vele onheilen plaats
door het bezwijken van schragen.
Tot het aanbreken van den morgen van den 28sten
November liep alles nog in redelijk goede orde af,
doch reeds denzelfden ochtend werd de wanorde van
uur tot uur grooter, en de passage menigmaal gestremd door de overgroote menigte welke elkaar niet
behoorlijk uitwijken kon , zoodat onoverzienbare hoopen
menschen , paarden , voertuigen enz. zich voor de
bruggenhoofden , ads 't ware, opeengepakt hadden.
Geisoleerde infanteristen drongen nog bet beste
door, terwijl enkele kavalleristen met de sabel in de
vuist zich toegang tot de bruggen baanden.
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Orde was van then of , voltrekt niet meer to houden,
aangezien er bajonetten ontbraken om de overtrekkende menigte geregeld to besturen. Daarbij kwam
nog dat vele paarden voor de bruggenhoofden van
honger en vermoeijenis neerstorten. Wel werden er
krachtige pogingen aangewend om eene opruiming
van hinderlijke voorwerpen , voor het hoofd der tweede
brug , alwaar de stremming het grootste was , to doen,
doch dit gelukte slechts gedeeltelijk , zoodat voor beide
bruggenhoofden vele menschen onder den voet geraakten en vertrapt of overreden werden.
Ilij , kapitein zelf, be y ond zich tegen den middag
in gevaar in 't nauw to geraken door den ontzettenden
aandrang.
Tegen den avond van den 29 sten November ontving hij van den generaal Aubry den last de brug
to verlaten en mede op to marscheren , ten einde
welligt nog elders bij andere passages gebezigd to
kunnen worden.
Met de uiterste moeite en inspanning aan den
overkant gekomen deed hij zijn best om door toeroepen zijne pontonniers om en bij zich to verzamelen.
Het toen overgekomen aantal bedroeg slechts 15 man,
welk aantal , in den loop van den volgenden dag ,
tot tusschen 30 en 40 vermeerderde , zijnde de overigen
bij den bruggenarbeid of bezweken, gevangen of gedood.
Toen er aan het herstel der bruggen , onder eon
werkzaam vijandelijk artillerievuur, zoodat de projectielen door de opeengepakte massa's heenvlogen , niet
meer to denken was , en de pontonniers onmogelijk
werkzaam wezen konden , terwifi er reeds bevel tot
het verbranden gegeven was a); eerst toen verliet hij

a) Pit verbranden geschiedde in den morgenstond van den 30sten
November. (Noot van den verzamelaar).
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(kapitein Benthien) met zijne bijeengebragte manschappen , den 30 sten 's morgens , de noodlottige oevers
der Berezina 1), na van het begin tot het einde een
werkzaam deel aan de bewerkstelliging van dezen
gedenkwaardigen overtogt gehad te hebben.
Van toen of begon de vorst in te vallen , zoodat
de pontonnierdienst overtollig werd.

1813. LOTGEVALLEN VAN DEN KAPITEIN BENTHIEN.

Hij kapitein decide met het overschot zijner compagnie in al de ellende , die het opgeloste leger van
Napoleon — nog kort te voren zoo pragtig en
moedig — op dezen voorbeeldeloozen terugtogt moest
doorstaan.
Soms marcheerde kapitein Benthien slechts met
twee of Brie manschappen , terwijl de meesten hunner
alvorens Wilna te bereiken , bezweken.
Hij trok door deze stad [en vier dagen later]

a)

door Kowno , naderde door ellende en afmatting bijna
uitgeput (opgehouden), in het begin der maand January 1813 de grenzen van Oost-Pruisen , ging over
den Weichsel naar Dirschau en van daar naar Custrin
aan den Oder.
Hier overviel hem een hevige ziekte , door toedoen
van en de hulpvaardigheid van een hollandsch artillerie-officier (kapitein Lemaire) werd hij gelukkig nog
bij tijds in het hospitaal b) daar ter plaatse bezorgd.

1) 29 November, 8.30 's morgens. (v. L. S., 1I1, blz. 296).
a) Vier manschappen tusschen Wilna en Kowno. Brief aan
zijne echigenoote do 13 Febr. 1813. (Rant. verzamelaar).
b) Te Custrin: 22 Januarij in het hospitaal, 10 Februarij uit
het hospitaal. Zie hospitaalbiljet. (flit werd door mij niet aangetro(fen. Uitg.).
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Van vrienden , kennissen , zelfs van zijne onderhoorigen
gescheiden , was zijn toestand allertreurigst , terwiji
zijne ziekte en het ongedierte hem bijkans zouden
hebben doen bezwijken.
Gelukkig voor vrouw en kinderen geschiedde echter
zijne genezing binnen enkele weken. Hij spoedde
zich toen van Custrin naar Magdeburg a) , alwaar hij
aantrof den generaal Aubry,, verscheidene officieren
der pontonniers (de l ste luitenant Schenken was reeds
den 1 3 den December 1812 van hem afgeraakt en is
vermoedelijk op den terugtogt omgekomen) zijn sergeantmajoor en eenige weinige pontonniers (6 man) als
het overschot uit de Russische campagne b) .
Te Magdeburg bleef Benthien tot de maand April
en had dus gelegenheid zich weder van de noodigste
kleedingstukken en verdere behoeften te voorzien.
Den 7den of 8sten April kregen alien te Maagdenburg aanwezige pontonnierofficieren en het overschot
der manschappen den last zich onverwijld naar Mainz
to begeven , alwaar zij den 1 8 den aankwamen en
dadelijk den last ontvingen zich 's anderen daags op
het groote plein to verzamelen , ten einde opnieuw
georganiseerd te worden.
Op den morgen van den 13 den April stroomde van
alle kanten der stad , detachementen der depots van
Straatsburg en Turin , alsmede van de fransche zeehavens 17 equipages marine, naar de verzamelplaats.
Uit deze pele-mele van manschappen formeerde de

a) 13 Februarij te Berlijn, 19 Februarij te Magdeburg , per as
over Wiistermarck , Brandenburg , Ziesar,, MOckern.
Zie feuille de route. (Niet aangetroffen. Uitg.).
b) Voor zoover men heeft kunnen nagaan zijn behalve de kapitein Benthien en de sergeant-majoor Schroeder, van de kompagnie
hollandsche pontonniers a° 18H uit Delft gemarcheerd , na den
russischen veldtogt en dien van 1813 slechts 6 man in het vaderland ternggekomen. (Aant. van den verzamelaar).
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generaal Pernetti wederom het eerste bataillon pontonniers.
Vooraf werd door den generaal aan kapitein Benthien
verklaard , dat de elfde kompagnie gesupprimeerd
was en dat hij kapitein de eerste van het derde
bataillon zou bekomen. (Het 2 de bataillon lag in
T urijn).
Om 10 uur voormiddags waren de onderscheidene
kompagnieön reeds geformeerd en tot bataillons zamengevoegd. De generaal-majoor Aubry word luitenantgeneraal en verbleef vooreerst te Maagdenburg.
Napoleon , die daags te voren aangekomen was,
inspecteerde ons reeds ten elf ure en gaf den generaal
Pernetti zijne tevredenheid to kennen.
Het l ste bataillon werd voorloopig gekommandeerd
door een luitenant-kolonel ; chef van het 3 de bataillon.
Toen vroeg Napoleon aan den generaal Pernetti : „wie
en waar dan de eigentlijke chef van het eerste
bataillon was ?" waarop geantwoord werd : ,, dat deze
nog ziek lag ten gevolge van den Russischen veldtogt." — Toen den oudsten kapitein van dat lste
bataillon vOOr roepende werd doze (den kapitein
Baillot) op staanden voet tot chef de bataillon benoemd.
Nadat Napoleon het front van het bataillon verlaten , en zich ter inspectie naar de overige detachementen van allerlei wapens had begeven , nam de
nieuwe chef bet kommando van zijn bataillon over,
na door den generaal Pernetti aan hetzelve te zijn
voorgesteld.
Hij bataillons-chef verzocht daarop dadelijk den
generaal om de opengevallen kompagnie aan hem
kapitein (Benthien) te willen overgeven , gelijk ook
gesehiedde , zoodat Benthien kommandant der negende
kompagnie werd.
Te Maintz bleef hij kapitein nog omtrent een halve
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maand , welken tijd besteed werd om het minutieuse
in de kompagnie tot stand to brengen.
VELDTOGT IN DUITSCHLAND.
Den 26 sten Mei trok hij met de 9 de kompagnie
naar Dresden om mede deel to nemen aan den veldtogt van 1813. Zijne kompagnie werd toegevoegd
aan den grooten pontontrein onder het kommando van
den Brigade-generaal Bouchu.
Doze trein bestond uit omtrent 80 pontons en al
de te Mainz gevormde kompagnieen waren mede bij
denzelven ingedeeld.
Intusschen was er den 4 den Junij eene wapenstilstand 2) tusschen de fransche en geallieerde legers

1) ,,Ordre.
Il est ordonn6 a la 9iême Compagnie du ler Bataillon de Pontonniers , commandee par M. le Capitaine Benthien, et composee
ainsi qu'il suit: 4 officiers, 412 troupe.s. et 9 chevaux de partir
de Mayence demain 26 Mai pour alter le méme jour a Hochheim,
le 27 a Franckfort, le 28 A Hanau, le 29 a Gelnhausen, le 30 a
Saalmunster, le 31 A Schliichtern, le premier Juin a Fulda, sejour
le 2, le 3 a Hiinefeld, le 4 a Wach (Vacha), le 5 A Eisenach, le 6 a
Gotha, le 7 a Erfurt, sejour le 8 a) le 9 a Weimar, le 10 a Jena,
le 11 a Gera, le 12 a Altenburg, le 13 A Waldheim, le 14 a
Nossen, le 15 a Dresden, d'oil elle sera dirigêe sur le gnarliergeneral imperial, on M. le capitaine Benthien prendra les ordres
de S. E. M. le general ler Inspecteur-General du Corps Imperial
de l'artie etc. etc.
Au quartier-general, A Mayence le 25 Mai 1813.
Le Marechal de l'Empire, senateur
signe: Duc de Valence(?)"
2) De wapenstilstand werd gesioten te Plaswitz tusschen Neumarkt en Schweidnitz. De vijandelijkheden werden 2 dagen te
a) A Erfurt chargé d'un convoi de munitions, jusqu'A Dresde
transports par 45 voitures.
Erfurt, 8 Juin 1813.

Le commandant de l'artillerie de la Place
signe: Borsere.
Bijdr. en Meded. XXXII.

41
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gesloten , welke duurde tot den 1 O den Augustus en
strekte tot den 16 den Augustus 1).
Onderwijl werd de 9 de kompagnie gedetacheerd
naar Spremberg 2)

in de Opper-Lausitz — alwaar

zich niet verre van daar in de bosschen eene ijzersmelterij be yond —; aldaar onder de bevelen van
den luitenant-kolonel der artillerie Reguis gesteld ,
werd dezelve onledig gehouden met werkzaamheden
verbonden aan het gieten , keuren en vervoeren naar
de vesting Glogau 3) van duizenden kanonkogels van
allerlei kaliber.
Tegen den 1 6 den Augustus marscheerde de kompagnie vandaar naar Waldau 4) , en sloot zich daar
aan den grooten pontontrein (aan), waarvan een trein
van gedekte blikken pontons door eene kompagnie
Saksische pontonniers bediend , een deel uitmaakte.
De vijandelijkheden begonnen inmiddels weder en
wij marscheerden met dezen trein her- en derwaarts ,
gedekt door fransche kolonnes.
Met gemelden trein LOwenberg 5) genaderd zijnde,
kwam de tij ding , dat de Oostenrijkers Dresden wilden
aanvallen , zoodat het leger weder eene achterwaartsche
beweging aannam 6) en den 23 sten Augustus die stad

vroeg geopend, doordat Sacken bezit nam van Breslau en andere
troepen van Blocher het onzijdige gebied binnenrukten. (v. L. S.,
III , blz. 410).
1) De onderhandelingen te Praag werden afgebroken en Oostenrijk
verklaarde den 12den Augustus aan Napoleon den oorlog. (v. L. S.
III, blz. 336).
2) Spremberg ligt op een eiland in de Spree, in de nabijheid
der Silezische grenzen.
3) Glogau, ten N. van Breslau aan den Oder.
4) Waldau, ten N.-Oosten van GOrlitz aan de Tchirne.
5) LOwenberg, ten Z.-Oosten van Waldau, aan de Bober.
6) Napoleon was 's morgens den 2lsten vroegtijdig te LOwenberg gekomen. De steenen brag aldaar, een paar dagen te
voren door Lauriston vernield, werd nu hersteld. Het Silezische
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gelukkig weder bereikte , in welker nabijheid lien
dag een hevig gevecht ten voordeele der Franschen
geleverd werd 1).
Daarop trok de pontontrein naar Pirna 2) , aan den
linker Elbe cover gelegen, A ldaar kreeg de kompagnie Saksische pontonniers den last om met hunne
gedekte blikken pontons eene brug over de rivier
te slaan.
Nadat nauwlijks 7 a 8 pontons overbrugd waren ,
bemerkte men dat ze water schepten , en de eene
meer en de andere minder inzakten, zoodat de generaal
Bouchu raadzaam vond te bevelen den bruggenbouw
te staken en het reeds voltooide gedeelte weder of
te breken. Vervolgens werd de brug over de voorhanden houten pontons (bateaux), fransch model,
gelegd.
Na gedaan onderzoek wegens deze onbruikbaarheid
der Saksische blikken pontons bleek het, dat dezelve ,
alvorens mobiel gemaakt to zijn geworden, wel degelijk
in bekwamen staat waren gebragt, doch dat ze op
de gedane marschen door horten en stooten ondigt
geraakt waren en het soldeer zich losgelaten had.
De kommanderende generaal toonde zeer veel spijt ,

leger onder Blucher ageerde tegen de Bober. (v. L. S., III, blz.
416 vig.).
1) „Den 22sten Augustus, vernam Napoleon dat het hoofdleger
der verbondenen zich gereed maakte uit Bohemen op te rukken ,
0111 eenen inval in Saksen te doen." (Ibid. blz. 417).
Gouvion-St.-Cyr, met de verdediging van Dresden belast, tegen
Wittgenstein. (Ibid. blz. 446).
2) Te Pirna was door de Franschen een verschanste legerplaats
aangelegd (ibid. blz. 409), evenzoo op den rechter over van de Elbe
tegenover KOnigstein , bij Lilienstein (ibid. blz. 454).
„Ce qu'on appelle le camp de Pirna consiste dans un plateau
três-elevê, adosse á rElbe, taille a pic presque de tons les cotes,
appuye A gauche au fort de Ktinigstein, A droite au château de
Sounenstein et a la ville de Pirna."
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dat hij zijne goede paarden voor deze , door de Saksers
zoo hoog geroemde pontons , ten beste gegeven had,
en bet was bij die gelegenheid dat de aanwezige
pontonnierofficieren de ondienstigheid van dergelijke
pontons van koper of blik te velde mede te voeren ,
inzagen.
Het hoofdkwartier der pontonniers bleef nu een
geruimen tijd te Pirna gevestigd. Vandaar werden
detachementen naar die punten, waar ze dienstig
waren , afgezonden.
Aan de Elbe , twee uren opwaarts van Pirna , ligt
de vesting KOnigstein 1).

Daar sloegen de Saksische

pontonniers eene brug op houten pontons , die als
ongeschikt op de wagens vervoerd te worden bestendig
op de rivier bleven 2).
Op deze brug hadden de Oostenrijkers het gemunt,
want weinige dagen na haren bouw lieten ze ter vernieling derzelve een vaartuig ingerigt a l'infernale
de rivier afdrijven. Dit vaartuig (was), met zware boomstammen beladen , gelijk bleek toen het, lang v6Or
dat het de brug kon bereiken , door onze pontonniers
aan den oever gesleept werd , nadat alvorens een der
stoutmoedigsten hunner zich overtuigd had , dat het
vuur ter mijnontsteking uitgegaan was.
Als maatregel van voorzorg en veiligheid gelastte
de generaal nu , dat onmiddellijk aan eene estacade
of paalrij bovenwaarts de brug gewerkt werd , hetgeen
heurtelings door de beide fransche kompagnieen en
de eene saksische geschiedde.

1) Er moesten tusschen Lilienstein en KOnigstein nog twee
bruggen geslagen worden, omdat Napoleon eerst het voornemen
had langs dien weg de verbondenen, die reeds Dresden genaderd
waren, in den rug te vallen. Later, na den slag bij Dresden, het
hij deze beweging door Vandamme uitvoeren.
‘2) Kiinigstein was door een nieuwen weg noordelijk met Stolpen
verbonden. (v. L. S., III, blz. 409).
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Men vervaardigde te lien einde een vlot van twee
vaartuigen , op welks dekvloer een toestel tot heijen
aangebragt werd. Nadat het benoodigde houtwerk
bijecngebragt was, werd de palenrij in eene schuinsche
strekking over de rivier geplaatst. De palen , of liever
de zware boomstammen , underling met 3 voeten afstand , werden , uithoofde van den steenachtigen rivierbodem , met ijzeren schoenen voorzien. De koppen
staken 6 a 7 voet boven den waterspiegel uit. De
aflossing der werkploegen geschiedde telkens na inheijing van

2

h 3 palen. Deze moeielijke arbeid was

na verloop van drie en een halve dag voltooid. Ten
overvloede werden zware stammen , door middel van
schalmen en krammen in de stam-einden gedreven ,
aaneen gehecht, als boomketting tegen de paalrij
steunende en drijvende aangebragt.
De saksische kompagnie Meld over de estacade het
toezigt , en de fransche kompagnieen marscheerden naar
hun kampement bij Pirna terug.
SCHIPBRUG BIJ MEISSEN.
Weinige dagen daarna ontving kapitein Benthien
benevens de 3 de kompagnie , alsmede cone ploeg
werklieden den last, om zich met de gereedschapswagens te begeven naar Meissen 1) (aan de linker
oever der Elbe).
Daar beyond zich onze generaal 2) en deze gaf last
om ter hoogte van genoemde plaats eene schipbrug
te slaan (begin September 1813) 3).

1) Een paar uren ten n.-westen van Dresden.
2) Op last van Napoleon zond St.-Cyr daarheen de ruiterij van
Lheritier en twee bataillons infanterie naar Meissen om den overgang van de Elbe aldaar te bewaken.
3) Napoleon schreef aan Marmont uit Ifarta , 23 September 1813,
1 uur n.m.:
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Die arbeid begon onmiddellijk , hetgeen geschieden
kon om reden er aireeds eenige vaartuigen alsmede
eenige ribben , planken en touwwerk voorhanden was.
Hem , kapitein , werd opgedragen om het verder benoodigde houtwerk op te sporen , bet op te eischen
of te nemen waar hij het ook vinden mogt, zoodat
zelfs de groote porceleinfabriek te Meissen de planken
waarop het porcelein stond , afgeven moest. Deze brug
werd overigens op de gewone wijze vervaardigd , en
beide gebruikelijke soorten van krammen werden
zonder de vaartuigen te ontzien tot verbinding gebezigd.
Deze brug werd tevens van eene doorlaat yourzien uit twee vaartuigen zamengesteld ; de zamenvoeging der dekvloer van brug en uitvaart werd door
middel van twee kleppen om scharnieren draaijende
gevonden.
Aan de voor- en achterstevens van elk der twee
vaartuigen der uitvaart waren vanglijnen bevestigd ,
waarmede dezelve aan de brug verbonden werd.
Voorts was de uitvaart niet verankerd.

„ ..... Je dirige sur Meissen le troisiéme corps, qui sera êgalement sous vos ordres. Il arrivera a Meissen le 25 ou au plus
tard le 26. — ......attache une haute importance au pont de
Meissen. Pressez les travaux du pont de Meissen, et fournissez
tous les ouvriers necessaires aux travaux de la téte de pont. Il
est inutile de changer le pont de bateaux , puisque j'espêre que,
sous huit jours, le pont de pierre sera reparê. — J'aurai un pont
a Pirna, un pont 1 Pilnitz, trois pouts A Dresde et un pont a
Meissen ..... Faites travailler, je vous le rêpête, avec la plus
grande activite a la téte de pont de Meissen en faisant relever vos
ouvriers trois A quatre fois par jour ..... "
(Memoires du Marechal Marmont T. V.
p. 319 vlg.)
Napoleon stelde veel belang in dat bruggenhoofd. IN liet er
levensmiddelen verzamelen en de posten om Meissen zoo ver
mogelijk uitzetten.
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Na de voltooijing dozer brug bleef kapitein Benthien
met ziejne kompagnie bij dezelve , tot toezigt en onderhoud , te Meissen achter, terwijl de 3 de kompagnie
weder terug naar Pirna marcheerde.
Na verloop van eenige dagen overkwam deze brug
een allezins groot onheil , te weten : in Dresden en
in de omgeving der stad bevonden zich verscheidene
duizenden zieken en gekwetsten. Deze werden voor
een groot gedeelte in opgeeischte vaartuigen ingescheept om naar de vesting Torgau , benedenwaarts
Meissen aan de Elbe gelegen , alwaar zich een groot
hospitaal be y ond , vervoerd te worden , zoodat deze
vaartuigen de brug to passeren hadden.
De met de besturing der schepen belastte sehippers
hadden ongelukkiglijk onder weg, hetzij uit vrees of
onwil, alle hunne vaartuigen verlaten en de zieken
en gekwetsten aan hun lot overgelaten , zoodat deze
op Gods genade kwamen aandrijven , hetgeen men
echter to laat ontwaarde , uit de ongeregelde vaart
van eenige van dezelve , en uit het toeroepen en
wenken van de manschappen der wacht , welke bovenwaarts de brug geplaatst was , waarvan alle zich ,
zoo veel mogelijk ter verkoming van onheilen , op
eenige vaartuigen , ter besturing derzelve , verdeeld
hadden.
Aileen de door de pontonniers bestuurde vaartuigen doorvoeren geregeld de brug , terwijl do stuurlooze schepen hetzij dwars op de ankertouwen of wel
tusschen de brug schepen dre y en , dekvloer beschadigden enz. Met zeer veel moeite en krachtsinspanning word de brag door de pontonniers weder geklaard , en de gezarnentlijke vaartuigen met zieken
door hun aan de oe y ers gevoerd. Hij , kapitein , liet
het voorval aan de stadsregeering to Meissen weten
die daarop de zieken en gekwetsten to laude naar
Torgau vervoeren deed.
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Daags na dit voorval arriveerde een aide-de-camp
van Napoleon , om de positie van Meissen , de Elbeoevers , en de ligging der schipbrug in oogenschouw
te nemen , waarvan het gevolg was , dat daags daarop
de generaal Bouchu mede zich vertoonde die onvergenoegd bevel gaf de brug eenige duizenden schreden
benedenwaarts van dit punt , aan het einde der stall ,
bij het oude koninklijke slot te verplaatsen.
Op deze hoogte hadden de Franschen een vaste
batterij , met titters voorzien , gebouwd ter bestrijking
der regter Elbe-oever. Vermoedelijk had de vermelde
aide-de-camp de order ter verplaatsing onzer brug
bewerkt , om ze door de batterij gedekt te zien.
De nieuwe ligplaats der brug moest op den linker
oever door het uitbreken van een stuk der gemetselde kale als insnijding voor den oprid , alsmede op
den regter oever, door het gedeeltelijk opruimen van
een op heuvelachtigen grond gelegen wijngaard , alvorens ingerigt te worden.
Vervolgens werd de brug op dezelfde wijze , als ze
te voren gelegen had , op dit punt geslagen en wel
alleen door de 9 de kompagnie.
Na de verlegging der brug vertrok de generaal
Bouchu weder en continueerde kapitein Benthien in
het bevel.
Intusschen arriveerde weinige dagen daarna de

1) Napoleon schreef aan Marmont, 25 September 1813, uit
Dresden:
..... „Pal ordonne qu' effectivement, sans defaire le pont
actuel , on etablit des piles sur bateaux , qui nous donneront sous
48 heures , le passage du pont de pierre. Faites executer cet
ordre. Cela fera deux ponts an lieu d'un, ce qui nous sera avantageux jusqu'a ce que nous ayons danitivement un veritable
pont. — Donnez des ordres pour qu'd Meissen on ne laisse plus
descendre aucun bateau pour Torgau, puisque la riviêre n'est pas
libre." (Ibid. V. 321/22.
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maarschalk , hertog van Ragusa 1 ) , te Meissen , wiens
legerkorps omtrent 6 a 7 uur vandaar zich be yond ,
en voor welke troepen onze brug , ter gelegener
overtogt , eigenlijk bestemd was.
De maarschalk liet den kapitein Benthien dadelijk
bij zich ontbieden en vroeg hem „om welke reden
en op wiens bevel de brug verlegd was ?" ; hierop
ingelicht , vroeg Z. E. hem zijne meening omtrent de
doelmatigste der beide ligplaatsen van de brug, en
aangezien het klaarblijkelijk was , dat dezelve op het
(de) nieuwe ligplaats zeer spoedig door den yijand
zou kunnen vernield worden , gaf de kapitein dit zijn
gevoelen , alsmede dat de brug op bet eerste punt
ontegenzeggelijk beter geplaatst was , ronduit te ken nen.
De maarschalk verklaarde daarop, dat deze eveneens
zijne meening was, dicteerde vervolgens dadelijk eenen
brief aan zijn aide-de-camp, die onmiddelijk door
eenen courier naar Dresden aan Napoleon 2) verzonden
werd , waarop dienzelfden avond reeds eene depeche
van wegen den keizer aankwam , welke het bevel
bevatte : „dat de brug ten tweede male verlegd en

1) Marmont , met het 6de legerkorps.
2) Tegen het midden van September concentreerde Napoleon
zijn macht in en om Dresden en werd Marmont te Grossenhayn
geplaatst, van den grooten weg van Dresden naar Torgau , doch
op den rechter oever van de Elbe, om den aanvoer van levensmiddelen en oorlogsbehoeften en den afvoer van zieken en gekwetsten langs de Elbe naar Torgau , Wittenberg en Maagdenburg
te verzekeren. De brug te Meissen kon hem derhalve dienen om ,
op den linker oever over te gaan en den weg naar Leipzig te volgen
Den 23sten September werd Marmont naar Meissen verplaatst ,
ten gevolge van de bewegingen van Blucher, die dreigde de
beneden-Elbe over te gaan. Den 25sten werden de voorposten van
Marmont aangevallen , terwijl Blucher op 26, 27 en 28 September
door naar Wittenberg te marcheeren zich aan den blik der Frauschen onttrok. Marmont nam daarna stelling te Leipzig en Blucher
trok 2 October over de Elbe.
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wel , weder op de vorige plaats moest geplaatst
worden."
Dit afbreken en weder opslaan der brug geschiedde
eveneens door de 9 de kompagnie , waarna deze door
een ander detachement pontonniers ter bewaking der
brug afgelost werd , terwiji genoemde kompagnie
weder naar Pirna zich begaf.
In het begin der maand October stelde zich het
geheele fransche leger,, en met hetzelve de trein van
houten pontons — de blikken der Saksen werden
niet meer medegevoerd — in beweging 1).
Deze trein nam den weg naar Wittenberg 2) , doch
kreeg weder tegenbevel , hield zich in verscheidene
steden op en werd eindelijk naar Eilenburg 3) gedirigeerd.
Op den marsch naar Leipzig werd halt gemaakt ,
terwij1 de fransche legers naar deze stad heentrokken.

Den 1 6 den October, des oehtends , hoorden wij reeds
het kanonvuur van den slag bij Leipzig, welke drie
dagen (16 , 17 en 18 October) aanhield.
Den 18den des avonds kwam de tijding, dat de
slag voor de Franschen verioren was, waarop de
generaal , ten einde niet afgesneden te worden, besloot
zich in de vesting Torgau te werpen.

1) Ofschoon Napoleon den legers der Verbondenen op 26 en 27
Augustus bij Dresden een gevoelige nederlaag had toegebracht,
gaven zijne te ver reikende planner aanleiding, dat zijne onderbevelhebbers , die zich buiten zijn gezichtskring bewogen, geslagen
werden. De verloren gevechten te Gross-Beeren (23 Aug.), aan
de Katzbach (26 Aug.), te Kulm (29 Aug.) en Dennewitz (6 Sept.)
noodzaakten hem zijne stelling aan de Elbe en Dresden te verlaten en te trachten den Rijn te naderen. Dit bracht hem naar
Leipzig, waar de groote debacle hem wachtte.
2) Ten noorden van Torgau aan den rechter oever van de Elbe.
3) Aan de Mulde op den weg van Torgau naar Leipzig en
ongeveer midden tusschen deze beide plaatsen gelegen.
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VERDEDIGING VAN TORGAU.

De pontontrein werd opgeparkt en naderhand successivelijk verbrand. De pontonniers en eenige weinige
aanwezige artilleristen bragten de vesting in staat
van tegenweer. De kapitein Benthien kreeg bet
bevel over bastion n° 4 en de pontonniers verrigten
den dienst der artillerie.
De Pruissen berenden deze vesting reeds in het
begin van November 1) ,

openden Dunne loopgraven

en arbeidden met ijver aan hunne aanvalswerken ,
terwijl de Fransehen niet minder op verdediging
bedacht waren. In het begin van December begon
de vijand het bombardement en vernielde door brand
het 1/3 gedeelte der stad en weldra be yond zich de
vesting in den treurigsten toestand. Door de overgroote sterkte der bezetting ontstond er gebrek aan
vocdsel , men begon zich met paardenvleesch to behelpen , daarbij kwam nog eene besmettelijke ziekte ,
Welke dagelijksch wel 100 menschen wegsleepte 2).
De bezetting was bij het begin der belegering

I) 26 December 1813 kwain Torgau in harden der Pruisen.
(v. L. S., III, blz. 619 noot).
2) Te Torgau bevonden zich -I- 26000 man, waaronder ongeveer
3400 Saksers, Hessen en Wurtemburgers, die stierven of vertrokken. Voorts het hoofdkwartier, dat de generaal Durrien er
heen geleid had. De rest der bezetting , order den generaal Narbonne, bestond uit Franschen. Een deel hunner behoorde tot de
groote parken der artillerie en genie. Na den dood van Narbonne
werd de generaal Butaillis vestingcommandant; de generaal van de
genie, adjudant van Napoleon , die zich toevallig in Torgau beyond,
bewees daar uitstekende diensten.
De vesting, op den linker oever der Elbe gelegen , was tamelijk
sterk en werd beschermd door een uitstekend verdedigingswerk ,
het fort Zinna. Zij bevatte reusachtige massa's levensmiddelen van
allerlei soort, doch de typhus woedde er verschrikkelijk en raapte
duizended weg. (Zie omtrent de krijgskas van Napoleon, Militaire
Spectator, 1838, blz. '122/23. Voorts Gesch. Nederl, Pont. blz. 127).
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22000 man sterk waaronder 700 officieren en was
op het tijdstip der overgave gesmolten tot 5000 man.
Dan al de daarin doorgestane ellende te beschrijven
doet bier niet ter zake.
bezetting kapituleerde ten laatste met de
generaal Tauenzien , en trok den 10 den Januarij 1814
als krijgsgevangene uit dezelve. De wapens werden
op het glacis neergelegd. De krijgsgevangene Franschen werden naar verschillende pruissische provincien
vervoerd. De pontonniers kwamen te Glatz in Silezien.
In deze vesting bleef kapitein Benthien tot het laatst
van April , als wanneer hij aan den pruissischen bevelhebber der vesting te kennen gaf, dat hij zich
naar de Nederlanden wenschte te begeven , om onder
den wettigen vprst weder in dienst te treden.
Een gelijke aanvraag geschiedde tevens door verscheiden andere hollandsche officieren en manschappen,
aan welke alien hun verzoek geredelijk toegestaan
en de noodige reispassen uitgereikt werden.
De kapitein Benthien arriveerde in Juni 1814 to
's-Gravenhage , en verkreeg weldra de kompagnie
pontonniers van het toen pas onlangs opgerichte
bataillon Pontonniers , Mineurs en Sappeurs te Dordrecht in garnizoen. Het bataillon bleef daar tot de
maand November en marscheerde toen naar Maastricht.

1815.
In den jare 1815, tijdens de opening van den
veldtocht tegen de Franschen, kreeg hij den last
om zich met zijne kompagnie naar Venlo te begeven ,
en aldaar eene schipbrug te leggen.
Dit geschiedde , en de eerst aanwezenden Ingenieur,
de kapitein van Hulten , leverde te dien behoeve de
benoodigde planken. De vaartuigen tot brugschepen
zoogenaamde Spitsbekken of Luiksche kolen-
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ponten -- waren reeds to voren in meer dan voldoend aantal , bijeengebragt.
Tot onder- en bovenliggers der dekvloer werden
uit een nabij gelegen dennenbosch de benoodigde
boomen gekapt , en deze slechts aan twee zijden beslagen (behakt). Overigens werd deze brug op dezelfde
eenvoudige wijze , als hij kapitein steeds gewoon was ,
geslagen. De boven- en onderliggers werden met
brugkrammen bevestigd.
Deze brug was ten behoove der geallieerde legers
geslagen, welke eater uit hoofde dezelve eene andere
route namen , niet daarover trokken.
Na de daarstelling deter Maas-passage kreeg de
kompagnie den last (11 April 1815) zich weder naar
Maastricht te begeven. Het toezigt over deze brug werd
aan de Genie , geholpen door schippers , opgedragen.
Van Maastricht marscheerde de kapitein Benthien ,
in het begin van Junij van dat jaar , met zijne kompagnie naar Dordrecht , om den aldaar intusschen
nieuw. aangemaakten pontontrein te keuren en mobiel
te maken voor den veldtogt van dat jaar, met welken
trein de kapitein Benthien met een gedeelte zijner
kompagnie, gelast werd te marscheren. Ten gevolge
van den gewonnen slag bij Waterloo, kwam er echter
tegenbevel , zoodat de pontontrein niet mobiel gemaakt werd.
Toen werd ter oefening der kompagnie nog eenige
weken te Dordrecht met de nieuwen houten pontons
geexerceerd , waarna die kompagnie weder terug naar
Maastricht marscheerde.
UITBREIDING VAN HET LAATSTE GEDEELTE VAN HET
HISTORISCH VERHA A.L.
De in Europa pas herboren rust, door de terugkomst van Napoleon van Elba opnieuw bedreigd
wordende , was bij de uitrusting van het nederlandsehe
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leger een nieuwe pontontrein volstrekt noodzakelijk ,
aangezien de toenmaals nog aanwezige en voormaals
hier te lande gebezigde blikken pontons, met derzelver
karren , ter mobielmaking onbruikbaar en slechts ter
slooping geschikt bevonden werden , Welke slooping
der karren en openbare verkoop der pontons, in 1816
te Ileusden werkelijk plaats had.
Door de verkregene ondervinding in de pas geeindigde groote oorlogen , en vooral in het jaar 1813
ingelicht wegens de ondoelmatigheid der blikken en
koperen pontons in het algemeen , zelfs der vroeger
zoo hoog geroemde gedekte saksische , kwam men bij
ons tot het besluit , niet meer dergelijke maar voortaan
houten pontons in te voeren.
De kortheid van het tijdsbestek waartoe men , in
het tweede kwartaal van 1815 , beperkt was , gedoogde niet , reeds toen hier te laude een meer volmaakt stelsel van pontontrein , zooals zeventien jaren
later , in 1832 , geschiedde , in te voeren , zoodat men
voor de hand het bekende oude oostenrijksche stelsel :
houten pontons , met toebehooren vervoerbaar op een
en denzelfden wagon , verkoos. Dit materieel vindt
men beschreven in Hoyer's Handbuch der Pontonnierwissenschaften.
Deze pontons , ten getale van 33, met 3 roeibooten
werden to Rotterdam en de wagens te Dordrecht
vervaardigd , onder 't toezigt van den 2den kapitein
de Bellefroid.
Toen men ijverig met den aanmaak bezig was,
werd de kapitein Benthien (11 Mei 1815) uit Maastricht
naar Dordrecht gezonden , ter overneming van het
afgewerkte gedeelte des materieels , met het inzigt
„eenen pontontrein en detachement" onder bevel van
dien officier „te veld e to brengen , zoodra al de vereischten ter mobielmaking" zoo als : ,,de transporttrein , de materialen" enz. gereed zouden zijn.
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Door de vertraging die dit een en ander te weeg
bragt (zoo werd het laatste tot den trein behoorend
houtwerk eerst den 24 sten Junij van Delft afgezonden)
werd de marschorder pas op den 27 sten Juny 1815
aan kapitein Benthien uitgereikt, om op den lsten
Julij daaraanvolgende met 1 luiienant , 2 sergeanten ,
2 korporaals en 18 pontonniers , ter bediening van
een trein van 16 pontons zich te begeven naar
Mechelen.
Wegens de voor de geallieerden gunstige gevolgen
van den slag bij Waterloo , kwam er nochthans tegenbevel omtrent den bevolen afmarsch , zoodat de pontontrein voorloopig te Dordrecht , en kort daarop bepaaldelijk te Heusden opgelegd werd.
De kompagnie pontonniers bleef nu van September
1815 tot October 1825 te Maastricht garnizoen
houden , jaarlijks eenigszins in den bruggenbouw geoefend wordende , door de exercitien met een materieel van zes pontons met een roeiboot , ten dien
einde in 1816 nit Heusden naar Maastricht over land
afgehaald.
Gedurende den marsch van dezen kleinen pontontrein welks wagens nu voor het eerst de proef zouden
doorstaan , werd , behalve eenige mindere gebreken
opgemerkt dat de raderen , welke gelijk waren aan
die van de affuit tot het kanon a 6 g en van de
voorwagen oud-model, na evenredigheid van den te
dragen last , te ligt waren.
Ten gevolge van het gedane voorstel tot verhelping
dezer gebreken, werd later gelast al de wagens door
de voorgeslagene veranderingen te verbeteren, hetgeen
te Heusden, onder de leiding van den kapitein de
Bellefroid plaats had , Welk of icier in de maand
December 1820 met een detachement naar Maastricht
terugkeerde , medevoerende een der veranderde wagens,
beladen met een ponton , ribben , planken enz.
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Op dezen marsch bleek nu dat deze wagen , ofsaloon een last van ± 2437 Ned. pond te dragen
hebbende , de vereischte stevigheid en een verbeterd
wendingsvermogen had.
De vesting Maastricht was wegens hare afgelegenheid van Holland , een ongunstig garnizoen van de
kompagnie pontonniers tot voltallighouding derzelve
door vrijwillige werving — militiens werden voor
1824 bij dat korps niet ingedeeld — van schippersgasten , voor eerst , omdat die klasse van menschen
ongaarne verre land waarts , verwijderd van onze groote
binnenwateren , verblijft en ten anderen , wegens de
veelvuldige diensten als infanteristen , gewapend met
het geweer , voor welk wagen de schippers een aangeboren afkeer hadden en waarmede de pontonniers
even als de mineurs en sappeurs , bij de formatie van
het bataillon , in 1814 , voorzien werden en het tot
op de reorganisatie van het korps , in 1823 , behielden. Daarbij de bezwarende wachtdienst in genoemde vesting, welke omstandigheden bijeengenomen,
een voor dit korps allernadeeligste uitwerking te
weegbragten , te meer , dewijl de pontonniers bij
overlevering wisten , dat voormaals hun dienst een
der beste , en voor den schippersgast de aangenaamste
en meest gepaste was.
Dientengevolge zagen dan ook alreeds voor het
jaar 1820 schier al de in 1814 voor zes jaren vrijwillig dienstgenomen hebbende manschappen hun
ontslag met reikhalzend verlangen te gemoet en zij
betoonden niet de minste geneigdheid om op lien
voet langer pontonnier te blijven.
Ook bewerkten deze ontslagenen eon zoodanigen
tegenzin voor den pontonniersdienst onder hunne
schippersmaats , dat de jaarlijksche werving te Dordrecht
verende

anders steeds de meeste liefhebbers oplemeestal vruchteloos afliep.
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De kapitein Benthein had van den beginne of
aan , zoowel schriftelijk als mondeling het ondoelmatige eener toevoeging der pontonniers met het Ingenieurkorps bewezen en vooral het geheel ongepaste
eener ongelijksoortige vereeniging met mineurs en
sappeurs , in stele van een zelfstandig korps nit to
maken. Hij had steeds die zelfstandigheid bepleit ,
en de eigenaardige toevoeging bij de artillerie betoogd , ook had hij bestendig sterk geijverd voor de
afschaffing der geweren , daar deze voor den pontonnier (als) ondoelmatig en afkeerwekkend beschouwd
werden.
Ook had die ondervindingrijke officier in grondig
opgestelde memorien , aan hooger hand ingediend ,
het allezins doeltreffende (van) invoering van het
militie-wezen, bij eene zorgvuldige keuze van schippersgasten en werklieden in hout en ijzer uit de lotelingen ter voltallighouding van een korps pontonniers
in de Nederlanden , bij den zoo verschillenden stand
van zaken aldaar na 1813 , vergeleken met die voor
het jaar 1795 aangetoond.
Het noodlot dat op 's mans dertien laatste levensjaren met ijzeren vuist drukte — hij was al dien tijd
aan beide oogen volslagen blind — liet niet toe dat
de oude pontonnier-kapitein zijn steeds met hart en
ziel voorgestaan en toegenegen wapenkorps , als een
zelfstandig ligchaam onder den naam van

Divisie,

door hem als hoofd-officier en Directeur van het
pontonwezen gekommandeerd , onder de wapenen zag.

Bijdr. en Meded. XXXII.
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BIJDRAGE TOT BE GESCHIEDENIS DER
PLOOIERIJ IN 1702 ,
MEhEGEDEELD DOOR

Jos. KLEIJNTJENS S. J.
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..-,y,,,,,•

Onder de familiepapieren van een oud geldersch
geslacht trof schrijver dezes een bundel bescheiden
aan, die betrekking hebben op de geschiedenis der
geldersche plooierij te Nijmegen, Tiel en Bommel
in 1702. Het bestuur van het Historisch Genootschap had de welwillendheid de Bijdragen en Mededeelingen voor de publicatie van een dezer documenten open te stellen.
Inderdaad verdient het bedoelde stuk , naar het
mij voorkomt, ook de openbaarmaking. Behalve in
het proefschrift van Mr. A. Brants „Bijdrage

Geschiedenis der Geldersche plooierijen",

tot de

Leiden 1874,

waarin de gang der beweging meer in bijzonderheden
beschreven werd , dan dit door Wagenaar en anderen
geschiedde , en waarvan de blz. 97-117 een uittreksel bevatten van een klad van het hierachter
uitgegeven verbaal , dat in het Archief van het Hof
van Gelderland berust — werd deze episode uit de
gesehiedenis der 18de eeuw alleen nog behandeld door
Br. S. P. Haak in zijn studie : „De

Plooierijen in
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het bijzonder in het kwartier van Veluwe"
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(Cielre XI,

blz. 69-207).
Deze studie , die zoowel van gezonden kritischhistorischen zin als van ijverig verwerken van dikwijls
zeer lastig en weinig meegevend materiaal getuigt,
heeft echter vooral betrekking op de Plooierij in de
Veluwe en roert de gebeurtenissen in het kwartier
Nijmegen meer

per transennam

aan , in zoover die

stad het uitgangspunt der beweging was.
En zoo is het hier volgend verbaal vrijwel de eenige
bron , waaruit de geschiedenis der herstelling van de
Oude Plooi in bovengenoemd jaar gekend kan worden.
Dit verbaal wordt zonder eenige verandering hier
weergegeven ; alleen worden de erin aangehaalde
Bijlagen weggelaten , daar de inhoud daarvan in den
tekst vrij duidelijk wordt aangegeven 1).
Nadat in den oorlog van 1672 de Franschen het
grootste gedeelte van de nederlandsche Republiek
hadden ontruimd , bepaalden de Staten-Generaal in
April 1674 , dat de in 1672 door de Franschen en
Munsterschen veroverde gewesten Utrecht , Gelderland en Overijsel weer zouden worden toegelaten tot
de Unie en wel op den ouden voet ; maar — en
hier ligt de oorsprong van de latere troebelen , waarop
de hier volgende notulen eenig Halt werpen — tevens
werd de Prins gemachtigd de regeering to veranderen
,,voor deze revs alleen."
Bij de uitvoering van deze belangrijke besluiten
tastte de Prins het eerst door in Utrecht en daarna
in Gelderland en Overijsel; in afwachting van rustiger
tijden stelde hij in de laatste twee gewesten een
,,provisioneele" regeering aan en ging , nadat Gel-

4) Hier en daar zal ech , er de tekst van het verbaal in de noten
worden toegelicht.
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Berland door het heroveren van Grave geheel van
vijanden gezuiverd was , in 't laatst van 1674 over
tot de afdoende inrichting van een nieuw gewestelijk
bestuur aldaar. Volgens Basnages

vinces Unies",

,,Annales des Pro-

aangehaald door van Bolhuis in Nijhoffs

Bijdragen, III, blz. 200, en volgens Wagenaar XIV,
blz. 345 enz. zou de secretaris van het kwartier van
Nijmegen C. Klerck , een man van groote bekwaamheid en van veel invloed , een van de voornaamste
aanleggers geweest zijn van het besluit, door de
provisioneele regeering van Gelderland in Januari
1675 te Nijmegen genomen , waarbij aan Prins
Willem III onder den titel van Hertog van Gelre
en Grave van Zutphen de hooge regeering over dit
vorstendom en graafschap werd opgedragen. De
Staten van Utrecht , door den Prins over dit besluit
geraadpleegd , waren eenstemmig van gevoelen dat
Z. H. de gedane opdracht „goedertierentlijk" behoorde aan te nemen ; maar daar er in Holland en
Zeeland vele stemmen opgingen , die een andere
meening te kennen gaven , al werd niet rondweg een
afkeuring vernomen , verklaarde de Prins , die zich
overigens de souvereine waardigheid gaarne zou
hebben laten aanleunen , in Februari in den provisioneelen gelderschen landdag dat hij het aanbod
niet aanvaardde.
En nu ging de Prins te Arnhem , nadat hij het
Erfstadhouderschap aangenomen had , onmiddellijk aan
de reorganisatie van de geldersche regeering. Hij
herstelde het Hof van Gelderland en regelde de heele
zaak zoo krachtig en afdoend , dat hij de aanstelling
in handen kreeg van raden , burgemeesteren , schepenen , landdrosten , scholten, gemeenslieden , secretarissen enz. enz. , zonder dat hij kennis behoefde te
nemen van eenig tal , aanbeveling of nominatie. In
Overijsel handelde Willem III op dezelfde wijze , zoo
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werden Utrecht, Gelderland en Overijsel geheel van
den Stadhouder afhankelijk en benoemde deze dus
inderdaad indirect zijn eigen superieuren of souvereinen , voorwaar een eigenaardige zonderlinge regeling , waarop dan ook in 1702 een krachtige reactie
is gevolgd , die bekend is onder den naam van de
Plooierijen.
De ware oorzaak van de Plooierijen is de afkeer ,
dien men had van het Regeeringsreglement van 1675,
dat den Stadhouder alle macht in handen gaf, een
macht die hij gebruikte om nagenoeg uitsluitend zijn
aanhangers op het regentenkussen to plaatsen. Die
aanhangers nu hebben van 1675 of tot 1702 toe
twee heeren moeten dienen, den Stadhouder en den
Souverein (de Staten), en daar van die twee de Stadhouder de machtigste was , zoo ging die hoer voor
en werden maar al to dikwijls de gewestelijke belangen ergerlijk verwaarloosd door Willems gunstelingen en voor anti-stadhoudersgezinden was in de
vroedschappen geen plaats. Toen het college van
Gemeenslieden to Nijmegen bij de vroedschap protesteerde tegen het „opgedrongen reglement", o&at
het in strijd was met de privilegien , gelastte de rand
du haut de sa grandeur het genoemd college zich
voortaan to onthouden van bemoeiing met de „hooge
regeering" en het eenige lid van de Vroedschap ,
dat op de hand der Gemeenslieden geweest was ,
word, toen hij moest aftreden , niet moor benoemd;
voor mannen met een ruggegraat was er geen plaats
onder dit systeem. Ook liet Z. H. met een kalm
gezicht het college der Gemeenslieden , dat hij had
moeten aanvullen , wegkwijnen door geen nieuwe
leden to benoemen en zoo telde het bij Willems
flood in plaats van 32 leden er nog 7.
Toen nu de Prins in 1702 stierf , haastten zich
de Staten van Gelderland het gehate reglement buiten
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werking te stellen en aan de magistraten in de steden
hun vroegere bevoegdheden van voor 1672 terug te
geven. Dit besluit ligt voor de hand en druischt
niet in tegen recht en billijkheid; maar dat men het
reglement afschaffende de personen , die krachtens
dit algemeen afgekeurde reglement op het kussen
eaten of overigens gewichtige ambten bekleedden ,
bleef handhaven , daartegen kan men stevige argumenten aanvoeren en er werd dan ook door velen
onmiddellijk forsch tegen geprotesteerd , want de handhaving van de door den Stadhouder benoemden beteekende doodeenvoudig een bevoorrechting van enkele
regentenfamilien (de Oude Plooi) met uitsluiting van
alle andere gegadigden en tot het gezag bevoegden ,
o. a. van de regenten van voor 1672 en hunne
vrienden (de Nieuwe Plooi).
Wilde nu de oppositie van de jaren 1702 en 1703
een geheele verwisseling van personen ? Niets is
minder waar. Te Nijmegen, te Arnhem werden zes
regenten uit den raad genet en in de geheele provincie Gelderland slechts 80 ; neen , het is de Nieuwe
Plooi niet in de eerste plaats te doen geweest om de
A
toepassing van het „Otez-vous de la que je m'y mette",
maar om de privilegien to herstellen en te handhaven. Dat de Nieuwe Plooi anti-Stadhouderlijk was,
spreekt van zelf en o. a. blijkt dit ook uit de meewerking van de nieuwe regenten van Gelderland bij
de afstemming in de Staten-Generaal van het voorstel, om Johan Willem Friso zitting in den Raad
van State to verleenen.
Jammer dat al heel spoedig de nieuwe regenten
precies hetzelfde zijn gaan doen als hun voorgangers :
hun eigenbelang op den voorgrond plaatsen ten koste
van de gemeenschap , hoe goed in den beginne hun
voornemens ook mogen geweest zijn; maar met die
goede voornemens was ook bier de weg naar de hel
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geplaveid : in dit geval de weg naar de volkomen
familieregeering , vooral toen in 1717 de Staten van
Gelderland bepaalden dat de Magistraten weer voor
het leven zouden worden gekomen ; de eenige verbetering , die ten slotte uit de beweging is overgebleven , was de contrOle , die de Gemeenslieden
konden uitoefenen over financien , politie en justitie.
Dat in zoo vele plaatsen van Gelderland de meerderheid der burgers en der kleine luiden op de hand
van de Nieuwe Plooi was bewijst wel dat de beweging er een was in min of meer democratischen
geest , maar rood was haar vaandel niet en de oude
regenten overdreven schromelijk , toen ze de nieuwe
beschuldigden van een streven naar volkssouvereiniteit. Neen , de leus van de nieuwe regenten was
bij voorkeur de herstelling der oude privilegien en
die leus sloeg in en niet die van volkssouvereiniteit ,
zoover was men nog niet gekomen , zOOveel jaren
vOOr de Fransche Revolutie. Voorts is de beweging
er op uit geweest , de autonomie der gewesten te
versterken tegenover de Unie en tegenover den wensch
der Staten-Generaal , er een generaliteitsquaestie van
te maken , beriep ze zich dan ook op art. 1 van
de Unie.
Ja , zij herinnerde zelfs aan het aloude ins

evocando

de non

in zijn uiterste consequentie en eischte vol-

komen stedelijk zelfbestuur als uiterste punt van afwijking van het centraal gezag der Unie , waartoe
het foederalistische beginsel van de gewestelijke autonomie heeft gevoerd , hetgeen ten slotte den val der
Republiek heeft veroorzaakt. In de Staten-Generaal
werd de inmenging van het centraal gezag tegengehouden , behalve door Gelderland , door Stad en Lande
en door Zeeland. Het blijft zeer te betreuren dat
de Nieuwe Plooi zoo spoedig den goeden weg verliet , lien ze in den aanvang betrad , toen ze den
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invloed van de oligarchic inkromp en het recht van
aandeel der gemeenten en gilden aan het stadsbestuur erkende ; want de toestanden in Gelderland
waren slecht , op het platteland trouwens veel erger
dan in de steden , en vandaar dan ook dat vele
boeren , die onder den harden druk der landjonkers
zuchtten , zich gretig aansloten bij de Nieuwe Plooi
terwijl de Ridderschap op de hand der oude regenten
was. Maar alle oppositie zweeg zoolang de Prins
leefde ; nauwelijks echter was hij overleden of de
Staten van Gelderland namen op 8 April 1702 een
besluit , waarbij het zoogenaamde „pretense reglement"
der magistraatsbestelling werd buiten werking gesteld
en het benoemen der stedelijke regenten werd teruggegeven aan de magistraten , zooals dit vOOr het jaar
1672 geschied was.
Nijmegen was de eerste stall , waarin stemmen opgingen tegen deze resolutie met het Joel om het in
't vergeetboek geraakte college van Gemeenslieden
aan te vullen en daarna in staat te stellen tot de
nominatie van den magistraat. Van de 32 leden ,
waaruit het college vroeger bestond , waren er nog
slechts 7 overgebleven , waarvan Van Heuckelom en
de gewezen nijmeegsche regent Francois van Romswinckel de hoofdleiders bij de aanstaande beweging
waren , vooral de laatste , die Raadsheer in 't Hof
van Gelderland was. Daar de genoemde heeren
krachtig steun en meewerking vonden bij de burgerij ,
zag zich de Raad genoopt toe to geven en in Juni
1702 het college aan to vullen uit een voordracht ,
opgemaakt door de gemeenslieden Gisbert van Urmont , Herman van Arnhem en Van Heuckelom in
overleg met de boekhouders en meesters der gilden,
ambten en broederschappen.
Dit college der Gemeenslieden of der „Gesworen
Gemeente" was trouwens wettelijk een bestanddeel
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van de nijmeegsche regeering en ingesteld in 1592
door prins Maurits na de hervorming der stad en
had het toezicht op de financier en de opmaking
van voordrachten voor den Raad.
Maar ook in deze materie gold de uitspraak

vient en mangeant":

„l'appótit

toes men wat de aanvulling der

Gemeenslieden betreft zijn zin gekregen had , eischte
men de zuivering van den Raad door middel van afzetting en vervanging van zes regenten. De heer
van Randwijck , Burggraaf van Nijmegen, vond dat
het college gelijk had en deed vrijwillig afstand van
zijn plaats in den Raad , maar Burgemeester Roukens ,
een allerconservatiefst aanhanger van de Oude Plooi
(hij is in 1705 onthoofd) , en de vijf anderen weigerden
heen te gaan. En nu besloot op 29 Juni de Gemeente den geheelen Raad of te zetten , terwijl onmiddellijk hierop , nog op dien zelfden 29 sten Juni,
negen raadsleden werden herkozen. Dit negental werd
nu vender aangevuld met aanhangers der Nieuwe Plooi,
die nu te Nijmegen het gezag in handen handen
gekregen.
In die zelfde dagen ging het ook in Tiel woelig
en rumoerig toe. Mr. A. Brants verhaalt dit beknopt
en helder in zijn „Bijdrage

Geldersche Plooierijen",

tot de Geschiedenis der

Leiden , 1874. Een oproe-

rige menigte trok op 8 Juli naar de kerk , stelde
daar eigengerechtig 14 Gemeenslieden aan en eischte
dreigend de beeediging van die 14 van den Raad,
die voor den volksdrang zwichtte en toegaf.
Nauwelijks waren die Gemeensmannen aangesteld
of ze vorderden namens de gezamenlijke gilden het
ontslag der schepenen Van Lidth de Jeude en Van
Vinceler en wisten dit te verkrijgen met behulp van
de forsche dreigementen der volksmassa. Pit ontslag
werd spoedig gevolgd door het terugroepen der vertegenwoordigers van Tiel op den Landdag onder
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protest tegen de vergadering te Arnhem als zijnde
ten nadeele van 't kwartier belegd. Dat de Raad
van Tiel tot dit alle y noode en zwichtend voor de
bedreiging met geweld besloot, blijkt duidelijk uit de
landdagrecessen van 4-9 September 1702, want
then reeds trok de Magistraat het protest van de
gecommitteerden uit Tiel tegen de landschapsvergadering te Arnhem in en verzocht de tielsche regeering tevens te worden ontslagen van den eed , die
de Gemeensmannen en de gecommitteerden uit de
gilden haar badden afgedwongen , teneinde andere
Gemeensmannen te kunnen aanstellen. Maar in alien
gevalle was vooreerst door het yolk te Tiel in zooverre het doel bereikt dat geen der drie steden van
't kwartier Nijmegen op de vergadering der Staten
van Gelderland vertegenwoordigd was , want op 13
Juli hadden ook Burgemeesters , Schepenen en Raad
van Zalt-Bommel tegen het verleggen van de vergadering naar Arnhem geprotesteerd. Nu geen der
drie steden gecommitteerden zond , verwachtte men
dat de beide andere kwartieren en de nijmeegsche
Ridderschap zich zouden genoodzaakt zien , de samenkomst weer te Nijmegen te houden. Maar de Landdag werd toch te Arnhem gehouden in weerwil van
de tegenkanting der drie steden van 't Eerste Kwartier
en nu zonden de nieuwe regenten van Nijmegen
eenige afgevaardigden naar Arnhem om te protesteeren en tegen het verleggen der vergadering en
tegen de toelating van de vijf afgezette regenten van
Nijmegen, hetgeen de Staten van Gelderland niet
weerhouden heeft te doen wat hun goed dacht voor
't herstel der orde en de ontzette regenten weer op
het kussen te brengen.
In de Bijdragen van „Gelre", Deel V, geeft Dr. E.
Epkema een interessante beschrijving van den toestand
in Bommel tij dens de Groote Plooierij , waaruit we
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zien hoe netelig de positie der magistraat ook in die
plaats was.
Bij een missive van 16 December 1701, geschreven
te Hamptoncourt , had Willem III nog de heeren
Burgemeesteren , Schepenen en Raden der stad „op
den ouden en voorgaenden eedt in hunne ambten"
gecontinueerd ; maar zijn flood gaf al heel spoedig
aanleiding tot de vergadering van magistraatsverkiezing , zooals dat bij de Plooierijen te doen gebruikelijk was. Men Wilde dus weer aan het yolk
den vroegeren invloed op de verkiezingen hergeven
en de „quartiersluiden" in hunne oude rechten herstellen. Maar toen de heeren het over de keus der
„quartiersluiden" of Gemeensmannen niet eens konden
worden , werd de burgerij ontevreden over het uitstel , hierdoor ontstaan , en de gilden staken duchtig
het hoofd op.
Over de vergadering der burgers in de Groote
Kerk tegen de weigering van den Burgemeester in
was deze zeer verontwaardigd en hij stelde aan den
Raad op 6 Februari 1703 voor , maatregelen to
nemen om het bedreigde gezag hoog to houden.
Dit kon het best ges,chieden door den bevelhebber
van het te Bommel liggende garnizoen op te dragen
alle „onbehoorlijcke en ongepermitteerde samenrottinghen" to beletten en to voorkomen.
Het voorstel van den Burgemeester viol lang niet
bij alle leden van den Raad in goede aarde. De
heeren Passaert , Meurs , Herwijnen en Eck protesteerden tegen de voorgestelde resolutie. Daartegen
behielden zich de Burgemeester Minnighen en de
Schepenen Holl , Verbolt , Schoock , en Loenen het
recht van een contra-protest voor.
Toen nu Zalt-Bommel afgevaardigden zou zenden
naar den extra-ordinairen landdag te Zutphen nam de
oneenigheid in den Raad steeds toe , vooral door 't
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verschil van meening over de instructie , aan de gecommitteerden te geven. Het gekibbel in den Raad
was niet zeer geschikt om het ontzag der burgers
voor 't gezag hunner regenten te verhoogen en de
gilden dienden bij de regeering een verzoek in om
in de Groote Kerk te mogen vergaderen; dit verzoek
werd even aangedikt door het volgende bijvoegsel :
„dat de Magistrateur alhier,, bij Sin Majesteit als
Stadhouder vergeven , ipso jure heeft opgehouden ,
en dat het reght om een nieuwe regeringh te maecken
volgens het reght der nateure op de gemeynte is
vervallen." Maar met een dergelijke volksbevoegdheid kon de Raad zich in 't geheel niet vereenigen ,
dus werd het verzoek van de hand gewezen en wilde
men eigenmachtig vergaderen , dan zou de magistraat
het garnizoen doen optreden. Het college der Vroedschap bleef echter hierover oneenig en Passaert cum
Buis bleven protesteeren hiertegen en ook tegen het
niet zenden van gecommitteerden naar de land- en
kwartierdagen , waar de quaestie over de oude en de
nieuwe regenten zou worden behandeld , omdat in
Nijmegen en Tiel en andere steden de oude regenten
waren afgezet. En nu kwam het in 1Vfei 1703 te
Bommel tot een uitbarsting. Gewelddadig werden de
oude regenten uit de regeering verwijderd en nieuwe
gekozen door de „quartiersluiden", de dekenen der
gilden en gecommitteerden uit de burgerij.
De nieuwe regenten werden naar het raadhuis geleid door een groot aantal gewapende burgers en
daar werden ze plechtig aangesteld door de „quartiersluiden", de gecommitteerden en dekenen van de gilden
en door de burgerij. Zoo kwam de vroegere oppositie op het kussen. Dr. Epkema merkt hierbij op
dat ze een ware advokatenregeering vormde : er zaten
nameltik niet minder dan vier rechtsgeleerden in.
De heeren legden den gevorderden eed of in handen
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van den heer van Meijverswijk , „Amptsverwalter en
Richter in Tielrewaard", en riepen tegen 18 Mei de
burgerij op om den gewonen burgereed aan de
magistraat te doen.
Enkele aanhangers van de oude regeering hebben
het moeten ontgelden. De Secretaris Schoock werd
vervangen en ook de Waarsman en Rentmeester Egbert
Blomhert. De nieuwe regeering trad met kracht op
en behartigde goed de belangen van stad en burgerij ,
althans in den eersten tijd. Maar al sloeg de beweging van Nijmegen over naar Tiel en Bommel , de
andere kwartieren deden niet mee en de Landdag
bleef zoodoende op de hand der Oude Plooi en op
den 18den Juli 1702 besloten de Staten van Gelderland de regeeringsveranderingen „onwettelijk en informeel" te verklaren en de Oude Regenten te herstellen 1).

En, om de uitvoering van dit besluit te

verzekeren , gingen de leden van het Hof en zes gecommitteerden van den Landdag met een behoorlijke
krijgsmacht naar Nijmegen om daar de wet te verzetten ; daarna volgde de straf: negen van de mannen,
die in de Plooierij op den voorgrond getreden waren,
werden gebannen (waaronder Romswinckel levenslang). Op 9 December bepaalden de Staten dat de
regenten voor hun leven benoemd waren en tevens
dat de colleges der Gemeenslieden zouden b1 given
bestaan.
Maar al was de Nieuwe Plooi door force majeure
overwonnen , ze was daarom niet van haar onrecht
overtuigd en bleef frondeeren in alle drie steden.
Het verzet ging zelfs te Nijmegen zoover dat de
boden en hellebaardiers weigerden te verschijnen voor
de Vroedschap , die hen in 't verhoor wilde nemen

1) Zie Brants, blz. 91 vlg.
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en slechts drie van de negen oude magistraten , door
de Nieuwe Plooi overgenomen , wilden met den nieuwen
Raad meewerken. Zelfs de predikanten wilden niet
bidden voor de Oude Regenten en de Maasschippers
weigerden de soldaten naar Tiel en Bommel te voeren,
waar hun diensten noodig werden geacht. De oppositie sloot in 't laatst van 1702 een „Onderlingh
Verbant en associatie" van regenten , gemeenslieden ,
gilden , ambten , burgers en ingezetenen en toen de
bezetting van Nijmegen tot een minimum beperkt
werd door vertrek naar 't oorlogsterrein , eischte ze
in Januari 1703 vernietiging van de vonnissen van
9 December en het ontslag van de Oude Regenten,
door 't Hof aangesteld. Op haar beurt zwichtte de
Oude Plooi voor geweld , want de oppositie werd geholpen door eenige vrijwillige compagnieen , en zoo
werd de op 29 Juni gekozen regeering hersteld en

het noodige feestrumoer. Het voorbeeld van
werd onmiddellijk nagevolgd door Tiel ,
waar kort te voren Dr. Mattheus van Eck een door
hem op touw gezette adresbeweging ten gunste van
de Nieuwe Plooi in December 1702 met tijdelijke
gevangenschap had moeten boeten. Op 15 Januari
1703 zaten te Tiel de mannen van de Nieuwe Plooi
weer op het kussen. 1). In Mei 1703 2) heroverde de
Nieuwe Plooi ook Bommel en zoo was het geheele
eerste kwartier van Gelderland om , terwijl in lien
zelfden tad ook te Arnhem de beweging gaande was
en de Nieuwe Plooi in de veluwsche steden de overhand kreeg , Zutphen en de Achterhoek ondergingen ook
de moeielijkheden van de worsteling der twee partijen.
wel met

Nijmegen

1) Verbael ende Deductie voor de wettige Magistraat van Tiel.
Knuttel '14984.
2) Zie Dr. Epkeina in „Gelre" V, blz. 254 vlg.
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Om aan de geldersche onlusten een Bind te maken,
waren vele bezadigde personen van meening dat men
de tusschenkomt der Staten-Generaal moest inroepen,
en de kwartieren Zutphen en Veluwe besloten dan op
het landdagsreces van 13 en 18 Februari 1703 de
Staten-Generaal te verzoeken een Commissie naar
Gelderland te zenden , ten einde weer een geregelde
toestand in 't leven te roepen. Het kwartier Nijmegen
kon hiertoe niet besluiten , want de nieuwe regenten
bleven intransigent. Des te meer kregen nu de StatenGeneraal de overtuiging dat het noodzakelijk was
zich met de onlusten te bemoeien en zij deelden 17
Februari aan de Staten van Gelderland mee dat een
commissie van drie leven naar Gelderland zoude
worden afgevaardigd.
De drie gecommitteerden van de Staten-Generaal
verschenen 9 Maart ter landschapsvergadering te
Nijmegen en bereikten alvast door samenwerking met
12 gecommitteerden uit de drie kwartieren jets belangrijks : de publicatie op 22 Maart 1703 van de
opheffing der vonnissen tegen 7 nijmeegsche burgers
en van alle plakkaten , besluiten enz. betreffende
Nijmegen of de burgerij Bier stad , voorts het opstellen van vier artikelen , waarbij de heeren van de
Oude Plooi en van de Nieuwe Plooi hun geschillen
zouden onderwerpen aan de beslissing van onpartijdige
arbiters ; maar omdat twee van die artikelen aan de
Nieuwe Plooi een groot voordeel gaven boven de
afgezette regenten, gingen de laatsten er niet zoo
maar voetstoots op in , evenmin als in de veluwsche
steden en Zutphen de gecommitteerden der StatenGeneraal hun Joel bereikten, en daar de nieuwe
raadsleden niets van een compromis wilden weten ,
voordat de oude regenten in de vier artikelen hadden
toegestemd , mislukte de zending der drie heeren en
ze keerden naar Den Haag terug. Uit het Verbaal ,
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dat ze 29 Mei 1703 bjj de Staten-Generaal indienden,
bleek hun ontstemming over 't gemis van tegemoetkoming van de Nieuwe Plooi.
Nog herhaalde malen kwamen de Plooierijen bij
de Staten-Generaal ter tafel , zonder dat men tot een
afdoende beslissing kwam en de regenten van de
Nieuwe Plooi bleven zich handhaven. Maar toen de
Staten-Generaal het ten slotte raadzaam achtten zich
van alle verdere tusschenkomst in de geldersche
twisters over de magistraatsbestelling te onthouden ,
bemoeiden ze zich evenmin als met de stadsgeschillen
met de oneenigheden in de kwartieren. De strijd tusschen Ridderschap en Steden in 't kwartier Veluwe
nam eindelijk zulke afmetingen aan dat de Staten van
Holland hun bemiddeling aanboden ; deze werd aangenomen en nu werden aan Ridderschap en Steden
beide de voorrechten gewaarborgd , die ze van 1651
tot 1672 hadden genoten. De poging van de hollandsche gecommitteerden om in 't nijmeegsche kwartier een sehikking tot stand te brengen mislukte
echter.
De Nieuwe Plooi bood aan haar kundigsten tegenstander, den oud-Burgemeester van Nijmegen Dr. W.
Roukens, de door den dood van Francois van
Romswinckel opengekomen raadsheerenplaats in het
Hof van Gelderland aan , om hem zoodoende tot
haar partij over te halen , maar Roukens was te
zeer man van karakter om op deze oneerlijke wijze
te transigeeren.
Voorts bleef de Nieuwe Plooi op het kussen ,
hiertoe in staat gesteld door de onthouding van de
Staten-Generaal ; vandaar dat de Oade Plooi later
een vergeefsche poging deed om zich zelf recht te
verschaffen , een poging die deerlijk mislukte en den
dood op het schavot van den oud-Burgemeester
Roukens ten gevolge had.
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In de Bibliotheek van het Oud-Archief van Nijmegen bevindt zich een exemplaar van Johannes Smetius'
„Chronijk van de Stad der Batavieren." De waarde
van dit exemplaar is belangrijk verhoogd door de
aanteekeningen van de vroegere eigenaren , W. J. de
Voogt en Graadt van Roggen. In die kroniek staat
op blz. 226 het volgende :
,,Met de flood van Willem de derde, Erfstadhouder
dezer Provincie , den 19 Maart 1702 voorgevallen ,
het Stadhouderlijk bewind een einde genomen hebbend
is den 8 April bij de Staten , te Nijmegen vergaderd ,

dat de Magistraatsbestelling in de Steeden
alnu gekornen was , en voortaan altoos blijven zoude ,
aan der zelver bijzondere Magistraten.
verklaart ,

„Op den 6 Junii vorderden de overgeblevene Gemeenslieden (welker getal

twee en dertig moest zijn ,

en welke tot op zes of zeven personen waren uitgestorven) mitsgaders de Ampten en Gilden, dat de
Magistraat volgens de radicale forme van regering en
het constitutioneel recht der Burgerije , het Collegie
der Gemeenslieden wederom tot hun behoorlijk getal
herstelde (Raadsignaat van den 7 , 9, 19 en 24
Junii 1702).
„Eenige tijd , na dat dit was geschied , namentlijk
den 29 Junii , verklaarden sij , dat de Regeering van
de doenmalige Burgermeesteren , Schepenen en Raad,
to gelijk met het Stadhouderlijk bewind , geeindigd
was , dezelve verzoekende zich van de regeering der
Stad te willen onthouden , en hebben bij verweigering
hun daar van bedankt. Hierop volgde eene nieuwe verkiezing ten deele uit oude , ten deele uit nieuwe
Regenten (Raadsignaat van den 28 en 29 Junii 1702).
„Den 4 Augustus zijn de oude Regenten volgens
's Landschapsresolutie van den 8 April 1702 (na welke
de bestelling der regeering aan de Magistraten wierd
gedemandeert) door Gemachtigden uit de Vergaderde
Bijdr. en Meded. XXXI.

13
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Staaten to Arnhem wederom hersteld en de Stad met
eenige Regimenten bezet. (Die aangaande deze ge*

Onderling
Verbond en assocatie enz. Verbaal van de Gemeenslieden Bijl. blz. 8. Verbaal van de Magistraat blz. 23.
Request van de Gemeenslieden aan de Staaten der respective Provincien ; het Landdags Reces van den 18 Julii
1 7 02 , het Raadsignaat van den 4 Aug. 1702. G. van
Loon Nederl. Penning Historie D. IV bl. 414 en
vaarlijke beroertens wil onderrigt zijn , zie

Lamberti Memoires Tom XII pag. 261-268).
Op het vervangen van de Oude Plooi door de
Nieuwe Plooi en omgekeerd is van toepassing , wat
zoo dikwijls bij politieke veranderingen gegolden heeft
en nog langen tad gelden zal, het woord van Alphonse
Karr : „Plus ca change , plus c'est la meme chose !"
J. K.
VERBAAL GEHOUDEN DOOR DE RAEDEN DES
FURSTENDOMBS GELRE EN GRAEFFSCHAPS ZUTPHEN EN ADJUNCTE LEEDEN UYT DE LANDSCHAP , GEASSISTEERT MET DEN GRIFFIER VAN
ECK EN DE GESUBSTITUEERDE MOMBERS , DE

DREN JACOB COETS ENDE ANDREAS VAN DAM ,
DEN DEURWAERDER SCHEVICKHAVEN EN DEN
CLERCQ LEMMING , WEGENS SODAENE SAECKEN ,
ALS HAER BY DE RESOLUTIEN VAN DEN 18. EN

26. JULY EN DEN TWEDEN DESES , DOOR DE
HEEREN STAETEN DES FURSTENDOMPS GELRE
EN GRAEFFSCHAPS ZUTPHEN OMTRENT DE SEDITIEUSE BEWEGINGEN BINNEN DE STEDEN NYMEGEN , THIEL EN BOMMEL VOORGEVALLEN, SYN
AANBEVOLEN.

Edele Mogende ileeren.
Wy hebben niet onderlaeten , naer dat wy den
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Eed door UEd. Mog. res e van den 26. July vastgesteld , in UEd. Mog. vergaderinge hadden afgeleyt,
en onse Commissie met de stucken daer toe specterende , ontfangen , so ras mogelijk in het Hoff daer
toe van den Heer Noyen in dese vergaderinge prsiderende , versogt sijnde , op den 3. deses maents
Augusti des voorde middags te erschynen , alwaer
wy den Eed van Secretesse van den Griffier en gesubstitueerde Momberen , de Doctoren Jacob Coets
en Andreas van Dam , als ook van den Deurwaerder
Schevickhaven en den Clercq Lemming, die in dese
Commissie geemployeert souden warden , solemnelijk ,
ingevolge UEd. Mog. goedvinden , hebben afgenomen,
gelijk wy ook den Subs t Griffier Klercq wegens de
naverwantschap met den Raetsheer Romswinckel , den
Secretaris Heukelom ende meer andere persoonen tot
Nymegen in de Regering geweest, off daer in
nieuwlijx gecomen sijnde , van de besoignes deser
saecke hebben geexcuseert , en heeft de Heer prxsiderende op dell selven dagh aen dese vergaderinge
gerapporteert , dat UEd. Mog. Gecomm. denwelken
den Grave van Nassau , in de Herberg „De ploeg"
alhier, over de maeltijt hadden vergeseltschapt , met
Sijn Excellentie waeren afgesproken ende overcomen ,
dat 't Regiment van den Brigadier Welderen , onder
voorgeven van gemonstert te sullen warden, in de
wapenen gebragt; en officier te voet aen dese syde
de Brug van Nymegen met eenige soldaten , ende
aen de andere syde voor Nymegen een Officier van.
de Cavallerye met eenige ruyters , om ons in sekerheid en buyten insultes van onbedagtsaeme en oproerige menschen te beschermen , geposteert souden
worden ; vervolgelijk hebben UEd. Mog. Gecomm.
ten selven daege overleyt en vastgestelt eenige pointen,
die tot Nymegen successivelijk werkstellig gemaekt
souden worden , dewelke UEd. Mog. uyt de byge-
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voegde memorie sullen gelieven te vernemen sub N. 10
aen de Hasse geregen.
Daer na sijn wy op den 4 deses, sijnde vrydag, tydelijk
van Arnhem naer Nymegen vertrocken , hebbende
aen den Tol gerencontreert den Bode Jelis van de
Wal , dewelke daegs te voren met twee brieven , de
eene aen den Graeff van Nassau , Gouverneur van
de stad ende 't Quartier van Nymegen , en de andere
aen den Secretaris Heukelom was afgesonden , behelsende den eenen een versoek en recommandatie ,
dat Sijn Excellentie die voorsieninge mogte doen ,
dat de ordres , dewelke met hem daegs te voren
mondeling waren geconcerteert , punctuelijk wierden
nagecomen , en de andere , dat den Secretaris Heukelom Wilde sorg dragen , dat 't Stadhuys tot Nymegen geopent en eenige kamers van 't selve gereed

gehouden ; ten eynde de besoigne door UEd. Mog.
ons aenbevolen , voor so veel die stad betreft , aldaer
begonnen elide voltrocken mogten worden , gelijk
UEd. Mog. uyt de rninuten van deselve hier bygaende
Sub N. 1 0 2do lo 3tio gelieven te sien. Waerop den
gemelten gouverneur ons heeft gerescribeert , dat de
ontfangene mondelinge en schriftelyke ordres, ter
bequamer tijd werkstellig gemaekt louden -worden ,
ende den Secretaris Heukelom , nopende 't geene hem
was geordonneert by sijn a,ntwoord verscheyde difficulteiten gemoveert , gelijk. UFA. Mog. uyt de biigaende originele missiven Sub N. 2 .10 1 ) et 3 t10 met

'1) Edele Mogende Heeren
1k geeve my met desen d'eere, om aan UEd. Mog. in alle gehoorsaam respect te antwoorden , dat de gerequireerde en nodige
ordres, die ik de eere hebbe van UEd. Mog. mondeling en schriftelijk te hebben ontfangen , ter bequamer tijd werkstellig sullen
sijn gemaakt , waarmede ik de persoonen van UEd. Mog. bevele
in Godes:genadige protectie; blyve in onderdanig respect; onderstont:
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meerderen gelieven te sien ; waer op onse reys gevordert hebbende sijn wy den 4 deses maents Augusti omtrent de klock negen uyren 's morgens tot
Nymegen wel aengecomen en aldaer de ordres,
dewelke den Graeff van Nassau aengenomen hadde to
doen executeren , volbragt vindende , sijn wy onder 't
geleyde van een Lieutenant te paerd , aen 't Hoofd
van eenige ruyters , waervan een gedeelte voor en
't andere gedeelte agter onse voitures reden , binnen
de stall Nymegen gecomen , ende alsoo eerst na de
Herberge , daer de Swaan uythangt , dewijl wy niet
versekert waien dat 't Stadhuys ende eenige Camers
van lien geopent waeren , gereden , ende aldaer
weynig tijd vertoeft hebbende , ende door den Gouverneur den Heere Grave van Nassau , so als den
Griffier gereet stonde , om onse aencomst aen Sijn
Excellentie bekent te maeken , ende Sijn Ex. by pro
visie voor syne voorsorgen ende goede ordres to bedanken , verwelkomt sijnde , naer dat versekert waeren,
dat het Stadhuys en eenige Camers aldaer geopent
waeren , hebben wy ons na 't Stadhuys begeven ende
op de Landschaps Camer vergadert sijnde , den
Griffier gelast , dat by UEd. Mog. res e van den 18
July laetstleden , met de twee Substituit Mombers
geassisteert , van voor 't Stadhuys sonde publiceren ,
met dese veranderinge nogtans , dat wy geoordeelt
hebben daer by een ander hooft to moeten voegen ,
ende dat de omhaelde woorden by dit bygaende
Exemplaer to sien , daer by verswegen louden worden,
gelijk UEd. Mog. Sub N. 5 et 4 gelieven to remarqueren.

Edel Mogende lieeren. Van UEd. Mog. de ootmoedige en gehoorsaame dienaar; was geteekd.
Walrad Grave van Nassau.
Nymegen den 3. Aug. 1702.
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Hetwelk ook in manieren , als voren , staende het
Regiment van den Brigardier van Welderen onder
de wapenen , dat ook door eenige Heeren van UEd.
Mog. Gedeputeerden daer na besigtigt is geworden ,
naer dat de klock was getroeken , volbragt sijnde ,
hebben wy voor of gebesoigneert ende gearresteert
dusdaene pointen en saeken , als wy de oude nieuwe
Regenten , die sigh op den nieuwen Eed wederom in
haere bedieningen hadden laten aennemen , souden
voordragen ; daer in bestaende , dat sy op een on betamelyke wyse , sijnde ongequalificeerde persoonen ,
tegen de Vergaderinge van UEd. Mog. tot Arnhem
gehouden , hadden ondernomen , iterativelijk te protesteren ; dat sy sigh Bondgenooten van den Staet
hebben genoemt ende getragt de Stad van Nymegen
voor een vrye Rijxstad , van 't Lighaem van den
Staet afgesondert , te doen passeren ; dat sy hebben
geweigert de insinuatie , door UEd. Mog. op den 18
July laetstleden genomen , waer toe de gesubstitueerde Momberen gelast ende geauctoriseert waeren ,
aen te nemen ; deselve by maniere van waerschouwinge genoegsaem dreygende , inval sy de voorsehr.
insinuatie op de Landschaps earner lieten leggen ; dat
sy haer al merle hadden verstout een seherp en
aenstotelijk placaet tot vernietinge en veragtinge van
het geene , door UEd. Mog. goedvinden , tegens de
seditieuse bewegingen tot Nymegen, Thiel ende
Bommel voorgevallen is geemaneert, te doen formeren,
publiceren ende affigeren , ende geweygert 't laeste te
doen afkondigen ende aenplakken ; noemende 't selve
schadelijk ende nadelig aen haere privilegien , alle
saeken van een seer gevaerlijk gevolg ende bequaem
om de gemeente te ontrusten ende tot oproerige gedagten tegens haere wettige overigheid te bewegen ,
ende dat sy de substituit Momboirs by forme van
waerschouwinge des anderen daegs 's morgens hadden
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doen aenseggen , dat sy uyt de stad souden vertrecken , off dat sy haer voor ongemakken niet souden
konnen bevryden.
Hierop hebben wy alle de oude ontsette Regenten,
die present waeren , doen aenseggen , dat sy op de
Landschaps tamer in onse vergaderinge souden hebben
te erschynen; 't welk sy ook aengenomen hebben,
uytgenomen den Heer Borggraeff Jacob van Randwijk , die sig Baer van excuseerde ende voor andwoord dede geven, dat by syne Borgermeesters plaetse
hadde gequiteert , sig verder gedragende tot het geene
by desen aengaende in UEd. Mog. vergaderinge tot
Arnhem hadde voorgestelt ; ende sijn vervolglijk voor
ons gecompareert ende op stoelen geplaest geworden
de Borgermeesteren. Roukens ende Reynders , neffens
de Schepenen ofte Raedsvrienden Peter Beekman ,
Cornelis Beekman , Derk Roukens en Willem Verheyden (sijnde de andere oude ontsette leden absent)
dewelke door den prsiderende in 't regt ende possessie van haere respective bedieningen werklijk herstelt sijn geworden ; dog onder sodaene clausule ende
restrictie , als UEd. Mog. by der selver resolutie van
den 18. July hebben gelieven vast te stoelen; met
gesinnen , dat sy van de herstellinge aen haere absente Confraters , die onder deselve mede Nv ierden
begrepen, kennisse souden geven , en verdere ernstige
recommandatie , dat sy sigh in haere funetien met alle
moderatie ende bescheydentheid wilden gedragen ,
ende haer particulier ressentiment , tegens die haer
mogten hebben verongelijkt , aen de gemene rust
sacrifieren ; waerop den Borgermeester Wilhelm Roukens, in name van alien, TJEd. Mog. Gecomm. voor
haere moeyte heeft bedankt ende derselver recommandatie aengenomen te sullen nacomen.
Dit dan dusver volbragt sijnde , hebben wy ons
na de Raedcamer der Stad Nymegen begeven, alwaer
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wy de twee Borgemeesteren Roukens ende Reynders
in haere prwsidentsstoelen ende de andere na haer
rang elders hebben doen plaetsen neemen ; waer over
sy door den prmsiderende nogmaals gefeliciteert sijnde,
hebben wy de vier secretaris , namentlijk Heukelom
Singendonck , Roukens ende Beekman aldaer ontboden , ende aen haer de herstellinge der oude ontsette Regenten bekent gemaekt, deselve lastende haer
voor wettig te erkennen ende te gehoorsaemen ,
't welk door haer eenparig aengenomon sijnde, hebben
sy verder verclaert, geen nieuwen Eed in handers
van de nieuwe prcesente regenten gedaen to hebben,
maer dat op haeren ouden Eed in haere bedieningen
waeren gecontinueert. Waerna aen de oude herstelde Regenten ook is gerecommandeert, dat sy
sonder tijdversuym so met 't in Eed neemen van
haere suppoosten , als 't plegen van andere acten,
haere bedieningen wederom souden excerceren, 't welk
by haer ook alsoo is agtergevolgt geworden.
Vervolglijk hebben wy mede goedgevonden ende
verstaen , dat de nieuwe oude Regenten , die een
nieuwen Eed hadden gedaen over sodaene poin.ten ,
als by ens geresolveert waeren ende hiervoren ge.
exprimeert staen yder afsonderlijk gevraagt en gehoort
souden worden.
Waer op den Schepen van de Wal binnen geroepen sijnde, heeft deselve in substantie de volgende verclaringe gedaen, dat hy geene de minste
voorkennisse van de bewegingen binnen Nymegen
voorgevallen , heeft gehad , nog Baer over met ymand
gecorrespondeert.
Dat hy selfs op aenraden van sijn confraters , als
de stall met een bombarderinge wierde gedreygt, sig
haer Thiel hadde begeven , sijnde den dagh , wanneer
de commotie is begonnen , dewijl hy door 't ontberen
van sijn gesigt , meer als andere, aen 't gevaer geexponeert soude sijn geweest.
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Dat by ook om alle moeyelijkheden te ontgaen ,
de Commissie , om de gesubstitueerde Mombers , als
deselve tot Nymegen waeren , te andwoorden , heeft
gedeclineert, ende dat nooyt bewesen sal connen
warden , dat hy eenig part off deel aen dese desordres heeft gehad , verclarende verders , dat hy ten
tyde als deserve voorvielen in de vergaderinge van
de Magistraet alhier wel was erschenen , ende dat
de Heer Romswinkel hem doen bekent maekte , dat
by door de gemeente tot Schepen ende Raed was
vercoren , met versoek dat hij den Eed wilde vernieuwen.
Dat by den Eed als Raed heeft afgelegt en niet
als Schepen , sander de reden daervan te weten.
Dat hy niet anders heeft getragt , als de rust ende
de vrede alhier te helpen herstellen ende continueren.
Dat hy ook altijd van gevoelen was geweest , dat
men sig aen cen Rigter behoorde te anderwerpen ,
daer toe allegerende de woorden , quad tibi non vis
fieri , alteri ne feceris , en dat hij door sijn proesentie
veel quaed hadde voorgecomen dat hy ook niet
prsent was geweest doen de brieven van protest
tegens UEd. Mog. vergaderinge tot Arnhem wierden
opgestelt, gelijk ook niet wanneer 't placaet van den
22 July deses jaers wierd geprojecteert maer wel
doen 't selve wierde geresumeert, daerby voegende
dat hy dit alles niet konde keeren.
Seggende verders niet te weten , hoe de Heer
Raed Romswinkel in dit werk was gecomen , dewijr
hy hem in twintig jaeren niet hadde gesproken, als
op den Eersten Lantdag die naer 't overlyden van
Sijn Maj t . van Groot-Britt en glorieuser gedagtenis tot
Nymegen is gehouden en alleen over indifferente
saeken , daer nog byvoegende , dat de Hr. Romswinkel in alle Commissien van opstellen van protesten , brieven, als antlers, geemployeert is geweest.
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Waerna gelicentieert sijnde, heeft den selven sijn
afscheid genomen , ende is daerop uyt de vergaderinge vertrocken, sig dienaengaende tot 't raedsignaet
refererende. Waernaer is gecompareert Dr. Leydekker medeschepen offte Raedsvriend , die op de
vragen hem voorgestelt mede voor so veel men daer
van notitie heeft konnen houden, heeft geandwoord.
Dat by niet conde sien qualijk gedaen te hebben
met 't doen van een tweden ende nieuwen Eed ,
dewiji voor de eerste ende twedemael , niet anders
heeft belooft , als de stads beste to soeken ende to
betragten.
Dat hy in desen onnosel is en niet wiste wat er
in 't begin was gepasseert, sijnde menigmael absent
ende somtijts bij de besoignes tegenwoordig geweest,
't welk by omtrent 't formeren der protesten tegen
UEd. Mog. vergaderinge tot Arnhem , als mede
rakende 't Nymeegse placaet , van den 22 July
laestleden scheen te verstaen , sonder dat by wiste
hoe ende op wat Wyse de Hr. Romswinkel tot dese
saeken was gecomen, maer dat hy wel hadde hooren
seggen , dat Reynier Verschoor dit werk hadde begonnen , sonder egter to weten , of de Heer Romswinkel daer toe mede versogt is geworden , ende mede
gehoort te hebben dat dheer Romswinkel de luyden
hadde doen geloven , dat sy ontlast souden worden.
Waer mede buyten gestaen sijnde , is den Hopman
Johan van Leuwen , door de gemeente van Raedsvrind tot Schepen bevordert, binnen geroepen ende
aldaer verschenen sijnde, heeft den selven verclaert
omtrent dese bewegingen so onnosel to wesen , als
een kind dat te nagt geboren was; dat men hem wel
agt daegen to voren hadde laten aenseggen dat hy
sig uyt den Raed soude absenteren.
Dat hy ook dikwils is absent geweest en altijd
opgestaen ende uytgegaen , als er saeken voorquamen,
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die sijn swager den Borgermeester Reynders raekten ;
dat hy UEd. Mog. placaet , gedateert den 20 van de
afgelopene maent July aen de magistraet der stall
Nymegen , ten fine van publicatie ende affixie overgesonden , wel heeft gesien , maer niet gelesen , sijn de
niet prwsent geweest , wanneer 't Nymeegse placaet
is opgestelt , maer wel doen dheer Romswinkel met
de andere Gecomm. de gesubstitueerde Mombers omtrent 't insinueren van UEd. Mog. resolutie van den
18 July op de de Landschaps Camer tot Nymegen
hebben gesproken, seggende juist op den selven tjjd
in den Raed gecomen te sijn als de veer Romswinkel met de andere Gecommitteerdens ten voorss.
eynde naer de Landschaps Camer gingen ; als mede
dat alle prsente Leeden van die vergaderinge haer
ook naer boven begaven ende naer dat den voorsn.
van Leuwen was buytengetreden , is binnen gecomen
den Raedsvriend Santvoort , dewelke seer ontstelt
ende gedecontenanceert sijnde , in 't begin heeft voorgewent niet te weten eenen nieuwen Eed gedaen te
hebben , maer dat hy dit door sijn gedagten moeste
laeten gaen , 't selve egter weynig tad daer na bekennende , als mede dat hy prwsent was , doen de
protesten tegens UEd. Mog. vergaderinge alhier wierden
opgestelt , als ook doen 't placaet van den 20. July
ontfangen ende dat van den 22. wierde geconcipieert ,
daer by voegende , dat hy niet andwoorde , als hy
daerover gevraegt wierde , maer dat by niet in de
vergaderinge is geweest , als de resolutie tegens de
gesubstitueerde Mombers wierde genomen , sig verder
tot 't Raedsignaet refererende , waer uyt syne prwsentie of absentie gedurende dese troubles soude
konnen blyken.
Ende dewijl den voormiddag daer mede was verlopen , is aen de andere oude nieuwe regenten dewelke
mede gehoort louden worden , aengesegt , dat sy des
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naermiddags de klocke vier uyren ten voorss. eynde
op 't raedhuys souden komen. En is den Borgermeester Justinus de Beyen , die in 't begin by de
herstellinge van de Borgermeesteren Roukens, Reynders en andere niet was tegenwoordig geweest , naer
versogt ende verleende audientie mede werklijk in
syne bedieninge herstelt , 't welk hy heeft aengenomen,
met byvoeginge dat by sijn plaets weder soude gaen
naemen , waer mede dese eerste sessie ten eynde is
gelopen.
De vergaderinge des nademiddags omtrent de klocke
vier uyren wederom begonnen sijnde , ende den Deurwaerder aengedient hebbende , dat de Schepenen ende
respective Raedsvrienden met naemen Vermeer, Ingenool , van den Berg ende van der Lynden op 't
raedhuys gecomen waeren , is daerop den Schepen
Vermeer binnen gestaen ende heeft op sodaene pointen,
als hem wierden yoorgedragen , in substantie geandwoord.
Dat hy wel een nieuwen Eed hadde gedaen maer
naer Been ander formulier,, als men van ouds gewoon is.
Dat by ook in de Magistraet van Nymegen was
gebleven ten besten van de stad en goede Ingesetenen
van dien , gelijk hy daer nu seventien jaeren was in
geweest.
Dat de nieuwe ende de oude wederom in Eed genomen Regenten , so omtrent 't formeren der protester
tegens de wettigheid der Landschaps vergaderingen
tot Arnhem , schryven van brieven , formeren van 't
placaet , als anders , hadden gedaen, so ende als
eerlyke luyden betaemt , ende dat hy niet pretendeerde daer over in de inquisitie gebragt to worden,
maer inval hy qualijk mogte gedaen hebben , dat
hy sig ten goeden regten praesenteerde , Bonder dat
by sig aen de Magistraets plaats veel liet gelegen
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sijn connende buyten dat van sijn eygen middelen
leven.
Verclarende verders , voor den dag , als de Magistraet door offte wegens de gemeente wierd verandert , van de gehele saek niets geweten te hebben;
maer wel dat er een brieff met placaten van 't Hoff
was gecomen , sonder deselve gesien te hebben , dat
hy ook meende dat de Landschap door te houden
van den Lantdag tot Arnhem de stad van Nymegen
hadde verongelijkt , ende dat by wel wiste dat de
gesubstitueerde Mombers tot Nymegen waeren geweest, als ook , dat hy de Magistraets vergaderinge ,
daer over beleyt en gehouden , mede hadde bygewoont , ende aldaer gedaen , gelijk de andere, menende
dat er genoegsaeme redenen sijn geweest , waerom
de Magistraet 't placaet van den 22 July tegen 't
placaet van 't Hoff van den 20 dito hadde laten
drukken.
Waerop uytgegaen sonde, is den Schepen Johan
Ingenool binnen geroepen, dewelke onder anderen
heeft verclaert.
Pat de gemeente , alle de Leeden van de Magistraet bedankt hebbende , eenige daervan weder hadde
aengenomen.
Pat hy van dat getal sijnde , daer een nieuwen
Eed hadde afgeleyt , sijnde van gevoelen , dat de gemeente bevoegt is de Magistraet te connen afsetten.
Dat dese sack niet hem, maer de gemeente raekt.
Dat hy geern van den eenen ende anderen Eed
Wilde ontslagen zijn, vragende tussen beyde , off hy
op een plaets was , daer men inquisitie Bede , daer
by voegende , dat sijn memorie geen register was ,
en dat er wierde gesegt, dat een seker Heer was
ingeroepen om de gemeente en gilden te defenderen.
Dat by niet wiste met disrespect tegens de Landsehaps-vergaderinge gehandelt to sijn, ende dat de
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Magistraet ende de Gemeensluyden de saek soo
begrepen , dat de Lantdag tot Nymegen hadde behoren gehouden te worden ; dat hy wel merle
als een stilswygent persoon was gecommitteert geweest om de subs t . Momboirs te horen ende andwoord
te brengen , en dat hy in de Magistraet maer een
stem heeft.
Dat hy de hand niet heeft gehad in de protesten
tegens de Landschaps vergaderinge , sonder dat hy
wilde bekennen , dat omtrent de saeken , in dese beroerte tot Nymegen voorgevallen , qualijk was gedaen;
maer dat men volgens 't seggen van de Heeren het
so sonde moeten opneemen.
Dat hy merle prmsent was geweest doen placaet
van den 22. July wierde geresumeert sonder te weten,
wie het heeft opgestelt.
Waerop afscheyd genomen ende gedimitteert sijnde,
is in de vergaderinge ontboden ende erschenen. den
Schepen van den Bergh , verclarende niet geweten
te hebben , dat dese bewegingen souden voorcomen ,
als weynige daegen te voren.
Pat hy nooit met eenige Gemeensluyden ofte gildens
desen aengaende in conferentie is geweest.
Pat hy syne confraters dikwils hadde te gemoet
gevoert en versogt, dat sy 't getal der gemeensluyden
weder souden vervullen., ende so sulx geschiet was,
dat de saken dan so ver niet souden gecomen sijn.
Dat hy wel een nieuwen Eed heeft gedaen , maer
deselve , die hy voor desen hadde afgelegt.
Dat hy niet conde oordeelen of de gemeente in
alien desen wel offte qualijk heeft gedaen. Maer dat
hy sulx overliet aen 't oordeel der Rigters.
Seggende niet antlers te weten of de Landschaps
vergaderinge tot Arnhem was alleen op goedvinden
van eenige leeden van 't Hoff uytgeschreven. En dat
hem sulx door den Heer Romswinckel was voorgelesen.

DER PLOOIERIJ IN

1702.

207

Dat by niet preesent is geweest , doen de S t . Momboirs tot Nymegen waeren , maer wel ten tyde , als
't placaet van den 22 July wierde geresumeert.
Dat by , schoon op sijn sterven was , niet kan
seggen , off de Heer Romswinkel tot dit werk is geroepen , dan off by uyt sig selfs daer toe is gecomen,
dat hy Schepen ende Raed is , en dat dheer Romswinkel gisteren avond niet in de vergaderinge was
geweest.
Dat hy niet pnetendeerde in de Regeringe te sijn ,
ten waere hy de liefde der gemeente hadde , en dat
hy sommige Heeren beclaegde. En eyndelijk , dat
by niet wiste , wie 't bekende seditieuse libel heeft
gemaekt , ende inval hy het wiste , dat by bet soude
seggen ende de aenbeloofde prwmie verdienen ; gelijk
immediatelijk daer na ook is erschenen den Schepen
Frans van der Linden, seggende , dat hij den ordinairen Eed op nieuws hadde gedaen.
Dat de gemeente heeft gemeent tot 't ontsetten der
Magistraet beregtigt te sijn , en dat de protesten tegen
UEd. Mog. vergaderinge tot Arnhem , als merle 't
placaet van den 22 July in sijn bywesen geconcipieert
en gedresseert sijn geworden.
Dat aen de eene ende de andere syde wel wat can
gepecceert sijn.
Pat hy van sommige Regenten ende ook van de
gemeente voor suspect is gehouden.
Dat ook in de commissie is geweest , om de subst.
Momboirs te gaen spreken , maer niet te weten , dat
haer is aengesegt , off dat sy gewaerschouwt zijn te
moeten vertrecken , verclarende verders tot nadere
elucidatie van 't geene omtrent 't placaet van den
22. July heeft gesegt , dat hy 't opstellen ende formeren van 't selve niet heeft bygewoont, maer dat
hy by de lecture, offte resumptie heeft geassisteert ,
niet antlers wetende , of 't selve is door den secretaris
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Heukelom geprojecteert , ende dat er veel of ende
by is gedaen , van al hetwelk wy UEd. Meg. op den
selven dag per expressen summiere kennis hebben
gegeven.
Ende op dat wy de saeken , ons by IJEd. Mog.
resolution aenbevolen , so veel mogelijk , ten eynde
mogten brengen , hebben wy de Heeren Caspar van
Els tot den Swanenburg ende Andreas Steven van
Winssum , uyt ons midden versogt en gecommitteert
om den Heere Grave van Nassau UEd. Mog. ordres
in de resolutie van den tweden deses vervat , rakende
het employ der militie in 't Quartier van Nymegen
guarnisoen
houdende ) te communiceren ende te verb
soeken , dat lien selven avond een Regiment Infantery,, de helfte naer Thiel , en de andere helfte
naer Bommel afgesonden mogte worden , om aldaer
tot nailer ordre te verblyven , als merle om met sijn
Excellentie te overleggen , hoe ende op wat Wyse
sulx het gevoeglijkste soude konnen geschieden ,
dewelke aen ons den selven namiddag hebben gerapporteert , dat den Gouverneur naer ontfangene
communicatie van UEd. Mog. res e hadde verclaert
deselve gaerne te sullen agtervolgen , met byvoeginge
dat by daer toe 't gelders Regiment van den Brigardier Welderen hadde gedespicieert. Insgelijx hebben
wy eenige stucken ende memorien in handen van
de gesubstitueerde Mombers om . daer uyt vraegarticulen , waerop eenige Getuygen souden worden gehoort , te formeren.

Saturni den 5 Augusti.
Des anderen daegs 's morgens wederom tydelijk
op de Landschaps tamer vergadert sijnde , hebben wy
dienstig en nodig geoordeelt , Eerstelijk 't raedsignaet ,
't Welk gedurende de tijd van de pretense nieuwe
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Regeringe was gehouden , te moeten naesien en examineren als mede alle de memorien en concepten
van protesten , brieven , als anders , om daer uyt te
vernemen , wat resolution gedurende dese seditieuse
bewegingen genomen , ende wat leden in die vergaderingen successivelijk waren prmsent geweest.
Ten tweden , dat de Herstelde Magistraet UEd.
Mog. resolutie van den 18 July in piano behoorde
te doen drucken , om ter plaetsen daer men gewoon
is affixien van placcaten te doen , aengeplakt ende
door dat middel tot een yders wetenschap ende kennisse gebragt te worden.
Ten derden , dat de vergaderinge der gemeensluyden ten spoedigsten geconvoceert behoorde te
worden , ten eynde den Griffier UEd. Mog. meergemelte resolutie van den 18 July haer mogte voorgelesen en aen haer mede mondeling versekeren , dat
UEd. Mog. Gecomm. naer Nymegen niet waren afgesonden om de privilegien ende voorregten der gemeensluyden ende gemeente te benemen ofte vercorten , maer om deselve in naeme van haere Heeren
Principalen te maintineren.
Ende ten vierden , dat 't placaet op den naem van
Borgermeesteren , Schepenen ende Raed , mitsgaders
de gemeensluyden der stall Nymegen , de dato den
22 July deses jaers geemaneert ende geaffigeert ,
door order der herstelde regenten afgetrocken mogte
worden , welke vier pointen om aen de Magistraet
voor te dragen aen den Griffier in mandatis gegeven
sijnde , heeft den selven gerapporteert.
Dat haer Eersaeme , nopende 't eerste point hadden
geandwoord , dat sy seer genegen waeren ons goedvinden ende resolutie op te volgen , maer dat sy
meenden van meerder vrugt ende beter effect te
sullen sijn , dat wy den Secretaris Heukelom in once
vergaderinge deden coomen ende hem ordonneerde
Bijdr. en Meded. XXXII.
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't voorgevoerde Raedsignaet , als ook de gerequireerde
memorien ende concepten van protesten , brieven , als
antlers aen ons te exhiberen.
Dat het twede , bestaende in het doen drucken
van UEd. Nog. resolutie van den 18 July in piano
stiptelijk sonde worden nagecomen.
Ende voor so veel 't derde concerneert , dat sy tot
haer leetwesen genootsaekt waren daer in swarigheid
te maeken , dewijl daer driederley soort van Gemeensluyden sijn, namentlijk die door den overleden Heer
Erffstadhouder Hoogloffelijker gedagtenis sijn aengestelt , die op nominatie der Gildens ten tyde der
tumultueuse beroertens sijn gecoren , ten die gedurende de nieuwe prsente regeringe sijn gemaekt,
en dat sy vreesden sig door dese convocatie te sullen
prwjudiceren , ende dat haere ordres in desen niet
gepareert souden worden.
Met versoek , dat wy ('t vierde point betreffende)
de Stockmeesterse , dewelke sulx te doen gewoon was
geliefde te ordonneren die afscheuringe te doen offte
te besorgen.
Waerop wy dan na deliberatie hebben goedgevonden den Secretaris Heukelom voor ons te ontbieden ende hem te lasten de meergemelte signaten
met den aencleven van dien aen ons over te geven ,
waer op by deselve aenstonts heeft geextradeert met
belofften van alle andere minuten , so veel mogelijk ,
te sullen soeken ende naesien , ende 't geene gevonden wierd aen ons communiceren ; ende den
Griffier te bevelen , dat by den woorthouder der
gemeensluyden ,

Dr.

Pieck , offte de naeste hem vol-

gende , uyt once naem_soude aenseggen , de gemeensluyden , so ras mogelijk , te doen vergaderen , om
't geene , hem was aenbevolen , aen haer voor te
dragen; edog heeft den Griffier ons gerapporteert ,
dat by een Bode na 't huys van den woordhouder om
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te doen vragen , off hy by huis was , gesonden hebbende, hem was geandwoord , dat hy wel in de stad
maer buyten sijn woninge was.
En is den Griffier daerna aenstonts in persoon na
sijn logement gegaen , ende heeft by afwesen van
den woordhouder aen sijn moeder en Broeder onse
ordres bekent gemaekt , met versekeringe dat den
woordhouder ende Gemeensluyden volcomen conden
gerust sijn, dat haer in desen niets quaets soude
wedervaren en dat wy waren gecomen om haere voorregten te maintineren. Alle het welke de moeder
en Broeder van den woordhouder Piek , hebben aengenomen , by syne wedercomste , aen hem te sullen
bekent maken ende den Grittier kennisse te sullen
geven so ras hy weder te huys gecomen soude sijn.
Waer naer hy sigh verder na 't logement van den
gemeensman Romburg begeven hebbende , is den
selven al merle volgens sijn rapport niet te huys gevonden, waer op dan niet meer gevolgt sijnde , hebben
wy een relaes van de Stockmeesterse , rakende 't afscheuren van 't Nymeegse placaet ontfangen , als
sub N. 6 1) , gelijk de Heeren van Els en Winsum
nailer openinge van haere twede conferentie met den
graeff van Nassau in 't bywesen van den Brigardier

1) Relateere ende verclaare ik ondergz. Roeydr. deeser stad Nymegen, dat ik op sondag den 6e Aug. deeses jaars 1702 des
middags omtrent de klokke een uir de Heeren Frans van der
Linden en Johan Ingenool van wegens hear Ed. Mogende Heeren
Gecommitteerden van de Lantschap hebbe versocht, dat haar Ed.
van deese namiddag ten klokke vier uiren op den Raethuyse alhier
haar geliefden te laaten viraden, dat welgemelte Heer van der
Linden mij daar op geantwoort heeft, dat onmogelijk konde
koomen, alsoo van de namiddag eenige nodige affaires had, en de
Heer Johan Ingenool, dat weegens pressante affaires uit de stad
moest weesen, dat sijn Ed. derhalven moesten geexcuseert worden.
Actum ut supra (en was getekent)
Theod. v. Lon
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Welderen , desen morgen gehouden, hebben gegeven ,
daer in bestaende , dat 't regiment van Welderen na
Thiel ende Bommel te water afgesonden sal worden
op sodaene patent , als wy ten dien eynde souden
doen depecheren , waer van ses Comp en tot Thiel
onder 't Commando van den Major Renesse , en ses
tot Bommel , onder 't Commando van den Overste
Lieutenant Bussonner souden verblyven , en dat het
gehele Regiment tot , offte voor Thiel soude vertoeven, tot dat de ses Compagnien aldaer binnen
getrocken waeren , als mede dat wy een secrete en
beslote ordre aen den Lt Coll. souden ter handen
stellen , om sig daer na in cas van resistentie , offte
feytelijkheid te reguleren ; edog dewijI wy te gemoet
saegen , dat wy wegens verscheide incidenten en
tergiversatien van veele geciteerde Getuygen , langer,
als wy souden denken , tot Nymegen souden moeten
vertoeven , hebben wy den Grave van Nassau en
den Brigardier Welderen door den Griffier kennisse
laten geven , dat wy hadden goed gevonden het
regiment desen avond niet te doen uytmarcheren.
Ende vervolgens gedelibereert sijnde , off men ymand
van de oude nieuwe Regenten wederom tot de Regeringe der stall Nymegen soude admitteren , ende
so ja , wat persoon off personen daer toe geadmitteert
souden worden.
Hebben wy daer toe by provisie gedespicieert als
ten minste aen eenige onordentelijkheden schuldig ,
den Schepen van de Wal.
Dominica den 6 Augusti.
Ende dewijl UEd. Mog. mede hadden gelieven
goed te vinden ende te verstaen , dat omtrent de
herstellinge van de oude nieuwe regenten niet met de
uyterste rigeur,, maer na redelijkheid , pro re nata ,
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soude werden geprocedeert , hebben wy geresolveert ,
dat sy alle , nemine excepto , herstelt souden worden,
inval sy wilden bekennen 't ongelijk en de kleynigheid , die sy de Landfurstelyke Hoogheid en de Regeringe van dien handen aengedaen , so met 't afleggen van een nieuwen Eed in handen van ongequalificeerde persoonen , met de bejegeninge de Subst
Momboirs aengedaen , 't weygeren van publiceren en
doen affigeren van 't placaet van den 20 July ende
't formeren en emaneren van dat van den 22 daer
tegens, ende aennemen sig met de oude herstelde
Regenten to ver3oenen , ende met haer over alle
saeken , het beste van de stad , de borgerye en ingesetenen van dien concernerende , to sullen besoigneren , de eenigheit to behartigen , ende dat sy eerst
ende vooral ende voornamentlijk souden moeten verclaeren wel to willen en to wenschen , dat alle de
voorgestelde saeken en de confusie daer uyt ontstaen,
niet waren voorgevallen als merle dat sy haer aen
UEd. Mog. resolutien , op den tegenwoordigen. Lantdag tot Arnhem genomen , souden onderwerpen, ende
is daerop den Roeydrager van Lom in persoon binnen
ontboden ende gelast alle de oude nieuwe Regenten
aen to seggen , dat sy des nademiddags ten vier uyren
op de Landschaps kamer sullen hebben to erschynen ,
en dat hij daer van sal hebben to relateren naer behoren , dewiji onse ordres , om desen morgen ten elf
uyren te ersehynen, qualijk waeren geexecuteert ; 't
Welk by hem aengenomen sijnde , hebben wy vervolgens gelesen en geexamineert de Interrogatoria tot
verhoor van eenige getuygen door de Subs t Momboirs
geconcipieert , ende daerop verstaen , deserve wederom
aen haer over to geven , ten eynde sy alle dev oiren
mogten aenwenden , om ten minsten twee onpartydige
Getuygen , rakende de saeken daer by vervat , te
doen produceren en deponeren , ende dat sy haer
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ook souden informeren , off de

Hr

Romswinkel door

de Gildens ofte Gemeensluyden off beyde te gelijk
tot Nymegen was ontboden , off dat hy sigh hadde
aengeboden : des sondags naermiddags hebben den.
Roeydrager van Lom ende Nyenhuys mondeling gerelateert , dat sy de oude nieuwe Regenten hadden
aengesegt , dat sy ten vier uyren op de Landschaps
Lamer voor ons souden hebben te erschynen , maer
om daervan volcomen versekert te sijn , hebben wy
aen den selven bevolen een schriftelijk relaes van
haer wedervaren op te stellen en aen ons over te
geven.
En dewijl sy daer mede besig waeren , heeft den
Deurwaerder Schevickhaven bekent gemaekt , dat den
Raedsvriend Sandvoort sig aengaff om nader gehoort
te worden en na dat den selven was binnen geroepen , heeft den pmsiderende aen hem voorgedraegen , 't geen wy op huyden hadden geresolveert
ende hier bevorens is ter nedergestelt; waerop hy
Sandvoort aenstonts heeft geandwoord ende bekent
overtuigt te sijn , dat hy in 't geene met ende neffens
andere oude nieuwe Regenten so omtrent den nieuwen
Eed , als antlers gedaen ende gehandelt hadde, qualijk
hadde gedaen en gehandelt; dat hy sig UEd. Mog.
resolution ende ordres der Landschap gewillig submitteerde , belovende met de oude herstelde Regenten
in vrede en vrientschap to sullen leven ende met
haer het beste der Stad ende Borgery te sullen betragten ; versoekende daerop in de Magistrature weder
herstelt te worden , 't Welk hem geaccordeert sijnde ,
is sulx door ons aen den Borgermeester Reynders
bekent gemaekt , en dat by de Magistraet hier van
notificatie soude geven.
Waer naer beyde afgegaen zijnde , hebben wy den
Deurwaerder Schevickhaven omtrent de klocke ses
uyren des avonts gelast te ondersoeken , offer nog
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eenige ofte ymand der oude nieuwe regenten behalven Sandvoort sig hadden aengegeven , 't welk
door hem gedaen sijnde , heeft by gerapporteert ,
niemand van deselve gesien off gevonden te hebben.
Waerop de Roeydraegers Nyenhuys en van Loin
haer schriftelijk relaes , betreffende de gebode oude
nieuwe Regenten hebbende overgegeven , sullen wy
deselve hier mede sub N. 6. 1) et 7. tot UEd. Mog.
informatie byvoegen , en om in desen so veel gemakkelpheid , als 't mogelijk was , by te brengen , hebben
wy geresolveert dat de oude nieuwe Regenten, al
nog door de Roeydragers van de Stad souden worden
geboden , om morgen te negen uyren in onse vergaderinge te compareren , gelijk aen

Dr.

Pieck , Woort-

houder der Gemeensluyden ook soude worden gelast ,
morgen vroeg ten tiers uyren de Gemeensluyden te
doen vergaderen.

Luna den 7 Augusti.
Ende overmits wy bedugt waeren , dat de herstelde Regenten in haer persoonen en goederen door
eenige ongeruste en quaetwillige menschen benadeelt
mogten worden , hebben wy daer tegens een resolutie
doen opstellen , om door den Griffier in het bywesen
van de twee Momboirs , voor het Stadhuys afgecondigt
ende daer na geaffigeert te worden , waer by de ont-

1) Ick ondergesr. Stockmeesterse van 't Stadhuys tot Nymegen
attestere hier tneede dat ten versoeke van de Gecomm. Heeren uyt
de Landschap door de Portiers aan alle poorten binnen deese stad
heb laaten aftrekken de Placaten , door de Magistraat deeser stad
doen formeeren waar by protesteerden over die nulle Landschaps
Vergaderinge , in July binnen Arnhem gehouden. Actum Nymegen

den 5e Aug. 1702. (was getek.)
Gertruy van den 11 ..... Wed. Smits.
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settinge der selver door de Gemeensluyden ende
Gildens gedaen niet alleen word geimprobeert ende
geannulleert , maer ook in specie sodanig placaet , als
op den 22 July laestleden op de naem van Borgermeesteren , Schepenen en Raed , sampt gemeensluyden
der Stad Nymegen , is geemaneert , 't selve mede voor
nul ende tegens de Hoogheid van 't land aenlopende
verclaert , met verbod aen alle Borgeren en Ingesetenen van haer met woorden ofte werken .op eenigerley Wyse te beledigen , by poene , dat sy als perturbateurs van de gemene rust aengesien ,ende na
exigentie van saecken arbitrairlijk gestraft en gecorrigeert souden worden , naer behoren.
Welke resolutie door den Griffier in voegen ende
manieren , als bij ons was vastgestelt , is gepubliceert
en naderhand gedrukt geworden, gelijk UEd. Mog.
met meerdere uyt deselve sub N. 8 1) gelieven te sien.
Bij welke gelegentheid mede is goetgevonden de

Wy Raden des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen,
ende adjuncte Leeden uyt de Lantschap.
Doen te weeten alsoo wy op speciale auctorisatie en goetvinden
van de Heeren Staaten deeses Furstendoms ende Graafschaps van
den 26 July laastleeden de oude ontsette Regenten en Magistraats
Persoonen deeser stad Nymegen , in haar voile regt, auctoriteit en
bedieningen respectivelijk werkelijk hebben herstelt, met naamen
Willem Roukens, Justinus de Beyer, Willem Reynders, Peter
Beekman, Diderik van Eck van Panthaleon, Johan van Santfort,
Derk Roukens, Johan Verbolt, Peter Cornelis Beekman, Willem
Verheyen.
De ontsettinge van deselve door de gemeensluiden en gilden
alhier gedaan, onwettig en informeel verclarende, ende deselve
vervolgens uyt kragt van voorgeroerde Resolutie improberende en
annullerende, gelijk ook alle het geene by de prwtense nieuwe
Regenten is gedaan en ondernomen geworden ende in specie
sodanig Placaat, als op den 22e July laastleeden op den naam van
Borgermeesteren Schepenen en Raadsampt gemeensluiden deeser
stad Nymegen is ge8maneert, verklarende 't selve meede nul en
tegens de Hoogheit van het Land aanlopende.
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Magistraet te versoeken ende goediglijk te gesinnen
't placaet van den 20 July op UEd. Mog. ordres door
ons geconcipieert ende gearresteert ende voor eenige
tijt haer Eers. toegesonden , te doen publiceren en
affigeren, als mede , dat by de affixie van UEd.
Mog. resolutie van den 18 July naer dat deselve in
piano gedrukt soude wesen , louden besorgen , 't Welk
by haer Eers. wel is aengenomen, maer sin wy daernae
geinformeert , dat de publicatie van 't placaet nagelaten , maer 't affigeren van UEd. Mog. resolutie van
den 18 July volbragt is geworden.
Wy hebben ook order 't examineren deser saecke
bevonden, niet te connen afwesen den secretaris Henkelom , ingevolge UEd. Mog. resolutie , over eenige
pointers van aengelegentheid te horen , of daer over
informatie te doen neemen , daerin bestaende , dat hij
den Eed van Secretesse als andere in 't Quartier van
Nymegen tot Arnhem op de Lantdag afgelegt , ende
de sentimenten der Leeden gehoort hebbende , sig op
revocatie der prtense nieuwe regenten , sonder permissie hadde geretireert en sig met deselve gevoegt ,
niet tegenstaende by in die vergaderinge hadde gedaen , hetgeen een Secretaris gewoon is to doen.
Dat het quartier van Nymegen daer door is genootsaekt geworden sig van een andere secretaris to
bedienen.
Dat by de vergaderingen der pnetense Regenten
niet alleen doorgaens hadde bygewoont, maer den
brieff waer by 't placaet van den 22 July tot Nymegen gedrukt, aen de Steeden Thiel en Bommel
wierde gecommuniceert , om diergelyke te doen formeren , hadde geminuteert ende 't placaet selfs ondertekent.
Waer over wy de Subs t Momboirs hebben geauctoriseert , om sigh dienaengaende nader te informeren
ende naer bevind van saken tegeus den voorn. Secre-
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taris te procederen na behooren als sub N. 9, 1°
ervintelijk.
Hier op hebben de Roeydragers van Lom en Nyenhuys schrifftelijk gerelateert , dat sy de seven oude
nieuwe Regenten tegens 9 uyren hadden geciteert ,
ende den Woordhouder Piek in onse naeme aengesegt , ten tien uyren de gemeensluyden te doen
vergaderen , als by die relatien sub 9 2" et 10°
nader can worden gesien.
- Sonder dat ymand der oude nieuwe regenten , niet
tegenstaende onse iterative instantien , verschenen of
de gemeente geconvoceert is geworden , ende overmits
wy van tijd tot tijd geinfomeert wierden , dat UEd.
Mog. ordres tot Thiel ende Bommel , sonder onse
persoonen aen 't grootste gevaer en UEd. Mog. gesag
aen de uyterste vilipendie te exponeren , niet konnen
worden geexecuteert , ten waere wy van eenige militie
tot onse securiteit waeren voorsien , en dat by dese
toestant van saeken 't guarnisoen van Nymegen niet
behoorde verswakt te worden ; hebben wy goedgevonden den Heere Grave van Athloon by missive te
versoeken , dat sijn Welgeboren een Regiment uyt de
Graeff naer Nymegen geliefde te senden , op dat wy
Baer door in staet gestelt mogten worden , om ons
van 't regiment van den Brigardier Welderen te connen
bedienen , gelijk UEd. Mog. uyt de minute van lien
sub N. 11 1) sullen konnen afneemen , die wy om in

1) Welgebooren Heer.
Dewijl wy door de Heeren Staaten deeser Lantschap geauthoriseert zijn , om de oude ontsette Regenten in de steeden Nymegen , Thiel en Bommel , wederom in haar voile regt , authoriteit
en Bedieningen te herstellen , gelijk wy daarvan alreeds een aanyang alhier binnen Nymegen hebben gemaakt , als meede dat alle
militaire officieren binnen deese Provintie zijnde, onse ordres in
cas dat eenige militairen daar toe gerequireert wierden , sullen
obedieeren , gelijk UExc. uyt de neffens gaande copie sal gelieven
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sekerheid overgebragt te worden , met een Trompetter van den Heer van Kralingen expres hebben
moeten afsenden.

Martis den 8 Augusti.
Ende overmits de Borgermeesteren der Stad Thiel ,
van den Steen ende Welderen , tot Nymegen gecomen , ende aenlaet hadden gegeven , om met eenige
Heeren uyt ons midden te committeren , te overleggen , hoe ende op wat wyse wy onse commissie
binnen de Stad Thiel op de gemakkelijkste en gevoeglijkste wyse souden uytvoeren , ende of daertoe
eenige militie wierde gerequireert , ofte niet ; so
hebben wy ten voorss. eynde versogt ende gecommitteert de Heeren van Essen , Lintelo en Vygh ,
dewelke die conferentie met de voornoemde Borgermeesteren , op de Zutphensche Camer aenstonts begonnen ende volbragt hebbende , is door deselve gerapporteert ; dat sy op approbatie van de vergaderinge
met deselve waren over een gecomen , dat wy tot
bescherminge van onse persoonen niet antlers souden
mede semen als een Escorte van twee hondert man
te voet en vijfftig paerden , en dat wy aen de Magistraet der Stad Thiel , Baer van by missive bevorens
kennisse souden geven ; waer op gedelibereert sijnde ,
is die overcomste , so als deselve was geprojecteert ,

te sien , ende dat wy onderrigt worden dat de voorgeroerde ordres
tot Thiel en Bommel sonder dat middel met seekerheit niet werkstellig gemaakt sullen konnen worden , 't welk door dit guarnisoen
by deese toestant van saaken niet gevoeglijk kan geschieden, soo
versoeken wy dat UWGeb. die prompte orders gelieven te stellen ,
dat een Regiment uyt de stall Grave ten allerspoedigste alhier
binnen Nymegen voor eenigen tijt in guarnisoen gesonden mogen.
(Onder aan de Pagina stont):
Nymegen den 7 Aug. 1702.
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geagreeert, en dienaengaende een brieff sub N. 13
hier bygevoegt , aen de Magistraet der Stad Thiel
geschreven ; immiddels wierde den Griffier door den
Deurwaerder Schevickhaven uytgeroepen , dewelke
weder in de vergaderinge gecomen sijnde , heeft bekent gemaekt , dat hy voor de deur hadde gevonden
een Notaris , genaemt Vermasen , neffens twee Getuygen , sig noemende Peter de Haes en Hendrick
Holten ; dewelke hem een geschrift wilden ter hand
stellen , off insinueren om aen ons overgegeven en
gecommuniceert te worden , dog dat hy hetselve
sonder ons voorweten en toestemminge niet hadde
durven aennemen , waer op ons consent ontfangen
hebbende , heeft hy in handen van den Heer prwsiderende overgegeven seker onbesonne protest, door
eenige oude nieuwe en nieuwe prwtense Regenten
neffens verscheyde Gemeensluyden getekent, dog sine
die et consule , 't welke wy uyt vrese van UEd. Mog.
door een altegroote extensie , inval wy den inhoud
hier deden in schryven te vervelen , hier by voegen
sub N. 14.
Het welk wy hebben goed gevonden aen de Subst
Momboirs copielijk te doen communiceren , om daer
op ons van haere consideratien te dienen gelijk wy
UEd. Mog. daer van ook al rede op den 8. deses in
substantie by missive kennis hebben gegeven.

Mercurii den 9 Augusti.
En hebben wy verders nodig geagt voor ons vertreck na Thiel te besorgen , dat de herstelde Reb(Yenten in onse absentie voor alle insultes en rude
bejegeningen beschermt en bewaert mogten worden,
en derhalven door den Griffier een acte ende order
gecoricheert , waer by den Grave van Nassau , Gouverneur van Nymegen word versogt en uyt UEd.
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Mog. naem geordonneert, deselve daervoor ook met
de sterke hand , ende apprehensie van de ondernemers , met alle naerstigheid ende voorsorge te bevryden , als sub N. 15. kan blycken , gelijk wy den
neer Caspar van Els merle hebben versogt ende gecommitteert , om met den Borgermeester Reynders to
overleggen , of er niet eenige bequaeme schepen om
't gedeelte van 't gelders regiment na Bommel te
transporteeren , te becomen sonde sijn.
Edog heeft deselve uyt de mond van den Borgermeester Reynders gerapporteert , dat daertoe wel bequaeme schepen souden konnen worden gevonden ,
maer dat die schippers tot het vervoeren van militie
naer Thiel off Bommel onwillig sijnde , liever haere
touwen wilden afsnyden en naer beneden dryven ,
als sig daer toe te laten employeren ; waerom wy
genootsaekt sijn geworden , de Gecommitteerdens van
den Raed van Staeten , de Heeren van den Nyenburg
ende Hop , door meergemelte Borgermeester Reynders
te doen versoeken , dat eenige van 's lands schippers
tot Nymegen met haere schepen aen de wal leggende , mogten worden gelast de militie na de gedestineerde plaetsen of to voeren , Welk versoek dan
ook geaccordeert sijnde , hebben eenige Loden uyt
de Magistraet ons bekent gemaekt , dat sy tot haer
leetwesen sedert eenigen tijt hadden bemerkt , dat de
prmdikanten tot Nymegen , gedurende dese troublen
ende oneenigheden in haere preedicatien ende gebeden
daer van geen , offte weynig , mentie hadden gemaekt,
nog de gemeente tot rust ende eenigheid aengemaent,
nog de gehoorsaemheid , die sy aen haer wettige
overigheid schuldig sijn, gerecommandeert, versoekende , dat wy de pradikanten haere pligt in desen
mogten doen voor oogen stellen.
Waer op wy hebben goedgevonden den griffier to
ordonneren , dat by aen den prcedikant Beekman,
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sijnde de oudste der Broederen , uyt onse naem soude
voorhouden , dat ons niet sonder bevreemdinge was
voorgecomen , dat de prmdicanten , gedurende dese
onordentelyke bewegingen , in haere prsedicatien ende
gebeden , daer van geen gewag hadden gemaekt , nog
de overigheid , nog de gemeente , tot rust , liefde , off
eenigheid aengemaent , dat wy derhalven niet hadden
mogen afwesen haer te versoeken en uit UEd. Mog.
naem te bevelen , dat sy so in haere prcedicatien , als
gebeden , alle haere kragten sullen inspannen om de
gemeente met haere tegenwoordige wettige Magistraet
te bevredigen en dat sy aen deselve behoorlyke gehoorsaemheid sullen hebben te bewysen , haer van
feytelijkheden onthouden , aen alle en een ygelijk
vredelievende gedagten inboesemende , en dat hy mix
aen syne collegaas merle souden hebben bekent te
maeken , en heeft den Griffier gerapporteert , dat den
prmdikant Beekman daer toe sig wel niet ongenegen
toonde , maer dat hy daerop voor syne medebroederen
gesproken te hebben , sig niet positiff konde verclaren.
Immiddels hebben de Subs t Momberen hare consideratien , rakende 't protest tegens UEd. Mog. vergaderinge tot Arnhem ende de resolutien aldaer genomen , als ook eenige condschappen overgegeven ,
verder in bedenken gevende , off wy niet souden
konnen goedvinden , om alle cavillatien en uytvlugten
van parthyschap voor te comen en of te snyden ,
Gecommitteerden te maken , om eenige Getuygen te
verhooren , en die alreets verhoort waeren , te recoleren , waertoe wy de Heeren van der Hal en van
der Capelle hebben versogt en gecommitteert , dewelke
ook eenige weynige getuygen , door order van den
regerende Borgemeester geciteert , in 't bywesen van
den G-riffier die aldaer de pen heeft gevoert , hebben
afgehoort ende gerecoleert.
Ondertusschen hebben wy nodig geoordeelt over-
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mits den dag van ons vertreck na Thiel op vrydag
was vastgestelt , den Griffier na den Graeff van Nassau
te senden , met order om aen sijn Excellentie in
onse naem te betuygen , dat wy van syne conduites ,
in desen gehouden , en de goede ordres doorgaens
en op alles gestelt , waeren voldaen , en dat by op
die selve tijt aen hem de resolutie op den 4 deses,
concernerende 't maintineren der herstelde Regenten ,
by ons genomen , souden behandigen ende met eenen.
versoeken , dat hy tweehondert snaphaenen van 't
regiment van den Brigardier Welderen en vijfftig
paerden , om , volgens afspraek met de Regerende
Borgermeesteren van Thiel gemaekt , ons voor een
Escorte te dienen , Wilde commanderen en heeft den
Griffier des avonts ons notificatie gegeven , dat hy
die boodschap by den Heer Grave van Nassau hadde
afgelegt , en dat den Grave van Nassau hem hadde
geandwoord onse ordres uyt TJEd. Mog. naem aen
hem gegeven met plaisier te hebben nagecomen ,
gelijk hy daer in seer gaern soude continueren , en
al 't geene , hem by onse resolutie van den 8 deses
aenbevolen , en omtrent 't commandement van een
Escorte gelast was , punctuelijk soude agtervolgen.

Jovis den 10 Augusti.
Des anderen daegs 's morgens hebben de Heeren
van der Hel en Capelle rapport gedaen , dat haer
Ed. wel eenige weynige getuygen hadden gehoort
ende gerecoleert , maer daer er niet meer , als een
boeckhouder van de gildens , genaemt Wilhelm Roukens
was erschenen , dewelke syne depositien ook solemnelijk hadde gedaen.
Dat den Secretaris Heukelom mede geciteert om
getuygenis der waerheid te geven , was uytgebleven.
Dat de Roeydragers van Loon en Nyenhuys met
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aenstotelyke en fiere minen hadden geweygert condschap te geven , voor dat sy copie der vraegstukken
ontfangen en die geexamineert souden hebben , en
dat er niemand van de Boden off Helbardiers te
voorschijn was gecomen.
Waerop gedelibereert sijnde , is goetgevonden en
verstaen , dat de Roeydragers visie en so nodig copie
der interrogatoria soude worden vergunt , om naer
examinatie van dien daer op te andwoorden en den.
Borgermeester Roukens versogt de samentlyke Boekhouders der gildens , uytgenomen Wilhelm Roukens ,
die syne verclaringe al rede hadde gegeven , te doers
aenseggen tegens tiers uyren op 't raedhuys te erschynen , om op eenige vraegstukken gehoort te
worden , 't Welk ook aengenomen en volbragt is geworden.
Insgelijx hebben wy ook gelesen en geexamineert
twee memorien , op den 5. en 6. deses door de Gemeensluyden ende Gildens aen de Magistraet van
Thiel geexhibeert en door de Regerende Borgermeesteren van den Steen en Welderen gecommuniceert, in substantie behelsende een versoek , dat de
herstellinge van de ontsette Regenten met assistentie
van militie , gelijk tot Nymegen was geschiet , niet
tot Thiel mogte worden gedaen , en dat haer Eers.
met de gemeensluyden mogte concurreren ende concerteren , om deselve met alle bedenkelyke middelen
te wheren , als mede een protest wegens de gemeensluyden ende gemeente daer by gevoegt , van andersints onschuldig te willen sijn van alle onheylen ende
gevaren die daer uyt souden mogen resulteren , ende
daer toe ontfangen eene missive van Borgermeesteren,
Schepenen en Raed der stall Thiel, sijnde een responsive op den onsen van den 8. deses onder N. 13 aen
de lias te vinden , waer by consteerde , immers wierde
voorgegeven , dat de gemeensluyden en dekens een-
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parig haere memorien van den 5. en B. deses , hier
bovens gemelt, waren inhererende , so als UEd. Mog.
't eene en 't andere sub N. 16. 17. en 18. gelieven
te vernemen.
Ende genootsaekt sijnde Baer uyt te moeten besluyten , dat de gemeensluyden ende gemeente tot
Thiel hadden voorgenomen , ons met 't Escorte van
tweehondert man te voet en vijfftig paerden , binnen
haere mueren niet te onfangen , sin wy van dessein
verandert en hebben wy andere mesures moeten
neemen ; namentlijk het gehele Regiment van den
Brigardier Welderen , des avonts ten seven uyren uyt
Nymegen na Thiel te doen marcheren , om aldaer
tot nailer ordre guarnisoen te houden , ende ten dien
eynde patent te doen vervaerdigen , als me de een
secrete ordre voor den Lieutenant Collonel Bussonnet,
die hy niet soude mogen openen , als voor de poorten
van Thiel, inval deselve gesloten gehouden wierden ;
waer by hem wierde gelast geen feytelijkheden , of
gewelt te gebruyken , ten waere de Ingesetenen van.
Thiel gewelt pleegden , en inval men bleeff verweygeren het regiment te ontfangen , dat hy alle de
stadspoorten sodanig soude doen besetten , dat niemand
in , of uyt de stall gelaeten mogte worden; dan hy
van tijt tot tijt ons op den weg tussen Nymegen ende
Thiel door een ordonnantie buyten schriftelyke informatie soude toesenden van hetgeene hem mogte ontmoeten ; gelijk met meerderen uyt de patent en ordres
selfs sub N. 19. en 20. hier neffens gaende kan
worden gesien ; waervan den Griffier ook aanstonts
aen den Graef van Nassau en Brigardier Welderen
notificatie gegeven ende de patent aen de eerste
overhandigt hebbende , is het regiment , Donderdagh
avont op de beraemde uyr, naer dat de Lieutenant
Collonel het patent en de secrete ordres hadde ontfangen , uyt Nymegen gemarcheert.
Bijdr. en Meded. XXXII.

15
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Ende dewijl wy tot nog toe omtrent UEdele Mogende goedvinden , in de resolutie van den ses en.
twintigsten July mede vervat , bestaende in het apprehenderen , ofte versekering neemen van eenigen der
principaelste oproermakers , niet hadden gedisponeert ,
hebben wy , overmits de meest berugte haer hadden
geretireert , onder TTEdele Mogende welnemen daer
mede gesupersedeert , maer evenwel de substituit
Momboirs gelast en geauctoriseert om tegens de absence persoonen , de lleer Frans Romswinkel , Reynier
Versehoor , Hendrik Singendonck ende Vonck , aenstonts by citatien te procederen ; dewelke van ons
versogt , ook geaccordeert sijn geworden , als sub N.
21 kan blyken.
Des naerdemiddags hebben de Heeren van der
Hel en Cappelle rapport gedaen , dat niemand van
de Boeckhouders der gilden , niettegenstaende

sy,

den negenden deses , op order van den Borgermeester
waeren geciteert , gelijk de bygaende relatien der
roydragers sub N. 22. et 23. konnen uytwysen , was
verscheenen , als van den Heuvel , Boekhouder van.
't wijncopers gild , die geweygert had op de vraegarticulen , die hem souden worden voorgehouden , te
andwoorden , eer by daer van copie becomen en aen
sijn Gildebroeders vertoont hadde : dat de Hellebardiers hadden laten aendienen , dat sy wel gebodet
waren , maer dat sy in generley wyse wilden binnen
coomen.
Dat ook niemand van de Bodens was gecomen ,
maer dat de Roeydragers eyndelijk na veel tegenspartelen en oneerbiedig gedragh , hadden gedeponeert.
Alle Welke contschappen aen de Subs t Momboirs
sijn overgegeven om haere procedures daer na te
connen dirigeren.
En dewijl wy niet te gemoet saegen met het be-
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leggen van condschappen verder te connen vorderen ,
hebben wy het by provisie daer by moeten laeten.
Maer aengesien den Trompetter van den Heer van
Cralingen uyt het leger was gereverteert ende andwoord van den Grave van Athloon mede gebragt ,
hebben wy hetselve gelesen ende geexamineert en
daer uyt verstaen dat sijn Welgeboren niet in staet
was , om een Regiment uyt de Graeff naer Nymegen
te schicken , maer dat hy soude genootsaekt sijn tot
uytvoeringe van de geconcerteerde desseynen nog
drie Regimenten te moeten ligten , ingevolge de missive bier by gevoegt sub N. 24 1).
So hebben wy naer deliberatie daerop moeten
resolveren een schriftelyke ordre voor de gouverneur
der Stad Nymegen te doen depescheren en sijn Excellentie daer by te versoeken , ende uyt UEdele
Mogende naem te ordonneren , dat hy geen regiment
off Regimenten , niet tegenstaende de patenten daer
van wierden vertoont , soude laten volgen , eer ende
bevoorens daer van kennisse aen UEdele Mogende
gegeven , en derselver goedvinden daeromtrent ont-

1) Edele Mogende Heeren,
Ter gedienstige antwoorde op UEed. Moog. schryvens in dato 7
deeser maand benevens de daerby gevoegde Memorie , is het my
van herten leet, dat by deese concurrentie niet in staat ben
UwEd. Moog. begeeren te kunnen agtervolgen , dewij1 niet alleenig geen Regiment uyt de Grave na Nymegen kan schikken ,
maar dat daarenboven genootsaakt ben, .van drie Regimenten
reets aldaar zijude uyt te doen trekken tot het Executeren van
een hoogwigtig dessein ten dienste van de gemeene saake en d'unie
in 't particulier voorgenoomen , 't geene hier meede tot seer groot
naedeel soude kunnen verydelt werden. Derhalven leeve in de
hoope , dat UwEd. Mog. my 't selve sullen gelieven ten goeden te
houden , blyvende (ondersiont) Edele Mogende Heeren (lager stont)
UwEd. Moogende Bereitwilligen Ootmoedigen Dr. (en was getekeut)
Athlone,
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fangen te hebben gelijk sub N. 25 t) nailer kan worden
gesien.
Als merle nogmaels een brieff aen den Heere Grave
van Athlone te doers schryven , dat wy wel hadden
gewenst , dat een regiment uyt de Graef binnen Nymegen gesonden hadde mogen worden , te meer om
dat wy niet hadden konnen afsijn dat van den Brigardier Welderen naar Tiel ende Bommel patent te
geeven , ende seer te vreesen was , inval het guarnisoen tot Nymegen te veel wierde verswakt , dat
door eenige nieuwe toevallen alle het begonne ende
dus ver gedaene werk vernietigt , ende het Hoog
gesagh van UEd. Mog. gekrenkt ende veraght soude
worden; daer by verder versoekende, dat dat sijn
WelGeb. de saaken daer heenen mogte dirigeren ,
dat de Stad Nymegen tot voorkoominge van veel gevreesde ongemakken , soo voor deselve, als voor het
geheele Land , met genoegsaem aantal van Militie
voorsien mogte worden , ingevolge de Minute hier
by geannexeert sub N°. 26 2).

1) De Raden des Furstendoms Gelre en Graaffschaps Zutphen
ende adjuncte Leden uyt de Landschap , bedugt sijnde dat mogelijk
binnen weynige dagen eenige Regimenten uyt de stad Nymegen
naar eenige andere plaats versonden mogten worden, waar door
naar alle apparentie te vresen is, dat wederom op nieuws eenige
onordentelyke bewegingen tegen het gesag van de Heeren Staaten
deser Provincie strydende, ende tot nadeel der Regeeringe ende
goede Borgeren aihier souden ontstaen; so hebben deselve goedgevonden ende vertaan, den Heer Grave van Nassau Gouverneur
des Quartiers mits desen te verzoeken, ende in naame van hooggemelde Heeren Staeten te ordonneren deselve versoekende en
ordonnerende kragt deses, geen Regiment ofte Regimenten, schoon
de patenten daar van wierden vertoont te laten volgen, eer en
bevoorens daar van kennisse aan de Heeren Staeten deser Landschap gegeven, ende derselver goedvinden, daaromtrent ontfangen
te hebben; gegeven tot Nymegen den 10 Aug. 1702.
2) Welgebooren Heer.
Wij ' hebben met leedwesen uyt UWelgeb: rescriptie van den 6

DER PLOOIERIJ IN 1702.

229

Van alle hetwelke wy UEd. Mog. op den 10e
deeses meede per Expressen hebben advertentie gegeven ; ende heeft den Griffier des avonts op onse
ordre sig nac bet logement van de Gecommitteerdens
van den Raad van Staate begeeven , om te versoeken,
dat 2. a 3. 's Lands scheepen naer Tiel gesonden
mogten worden, om ses Compagnien van het Regiment van den Brigadier Welderen naer Bommel te
voeren, ende deselve niet t'huys vindende , heeft by
ons gerapporteert, dat den Bode hadde aangenoomen
sulks aan die Heeren bekent to sullen maaken.

Veneris den 1 l e Augusti.
Eyndelijk heeft den Griffi.er voorgedraegen , dat by
ten huyse van den Prwdikant Beekman was geweest,
die hem bevorens ook hadde tragten to spreeken , om

deses vernomen, niet alleen dat UWelgeb: niet in staat is op ons
versoek uyt de Graaff een Regiment naar Nymegen te senden,
maar selfs dat UWelgeb: van voornemens soude wesen tot uytvoeringe van een hoogwigtig dessein, di ie Regimenten reeds daar
sijnde uyt te doen trecken, waarop wy niet mogen afwesen
UWelgeb: te gemoet te voeren, dat wy niet sonder reden bedugt
sijn inval de meeninge mogte wesen drie Regiment uyt deese stad
te ligten, ende deselve daar door genoegsaam van guarnisoen te
ontbloten, dat daar door alhier op nieuws veele desorders ende
onordentelyke bewegingen onder de Borgeren ende Ingesetenen
tegen hare wettige herstelde rnagistraat, ende tot veragtinge en
krenkinge van het Hooge gesag van de Heeren Staeten deser
Provincie souden worden veroorsaakt, dewelke te meer te vresen
sijn dewyl wy genoodsaakt syn geworden het Regiment van den
Brigadier Welderen, tot uytvoeringe van onse Commissie na de
steden Tiel ende Bommel te doen afsakken, weshalven versoeken
wy dat UWelgeb: de saaken daar heenen gelieven te dirigeeren,
dat deese stad Nymegen tot voorkominge van veele gevreesde
ongemakken, soo voor deselve als voor het geheele land, met een
genoegsaem aantal militie voorsien moge blyven.
Nymegen den '10 Aug. '1702
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antwoord op het geproponeerde ende gerecommandeerde uyt onsen naem te ontfangen , ende dat hy
uyt sijn mond hadde gehoort, dat de collegaes op
sijn voorstel sigh niet verder hadden geuytet , als dat
Haer Waerde voor deesen voor de Nieuwe Regenten
niet hadden gebeeden , ende dat sy ook niet van
voorneemen waeren sulx voor de tegenwoordige Herstelde te doen.
Dat sy sigh neutraels hielden en haer met die
saaken niet dagten te bemoeijen.
Dat Dominus Hondius onder andere hadde verclaart onlaughs een text by toeval gepredikt te hebben , die door verscheyde menschen op verscheide
wysen wierde geappliceert , ende dat hy daer door
nauwlijks wiste , hoe ende op wat maniere te prediken.
Ende dat de Broeders in het gemeen van gedagten
waeren , in het vervolg soo te bidden ende te prediken , als sy gewoon waeren , gelijk by aen haer
verclaert hadde ook te sullen doen.
Ende naer dat wy tot omtrent elf uuren 's morgens
hadden gewaght , om edictale citatien tegens de Hrn
Romswinkel , Verschoor, Singendonck ende Vonk te
hooren afkondigen , terwijl wy apprehendeerden , dat
by ons afweesen daer over eenige nieuwe opschuddin.ge mogte ontstaen , ende naer dat den Gouverneur
ende Brigadier Welderen ons hadden komen valediceren , zijn wy naer Ellen uyt Nymegen , met den
Lieutenant Swaan ende dartig Ruyters geescorteert ,
om soo op ordonnantie , als anders geemployeert te
worden , vertrokken. Ende naer dat wy eenige uuren
waeren geavanceert , is ons een ordonnantieruyter
met een brief van den Oversten L t : Bussonet geschreven voor Tiel , des morgens omtrent tien uuren,
ontmoet , inhoudende , dat het Regiment des morgens
voor de stads poorten gekomen zijnde , daar in niet
konde geraaken , dewiji het patent niet voor wettig
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wierde gehouden , ende dat den Majoor Renesse , om
de saak te faciliteren , in de stad gegaen zijnde , de
Magistraets Vergaderinge daer over hadde versogt ,
waer van de Resolutie afgewagt moeste worden.
Gelijk wy eenige tijt daer naar nogh een brief van
denselven oversten Lt : in voegen ende manieren , als
voren , ontfangen hebben , behelsende notificatie , dat
den secretaris Lith omtrent half twaelf uuren hem
hadde bekent gemaekt , dat de Gemeente wederom
vergadert geweest zijnde , by haer vorige Resolutie
van het Regiment niet in te laeten , hadde gepersisteert , versoekende meede , dat men de poorten
niet soude besetten , om den uit- ende ingang te beletten , tot naer twee uuren des naermiddaghs, wanneer
de Gemeensluyden weder souden vergaderen, ende
dat immiddels aen beyde zyde geen hostiliteyten gepleegt mogten worden : daer by voegende , overmits
verboden was geen vivres uyt de Stad Tiel te laeten
volgen , dat daer voor gesorgt behoorde te worden.
Waer op den Griffier tot Ogten , alwaer wy een
weynig arreteerden , op onse ordre aen voorn. L t ,
Colonel heeft gerescribeert , dat by door eenige Boere
waegens, soo uyt Buuren , als de omleggende dorpen,
soo veel Brood soude doen haelen , als het Regiment
voor een dag van noden hadde , met verseekeringe,
dat wy voor de betaelinge souden sorg draegen.
Ende dat wy van voorneemens waeren lien Avond
voor , ofte binnen Tiel te koomen.
Ende naar dat wy onse reys van Ogten naer Tiel
hadden voortgeset, hebben wy op den weg een Barden
brief van den L t : Colonel door een Ordonnancie Ruyter
ontfangen , waar by by niet alleen deede weeten ,
dat de poorten alnogh geslooten ende de toegangen
door het Regiment beset bleeven , maer dat men gedreygt hadde alle schade , ofte wat daer van soude
koomen, op de drie Compagnien tot laste van het
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Quartier van Nymegen gerepartieert, te sullen verhaelen , waar van UEd : Meg : de omstandigheden uit
de brieven selfs sub N°. 27. 28. ende 29 1° 1) geannexeert , met meerderen gelieven te sien.
Ende naer dat wy des avonts omtrent seven uuren
onder Tiel waeren aangekoomen , hebben wy de
poorten der stad geslooten gevonden , gel ijk als die
sedert het arriveren van het Regiment altijt geweest
waeren; waar door wy genoodsaakt zijn buyten de
stad te camperen , ende hebben wy ten deelen in een
Herberg , het Houte Wambays genaemt, ten deele
in een ander Huys , de kleyne Reduyt , als ook in.
het Jagt der Gedeputeerden , by geval voor Tiel leggende , jae selfs in de coetsen onse nagtrust moeten
neemen.
Gelijk wy bet Regiment nog voor de stad, sonder

I) Edele Mogende Heeren.
Heb nu voor de laaste maal wederom een officier in de stad
gesonden om te weeten ofte eindelijk de Heeren niet en hadden
geresolveert om ons binnen te laaten, maar heb tot antwoort beboomen van neen , dat se bliven by haar oude resolutie, ende dat
se niet gaarne souden sien , dat de poorten beset waaren, protes-

terende van alle de schade ofte wat daar van quam aan ons drie
Compagnien , die op 't Nieumeegens Quartier staan, te sullen verhalen en kosten aan ons tractement , heb dan nu alle de vier poorten
beset yder met een Capteyn en 50 man , een met 60 man, om dat
aan de andere kant een weinig van ons geelongeert is, sal nu afwagten , wat daar van komt, en nadere ordres van UEd: Mog:,
een ordonnantie Ruyter cornt my soo seggen, dat UEd: Mog: in
een Quartier uirs hier konden zijn, dat hoope, om alles te regulieren , maar heb mijn niet vast op het raport van den Ruter
willen verlaten , waar om dan ook deese sende, ende dat is nu
alles wat gepasseert is , dit is mijn derde missive van daage, verblyve met alle respect (onder stont)
Edele Mogende Heeren , UEd: Mog: ootmoedigen
en altoos getrouwen Dienaar
(was getekent) J. H. D. Buissonnet.
(ter syde stont)
Voor Tip op vrydag den H. Aug. naarmiddags om half seven.
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tenten onder den blaauwen hemel vonden staen , hebbende, soo als wy geinformeert wierden, alle de
poorten rontom de stall beset.
Naer dat wy een weynig tijt in de Herbergh waeren
geweest , heeft den Majoor Renesse ons bekent gemaakt , dat den Borgemeester Welderen aenstonts soude
uytkomen , om ons te spreeken, 't welk ook so geschiet zijnde , heeft den presiderende sijn Lt : te gemoet
gevoert, dat UEd. Mog. resolutie van den 18. July
hem niet onbekent konde weesen , dewijl by aen het
opstel van deselve meede de hand hadde gehad.
Dat wy daer waren gekoomen , orn die neffens
andere te executeren sonder eenig gewelt, of feytelijkheid door de aenweesende Militie , alleen tot securiteit van. onse personen gedestineert , te gebruyken ,
ofte te laeten gebruyken , als ook om de regten ende
privilegien van de Gemeente te helpen conserveren
ende maintineren.
Waer op de Borgerm r : Welderen heeft geantwoord,
dat by wel genegen was UEd. Mog. resolutie van
den 18. July te helpen maintineren , maer dat de
Gemeensluyden voorleeden Nagt omtrent twaelf uuren
kennisse gekregen hebbende , dat het Regiment herwaerts marcheerde , den Borgerm r : van den Steen
hadden versogt,' daer over Magistraets Vergaderinge
te doen beleggen.
Ende des morgens ten ses uuren te saemen gekoomen zijnde, hadden de Gemeens Luyden verklaert
de patent doer ons gegeven , ende aen haer vertoont,
niet te konnen respecteren , dewijl die haer fundament
hadde op UEd. Mog. A.uthorisatie van den tweeden
deeser maand , waer tegens sy hadden geprotesteert ,
daer by voegende , dat men door dusdaene middelen
alle haere Privilegien soude konnen wegneemen.
Dat de Magistraet de Gemeensluyden door veele
persuasien hadde getraght te permoveren , dat het
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Regiment binnen gelaten mogte worden , maer dat
sulks te vergeefs zijnde geweest , sy hadden geresolveert de Borger Officieren op het Stadhuys te ontbieden , ende haer te beveelen geene hostiliteiten te
beginnen , maer dat sy aen de militairen souden toeroepen , gewelt met gewelt te sullen keeren , dog dat
het selve niet anders , als met de uytterste omsigtigheid ende op speciael bevel van een Borger Hopman soude mogen geschieden.
Welke resolutie continerende meer andere harde
expressien , door den Borgerm r Welderen voorgeleesen
zijnde , hebben wy daer van copie versogt , maer
heeft hy sulks gedeclineert , onder voorgeeven , dat
hy die alleen tot behulp van sijn memorie hadde
uytgetrokken , daer verder byvoegende , dat de Gemeensluyden , soo ras sy geinformeert waeren , dat
wy tot Isendoorn waeren geavanceert , aenstont waeren
vergadert , ende van de Magistraet consent versoght ,
om de Borgery in de wapenen te doen koomen , ende
op de schiltwagten te mogen schieten , maer dat het
laetste was belet.
Dat hy Borgerm r ende de geheele Magistraet niet
een uur verseeckert waeren van niet geplondert te
worden ; dat sy derhalven protesteerden van alle
ongevallen , ende Bloedstortinge , die hier uyt soude
komen te volgen ; ende dat de Leeden van de Magistraet souden genoodsaakt zijn haer aen het Hooft
der Gemeente te stellen , om die te defenderen ; versoekende derhalven nogmaels , dat dog geen gewelt
gebruykt , maer aen de Gemeente verseekeringe gegeven mogte worden , dat er geen Militie in de stad
gebraght , of dat er anders bloet gestort soude worden ;
ende dat de Magistraet , in cas er gewelt wierde
gebruykt , sig aen het Hoofd der Borgery soude
moeten settee , om gewelt met gewelt te keeren ;
dog dat de Gemeensluyden voorgaeven alles wat in
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UEd. Mog. Vergaderinge tot Arnhem was besloten ,
te sullen approberen , als de Militie aftrekt ; ende
de Landdag tot Nymegen gehouden sal worden ; ende
eyndelijk , dat de Magistraet van voorneemens was
geweest twee Gecommitteerdens aen ons te senden ,
maer dat sulks was opgeschort , dewijl wy versogt
hadden hem te mogen spreeken.
Waer- naer uytgegaen zijnde , hebben wy naer deliberatie goedgevonden den Borgermr : Welderen door
den prwsiderende voor antwoord te laeten toevoegen.
Dat men niet weet de minste aenleydinge , om hem
te spreeken , gegeven te hebben , maer dat den
Majoor Renesse ons hadde gebootschapt , dat by van
voorneemen was ons te komen sien , ende voor soo
veel sijn versoek ende propositie concerneerde , dat
wy uyt sijn gedane voorstel met de uytterste bevreemdinge hadden vernomen , dat de Gemeente ende
Borgery van Tiel by haer ongegrond voorneemen soo
hartnekkig persisteerden ; dat wy niet konden resolveren het Regiment van voor de stad te doen aftrekken maer in tegendeel van gedagten waeren
selve in de stad te doen koomen, niet om de Borgery in eenigen deele schade ofte hinder toe te
brengen , maer om onse personen in het executeren
van UEd : Mog ordres voor alle affronten ende insuites te bevryden ende andere inconvenienten voor
te koomen dat wy daer op morgen vroeg voor
agt uuren , positive ende catagoricque verklaeringe
souden te gemoet sien , of dat wy by ontstentenisse
van dien sodaene middelen by de hand souden neemen,
als wy tot maintien van het bog gesag van de
Heeren Staaten deeser Provincie , sou den oordeelen
ende bevinden te behooren ; ende dat de Gemeente
ende Borgery de ongevallen ende desordres , die hier
uit souden mogen ontstaen, aen haere caprices ende
ongehoorsaemheid souden moeten imputeren.
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Alle het Welke aen den Borgerm r : Welderen door
den Prmsident te gemoet gevoert zijnde , heeft sijn E.
aengenomen 't selve favorabel te sullen recommanderen,
en is daer op weder nae de stad vertrokken.
Ende dewijl die van Tiel weygerden eenig broot
ofte levensmiddelen voor de soldaten , en selfs voor
UEd: Mog: Gecommitteerdens te laeten volgen, hebben
wy denselven avond den Commandant van het Regiment naeder gelast de stads poorten soo nauw te
laeten besetten , dat er niemand uit ofte ingelaten
konde worden , Bonder dat des naghts iets van gevolg
is voorgevallen.

Saturni den 12. Augusti.
Des morgens een weynig naer agt uuren zijn de
Borgermeesteren van den Steen ende Schul, als
Gecommitteerdens van de Magistraet , naer dat wy
de wagt , dewelke de Kleybergse poort beset hadde ,
op versoek der Borgery , uyt vreese dat sy in de
stad souden dringen , een weynig terug hadden
laeten mareheren , ons komen vinden ; dewelke naer
ons van den dienst haerer principalen verseekert te
hebben , voordroegen ende bekent maekten , dat het
rapport van den Borgermeester Welderen in de Gemeente gebraght zijnde , de Hopluyden ende de Gemeensmannen aen de Magistraet hadden bekent gemaackt , dat de Gemeente alnog instantelijk versogte ,
dat de Militie van de stad mogte aftrekken , ende
dat de Gemeensluyden in lien val haere Grieven
tegens de Schepenen Lith de Jeude ende Vinceler
binnen 14 daegen souden overgeeven, ende daer
over sig de judicature van den Hove ende Adjuncte
Leeden uyt de Lantschap onderwerpen.
Waer op gedelibereert zijnde , heeft den prxsident
naer genomene Conclusie aan die Gecommitteerdens
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geantwoord , dat die prmsentatie niet satisfactoir, maer
tegens UEd : Mog: resolutien van den 18. ende 26. July
was aanloopende , ende dat wy het antwoord aen den
Borgermr Welderen gegeven , alnog inhmreerden ,
sander daer van in eenigermaeten te sullen afwyken,
ende sulx te minder , dewijl sy Gecommitteerdens
selfs tot Arnhem waeren prwsent geweest , doen de
Resolutie van den 18 e July wierde genomen , protesterende in cas van verdere onwilligheyt van alle
onheylen , die de Magistraet ende Gemeente tot Tiel
souden overkomen.
Ende dat wy geene Grieven konden ontfangen , als
naer de ontsette Regenten werkelijk herstelt ende
UEd : Mog : Resolutien in alle haere leeden ende
deelen voldaen souden weesen , ende dat wy hier
over geen naedere besendinge souden verwagten.
Waar op den Borgerm r van den Steen goedvond
te repliceren , dat sy hadden verwagt , dat wy op
haer versoek gunstige reflexie souden hebben genoomen , dewijl soo groote desorder in de stad, ende
de Magistraet voor haere personen en goederen in
het grootste gevaer was , dat sy ook niet konden
verbergen de sustenue , dat het patent door ons gegeven, niet in de behoorlijke forma was , om dat die
moet worden gegeven , of door de Staaten Generael ,
of door de Staaten van de Provincie , of door de
prwsidiale camer.
Dat sy niet hadden gesien , dat wy tot bet depecheren van patenten waeren gequalificeert , ende dat
de Gemeensluyden hadden geprotesteert tegens al het
geene by UEd: Mog: op deese vergaderinge was gedaen , ende gedaen sonde worden.
Dat de Magistraet andersints genegen was het
Regiment in te neemen , maer dat de Hopluyden
ende Gemeensmannen daer toe niet konden verstaen,
waer tegens de Magistraet ook alreede een soort van

238

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS

protest hadde doen vervaerdigen , ende dat sommige
Borgeren , doen sy uyt de stad gingen , nog hadden
versogt een uytval te mogen doen. Waer meede afscheyt genomen hebbende , Bonder dat wy ons daer
omtrent in een langer debath hebben willen inlaten ,
zijn de Gecommitteerdens weder naer de stad gegaen,
ende hebben nogmaels geinsteert , dat er door de
Militie geene hostiliteyten gepleegt mogten worden,
of dat anders seekerlijk een Bloetbad was te verwaghten.
De saaken dan in soo een perplexes ende verwarden staet zijnde , hebben wy ons daer omtrent
eenigsints verleegen gevonden , eensdeels om dat wy
meenden door het terug marcheren van het Regiment
UEd : Mog : authoriteit ende respect , dat al reede soo
ver geengageert was , te sullen prostitueren , ende
anderdeels , dewijl wy te gemoet saa ken , inval de
Gemeente bleef opiniatreren , dat er mogelijk eenige
irreparabile ongelukken , niet tegenstaende alle onse
voorsorge , ende genomene prmeautien , souden hebben
kunnen voorvallen.
Weshalven hadden wy goedgevonden de Heeren
van Rosendael ende van de Marsch te committeren ,
om sig ten spoedigsten naer Arnhem te transporteren, ende UEd : Mog : van dit extra-ordinaris voorval
te informeren , ende derselver nader ordres ende dispositie lien aengaende te versoeken , ende deselve ,
soo ras mogelijk , terug te brengen , die haere reyse
ook aenstonds hebben aengevangen.
Ondertusschen nader beright ontfangende , dat de
gemoederen van sommige quaedwilligen in de stad,
door het naauw besluyten van deselve soo ontroert
ende verhit begonden te worden, dat sy versogten
een uytval op de Militie te mogen doen, hebben wy
den Lt : Colonel ende den Majoor gelast daer tegens
op haer hoede te zijn , ende haer yolk sodanig te

DER PLOOIERLT IN 1702.

239

posteren , dat sy niet geexponeert , ende de poorten
egter van buyten wel beset gehouden moghten worden.
Ende den Lt : Swaan , Commandant van het Escorte
Ruytery,, die by ons Logement op een weyde ofte
Gemeente onder haere Tenten gecampeert stond , geordonneert de paerden te doen sadelen ende sig met
sijn onder hebbende manschap gereed te houden.
Edog zijn de Borgermeesteren van den Steen ende
Schul in haere voorige qualiteyt , weynig tijt daer
naer , noghmaels buyten gekomen , ende hebben naer
versoghte audientie aan ons gerapporteert , dat sy de
Magistraet onse standvastige Resolutie van de Militie
niet te doen aftrekken &c : hadden bekent gemaekt ,
ende sigh met eenen voor soo veel haer aanging ,
verklaert meer genegen te zijn de sagtste weg te
kiesen , ende het Regiment ordentelijk te ontfangen ,
als gewelt te wagten , of gewelt met gewelt te
keeren.
Dat de Borger officieren in naeme van de Gemeente
haer daer meede hadden geconformeert , mits dat men
aan de Magistraet schriftelyke verseekeringe sonde
geeven, dat de Militie aen de Borgery geen overlast
souden doen , ende dat wy haere privilegien niet
souden verkorten.
Welke voorslagh overwogen hebbende , is deselve
door ons geaccordeert, ende den Griffier gelast daer
van aanstont een Acte in forma te ontwerpen ende
op het papier te brengen.
Ende terwifi by daer meede geoccupeert was ,
hebben wy de Heeren van Rosendael ende van de
Marsch , die alreede tot over de Pottemerbrugh gekoomen waeren , door een ordonnantie Ruyter, met
een memorie versogt terug te willen keeren , gelijk
deselve ook weynig iljt daer naer weder gereverteert zijn.
Ende naer dat de voors. Acte gestelt , geresumeert
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ende gearresteert was, hebben wy deselve , door den
Griffier geteekent , in handen van die Gecommitteerden gegeven , waar van wy de minute hier meede
neffens voegen sub N°. 29 2° dewelke daar op in
naeme van Haere Principalen , ende de Borger Officieren wegens de Gemeente hebben overgegen , dat
het Regiment , ende het detachement paarden des
naermiddags , sonder oppositie, soude konnen intrekken.
Versoekende , eer ende bevorens sulx soude geschieden , dat den Regiments Quartiermeester het
patent voor de tweedemaal aan de Magistraet soude
vertoonen , ende dat sy bet souden respecteren , seggende dit alleen een kleyne formaliteit te zijn, om
by de Magistraet afsonderlijk , sonder toedoen der
Gemeensluyden , geaccepteert te worden.
Waar in voor die tijt Been difficulteit vindende ,
hebben wy dat versoek geaccordeert.
Van alle het welke (uytgenomen deesen laasten
artt:) wy UEd: Mog: op den

12 e

deeses uyt het Houte

Wambays voor Tiel provisionele informatie hebben
toegesonden , sonder dat wy hebben konnen verneemen , dat dit Regiment eenige de minste schade
aan ymand heeft toegebragt.
Ende overmits wy de maaltijd in ons Logement
voor de stad alreede handen does vervaerdigen , zijn
wy in Tiel niet gearriveert , als omtrent den Avond ,
alwaer in de Herbergh, daer het Hoff van Gelderland uythangt , zijn afgetreeden.
Zijnde het Regiment des naermiddags sonder oppositie in de stad gekomen , ende heeft den Secretaris
Lith de Jeude , onder de maeltijt, aen den Griffier
ter handen gestelt een Extract uyt het Resolutieboek
der stad Tiell, behelsende een declaratoir, dat de
Magistraet wel hadde geconsenteert , dat het meergeme Regiment in de Stad soude mogen intrekken
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ende guarnisoen houden , maer dat Haer Eers : niet
van voornemens waeren sodane patenten in het toekoomende te respecteren , ofte hier door verpligt te
willen worden t'erkennen 't geene by de Lantschap,
naer het gedaene protest tegens het houden der
Lantschaps Vergaderinge binnen Arnhem , is gedaen
ende geresolveert, in conformite van het voors: Extract
sub N°. 293°.

Dominica den 13. Augusti.
Des Sondaghs 's morgens hebben WY geleesen ende
geexamineert UEd : Mog : missive van den 12 e deeses,
hebbende tot een Bylaege een brief van de Heeren
van der Nyenburg ende Hop , raakende sodaene
saaken , als Haar Ed : wegens den Raad van Staate
aan UEd : Mog : hadden voor te stellen , als meede
dat UEd : Mog : geinformeert wilden weesen , wat dag
wy tot Arnhem souden konnen weesen , om UEd :
Mog: rescriptie daer naer te konnen reguleren, dewelke
hier by weder te vinden is sub N. 30 1°. waer op
wy UEd : Mog : op den 13 e deeses hebben gerescribeert , dat wy wegens de Hoogwigtigheit der saaken,
niettegenstaende wy soo veel haast maakten, als
mogelijk was , geen seekeren dag van onse wederkomste konnen vaststellen , UEd : Mog : in bedenken
geevende , of het wel dienstig soude sijn deese Commissie , waer aen UEd: Mog: Naar soo veel lieten
geleegen zijn , onvoltrocken ende ten halven te laeten
steeken , of te interrumperen.
Vervolgens hebben wy naer het eyndigen van de
voormiddags predicatie , ons naer het stadhuys begeeven , alwaer wij onder aen de trappen door de
Magistraet en corps gerecipieert , ende naer boven
zijn geleyd , daer de vertrekcamer tot het houden van
onse besoignes geprepareert , ons wierde aengeweesen.
Bijdr. en Meded. XXXII.

90
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Alwaer wy de ontsette Leeden van de Magistraet,
Johan van Lith de Jeude ende Wilhelm Caspar
Matheus van Vinceler ontboden hebbende , is haer
IJEd : Mog : resolutie van Herstellinge bekent gemaakt.
Waer naer wy haer in de Raadkamer,, de Magistraet vergadert zijnde , hebben geintroduceert , ende
in haere Bedieningen werkelijk herstelt , ende heeft
den Griffier geassisteert met de twee Subs t : Momboirs ,
naer dat de klok was geluyd , UEd : Meg : resolutie
van den 18. July ende de Bekentmaekinge der Herstellinge , in voegen als tot Nymegen was gedaen ,
mutatis mutandis , van het Stadhuys afgeleesen.
Verders hebben wy nodig geoordeelt den Commandeur van St : Andries tegens den avond tot Tiel te
does komen , om met hem te overleggen , hoe ende
op wat Wyse tot Bommel (op dat wy de poorten als
tot Thiel niet geslooten souden vinden) in seekerheid
mogten binnen raeken.
Dewelke overgekomen zijnde , hebben wy naer overlegh twee Compagnien , of hondert Man , neffens twee
Capiteyns van het Regiment van Welderen gedetacheert , om haer lien avond te embarqueren , ende
onder het commando van gemelten Commandeur naer
Bommel gevoert te worden , 't welk in Bier voegen
ook is agtervolgt , gelijk UEd : Mog : sub N°. 302°.
31. en 32 1) gelieven te verneemen.

1) Wy Raden des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen
ende adjuncte Leden uyt de Landschap, ordonneren hier mede
den schipper genaamt Gerrit Bantjes, om met sijn schip ende de
militie, dewelke by sal innemen, aanstonds naar het Fort St.
Andries te vaeren ende deselve aldaar aan land genet hebbende,
soo ras mogelijk wederom voor Tiel te komen.
Gegeven tot Tiel den 43 Aug. 4702.
(Onderstont)
*Ter ordonnantie van haer Ed: Mog:
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Lunw den 14. Augusti.
De vergaderinge des morgens omtrent negen uuren
op de vertrekkamer van het Raadhuys tot Tiel weder
aanvang genomen hebbende , is geresolveert, dat de
Magistraat UEd : Mog : Resolutie van den 18. July
sal doen affigeren ende het Placaet van den 20 e : doen
publiceren.
'T welk den Borgerm r : van den Steen bekent gemaakt zijnde , heeft by uit den naem van de Magistraet versogt , dat het Placaet door den Griffier gepubliceert , ende de Resolutie van den 18 e July , als
meede het voors : placaet door 's loves Boden geaffigeert mogten worden , 't welk ook invoegen , als
versoght , is toegestaen ende uytgevoert.
Ende heeft den S t Momboir Dam , naer dat beide
de Momboirs waeren gesummeert, om opening te
geeven , hoe ver sy met haere informatien waeren
gekoomen , gerapporteert , dat by den Borgermr van
den Steen hadde versogt , visie te mogen hebben van
de Resolutieboeken ende Memorien , door de Gemeensluyden ende Gildens overgegeven.
Ende is naer lecture van het request , ofte verbael
door de Schepenen Lith , ende Vinceler aen UEd :
Mug : overgegeven , als meede van het Arrest, door
de Gemeensluyden op ende tegens de subs t Momboirs
voor deesen tot Tiel geinterneert , verstaen , dat sy
Momboirs sigh daer over exactelijk sullen hebben te
informeren , soo ende als sy tot standhoudinge van
haere Fiscaels procedures sullen oordeelen te behooren , dat sy daer omtrent interrogatoria sullen opstellen , ende aen ons overgeven.
Ende op dat sy daer toe te eerder ende gemakkelijker mogten geraaken , is den Griffier aenbevolen ,
dat by van de Magistraet sonde hebben te versoeken :
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1°: Dat aen de Momboirs uytgevolgt mogen worden
sodane Extracten uit de Signaten , Resolutieboeken
ofte overgeleverde Memorien , als sy tot instructie van
haere proceduren souden nodigh oordeelen.
2°: Dat Haer Eers : de Getuygen , die de Morn.
boirs sullen produceren , soo ras mogelijk mogen verhooren.
3°: Dat den Hopman van Leuwen , zijnde den
eerste der Gemeensluyden , door een stalls deurwaerder
moge worden aengesegt tegens twaelf uuren voor ons
te erschynen. Welke poincten door den Griffier aen
de Magistraet voorgebragt zijnde , heeft voor antwoord
gebragt, dat de Magistraet deselve hadde geaccordeert.
Ondertusschen heeft den president in omvrage gebragt , of men het protest van de Magistraet van den

12e deeses tegens het respecteren van het patent,
door ons op UEd : Mog : autorisatie gegeven , als meede
tegens UEd : Mog : Resolutien, op den Landdag tot
Arnhem genomen , onbeantwoord soude laten , is daer
op geconcludeert, dat daer tegens een contra protest,
ofte Resolutie sal worden geformeert, ende door den
Griffier aen den Secretaris , om aen de Magistraet te
communiceren , worden behandigt so als UEd: Mog:
sub N°. 33. gelieven te sien.
Ende overmits den Hopman ende President Gemeensman Johan van Leuwen sig quam aangeeven ,
om op onse ordres , hem door een Deurwaerder van
de stall aengekondigt, voor ons te erschynen , hebben
wy hem daer toe geadmitteert, ende heeft den President hem voorgestelt , dat hij was ontboden , om
kennisse van UEd : Mog : Resolutie van den 1 8e July
te ontfangen , om dewelke te insinueren de subst:
Momboirs voorheen geautoriseert ende afgesonden
waeren geweest , dat men hem tot lien eynde , als
ook om syne meedeleeden , off daer sulks behoort,
daer van kennisse te geeven , eenige exemplaren in
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handen gaff, met die verseekeringe , dat wy niet
waeren gekomen , om de Borgers en de Gemeente
haere privilegien te beneemen , ofte te verkorten ,
maer integendeel om die te conserveren ende te maintineren , ende soo de Gemeensluyden meenden eenige
Grieven tegens de Herstelde Regenten te hebben ,
dat sy deselve binnen drie dagen konden overgeeven.
Waer op by naer betuyginge van sijn onsehult
ende verseekeringe van sijn Lichaem voor die goede
Mannen (daer door de S t : Momboirs denoterende)
gestelt te hebben , ende dat sy andersints , mogelijk,
mishandelt souden zijn geworden , sijn afscheyt
neemende , is afgetreeden.
Wy hebben daer naer meede ordre gestelt , ende
patent doen vervaerdigen voor den oversten L t. Bussonnet, om met ses Compagnien, ingevolge het detail,
daer van door den Brigadier Welderen selfs gemaekt ,
met twee 's Lands scheepen naer Bommel gebragt
te worden. Ende aldaer tot nader order guarnisoen
to houden, als UEd : Mog : onder N°. 34 1)

sullen

konnen sien.
Des middaghs naer twaelf uuren , dogh voor den
eeten , wierden wy geinformeert, dat Derk den Reuk
onder het publiceren van het Placaet van den 20e

1) Wy Raden des Furstendoms Gelre en Graeffschaps Zutphen,
ende de adjuncte Leden uyt de Landschap, daer toe speciaal by
resolutie van den 2. deses geauctoriseert, lasten ende bevelen hier
mede den Overste Lt. Bussonet commanderende het oud Gelders
Regiment van de Brigadier van Welderen , om met zes compagnien
van het voors. Regiment, namentlijk de Lijff Compagnie die van
den Overste Lieut. Bussonet, van de Capiteins Tellickhuysen,
Erckelens en Schimmelpennink op den 14. Aug. soo ras mogelijk,
uyt Tiel naar Bommel te marcheren , ende aldaar Guarnisoen te
houden tot nader order, lastende een iegelijx die suix mag aangaan, deese onse ordres ende patent te gehoorsaamen. Gegeven
tot Tiel den 14. Aug. 1702.
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July, veele onbetamelyke ende insolente woorden in
het byzijn van verscheyde menschen hadde uytgebraakt , waar door UEd : Mog : authoriteit ende derselver Regeringe ten hoogsten wierde gekrenkt, weshalven konden wy niet afweesen denselven neffens
eenen Cornelis van Tuyl , die tot Bommel voor een der
seditieuse Hoofden wierde aengesien , door de subst :
Momboirs met 's Hoves Boden , door een sergeant en
eenige soldaten geassisteert , in verseekeringe te doen
neemen , op het Raadhuys tot Tiel te detineren, ende
door een behoorlyke Wagt tot nader order te doen
bewaren ; naer dat wy daer van bevorens door den
Griffier aen den eersten Regerende Borgermeester
ende Rigter kennisse hadden doen geeven.
Ende overmits den Reuk weygerde sigh in de
gyselcamer te begeven , voor dat men hem de redenen
van Arrest te kennen gaf, heeft den S t : Momboir
Coets , daer toe door ons gelast , hem voorgehouden
dat by niet alleen was bekent voor den Aanvoerder
van de Bommelse twist , ende moyte makers , maer
dat hij, voor weynig uuren , verscheyde scandaleuse
ende seditieuse expressien tegens UEd : Mog : respect
ende gesagh hadde uytgebracht.
En hebben wij om eenige Getuygen , rakende dit
voorval op versoeck van de S t : Momboirs , die eenige
vraegarticulen ten dien eynde op het papier hadden
gebragt , te doen afhooren , gecommitteert de Heeren
van Munster ende Willem van Haarsolte tot Yrst.
Verders hebben wij dien Avond geresolveert de
Reuk 's morgens met het aenbreecken van den dagh
in een wagen door een Bode , een Sergeant , een
Soldaet ende een Corporael met twee Ruyters vergeselschapt , naer Arnhem te senders, ende de Magistraet aldaer te versoecken , dat Haer Eers : tot
syne detentie de Gyselcaemer geliefden te verleenen ,
ende hem , so met genoegsaeme Wagt , als antlers, in
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alle seekerheid , ende soo secreet , als het mogelijk
was , sonder met ymand te mogen spreecken , te
doen bewaeren , als sub N°. 35. kan blycken , waer
van wy, als oock van 't geene by ons tot dus verre
tot Thiel was verrigt , UEd : Nog : per missive hebben
geinformeert
En hebben wy uyt een missive door den Commandeur Ramaker aan ons uyt Bommel geschreven , verstaen , dat by sigh met hondert Man daer binnen
hadde geposteert , ende de poorten sodanigh beset ,
dat wy in alle seekerheid daer in konden koomen ,
als sub N°. 36.

Martis den 15. Aug.
Des Dingsdaghs 's morgens wierde door den Procurator Franken een Request van de Gemeensluyden
ende Deekens der Gilden tot Tiel overgegeven , behelsende een rondo verclaeringe , dat sylieden haer

1) Edele Mogende Heeren.
Mijn Heeren.
Ingevolge UEd. Mog: resolutie soo ben met twee hondert man
alhier binnen de stad Zalt-bommel geposteert, de posten beset,
soo dat UEd: Mog: in alle securiteit alhier konnen koomen , als
het Naar Ed: Moog: believen sal , ik heb ut Sint Andries al het
guarnisoen geligt , dat 't avond daar weder in dient te sien of ander
in de plaats soo sal dan bier nog eenig yolk moeten gesonden
worden , sal soo ras mogelijk de voordere ordres van ULd: Meg:
afwagten , waarmeede met schuldig Respect sal verblieven met
toewenssing van een Lange en voorspoedige regeringe van UEd:
Mog: dat den grooten Godt genadelik wil geeven.
Onderstont. Ed: Mog: Heeren, Mijn Heeren, UEd: Mog: alteronderdanigsten en getrouwsten Dienaar.
(was getekent) P. Raemaker, 1702.
(ter syden stoat)
Zaltbornmel den 14 Augustus.
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gaern souden onderwerpen UEd : Mog : resolutie van
den 18. July, aldaer gepubliceert , soo ras het protest
van de Magistraet tegens het houden van UEd : Mog :
Vergaderhige tot Arnhem , soude worden opgeheven ,
met verder versoek van 14. dagen uitstel tot het indienen van haere grieven , 't welk bij ons geleesen
ende overwogen rzijnde , hebben wy 't selve door den
Griffier met het marginale appoinctement aan den
secretaris Lith doen behandigen , ten eynde de Magistraet op het poinct van het gelibelleerde protest
haer ten spoedigsten mogten verklaeren , sub N°. 37.
By welke gelegenheid den Griffier aen den voornoemden Secretaris ook heeft ter handen gestelt
Extract uit het gebesoigneerde van den 14. deeses ,
raekende het niet respecteren der patenten door ons
op UEd : Mog : autorisatie verleent.
Weynig tijt daer naer heeft den gedetineerde Cornelis van Tuyl door den Deurwaerder Schevichaven
laeten versoecken , om aen ons yts te mogen voordraegen ; maer hebben wij in dat versoek gedifficulteert , ende den Deurwaerder gepermitteert van hem
te gaen verneemen , waarin 't selve soude bestaen ,
't welk niet antlers behelsde , als dat hij naer Huys
mogte gaen, hebbende een Vrouw met seven kinderen.
En hebben wy aen sijn Vrouw meede toegestaen
hem in praesentie van den Deurwaerder te mogen
sien ende spreecken , mits Sorg draegende , dat er
geen Brieven wierden overgegeven; ende naer dat
den Griffier aen haer de reedenen van haer Mans
arrest hadde bekent gemaakt , hebben wy geresolveert , dat by tot onse wederkomste van Bommel
daer soude verblyven , dewiji wy als dan uyt de
informatien , aldaer te neemen, van het vervolg deeser
saecke beeter souden konnen oordeelen.
.Ende heeft den Secretaris aan den Griffier overgegeven een Extract uit het Resolutieboek der stad
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Tiel, reflecterende op het request door de Gemeensluyden ende Deeckens der Gildens aan Haer Eers : ,
ten fine van sigh daer op te verklaeren , gecommuniceert , waer by niet antlers word vastgestelt , als dat
op de eerste te houdene Landschaps Vergaderinge
binnen Nymegen , uit den naem van de Magistraet
van bet gedaene protest tegens de Landelyke Re g olutien binnen Arnhem genomen , voor soo veel de
beweegingen binnen de steeden Nymegen, Tiel ende
Bommel aangaat , soude worden gedesisteert, als sub
N°. 38 1).
Ende overmits het versoek door de Gemeensluyden
ende Deekens der Gildens daer meede niet was voldaen hebben wy by resolutie van den 15 e deeses ,

1) Extract uyt het Resolutien-Boek der stad Thiel.
Martis den 15. Augusti 1702.
Ian de Heeren van de Magistraat gecommuniceert sijnde oen
requeste op de naam der Gemeensluiden en Deekens der gilden
deser stad overgegeven aan de Heeren Raaden en adjuncte Leeden
uyt de Lantschap continerende dat sy Gemeensluyden en Deekenen
Haer gaarne souden onderwerpen de resolutie van den 18. July
alhier gepubliceert soo ras het Protest van de Magistraat deeser
stad tegens het houden van Landlyke vergaderinge tot Anthem
gedaan, sal worden opgeheven, met het marginale appointement,
waar bij de verklaringe van de magistraat deeser stad op het point
van het gelibelleerde Protest word gerequireert hebben haar Ed:
en Agtb: naar gehoudene deliberatie goetgevonden en verstaan by
deem) vast te stellen , dat op de eerste te houdene Landschaps
vergaderinge binnen Nymegen uyt den naam van haar Ed: en
Agtb: sal werden gedesisteert van het gedane Protest tegens de
Landelyke resolutien binnen Arnhem genomen voor soo veel aangaat de beweginge binnen de steden Nymegen , Thiel en Bommel.
Den Heere van Brakel heeft doen aanteikenen , dat by tegens
de bovenstaande resolutie heeft geprotesteert , en dat deselve met
pluraliteit van stemmen is genomen. (onderstont). In fidem Extracti.
(was onderteekent) A. S. V. Litdh de Jeude , Secret.
(lager stont) Concordantiam Testor.
(was get.) J. van Eck.
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dewelke door den Griffier aen den Procurator Franken
is ter handers gestelt , goedgevonden inval de supplianten haer absolute submitteren aen UEd : Mog :
Resolutien , ende ordres , op den tegenwoordigen
Landdag tot Arnhem genoomen , dat aen haer soude
worden geaccordeert den versogten termijn van uytstel
tot het overgeeven der Grieven tegen sodaene personen , als sy vermeenen ongequalificeert te zijn de
Magistraets plaets tot Tiel te bekleeden, sub W. 38.
Laastelijk hebben wy voor onse afreyse naer Bommel
den Majoor Renesse by schriftelyke Resolutie sub
N°. 39. geordonneert, dat Hy de herstelde Regenten
ende andere Leeden van de Magistraet in haere
respective Bedieningen sal maintineren ende haere
personen voor alle insultes beschermen &c : met verdere
ordre , inval by eenig patent , om met sijn onderhebbend guarnisoen uyt de stall te marcheren, mogte
ontfangen , dat by deselve niet soude pareren , voor
dat by daer van aen UEd : Mog : behoorlyke kennisse
soude hebben gegeven.
Ende aengesien de nodige informatien, die tot Thiel
genomen moesten worden, niet gereet waeren, hebben
wy den S t : Momboir Coets aldaer gelaten, om deselve
by onse absentie tot Bommel, soo veel mogelijk , te
doen vervaardigen ende expedieren.

Mercurii den 16. Aug.
Des morgens omtrent seven uuren onse reys nae
Bommel hebbende vervordert , zijn aldaer des voormiddaghs tydelijk gearriveert, ende naer dat wy ten
huyse van den Landbode van Eymeren, daer wy ons
logement louden neemen , waeren aengekomen , zijn
wy door den Borgermr : Hol ende de Schepenen
Minningen ende Schoock uit naeme van de Magistraet
verwellekomt.
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Ende geinformeert zijnde , dat het Raadhuys op
ons versoek geopent , ende de Ridderkamer, daer de
Ridderschap van Bommelre- en Tielreweert gewoon is
to vergaderen, tot het voltrekken van onse Commissie
gereed gemaekt was , hebben wy ons derwaerts begeven , en zijn door de presente Leeden van de
Magistraet voor de Trappen van het Stadhuys ontfangen ende naer boven geconduiseert.
Ende overmits Arent Goris, die gedurende de troubles ende seditieuse beweegingen aldaer sync Schepensplaets uit vreedelieventheid hadde gequiteert , versogt
meede herstelt to mogen worden , hebben wy naer
deliberatie over dat stuk hem door den Griffier laeten
aanseggen , dat by sijn versoek by geschrift soude
vervatten ende aan ons doers overgeven , om , de
Magistraet daar op gehoort , verders gedisponeert to
worden , ende zijn wy inmiddels tot de werkelyke
Herstellinge van den ontsetten Borgermeester Wilhelm
van Verbolt , ende Schepen Gerhard van Minningen
getreeden.
Ende heeft den PrEesident , naer dat sy binnengeroepen ende plaets genomen hadden , UEd : Mog :
resolutie van den 18. July aen haer bekent gemaakt
ende alsoo in haere respective Bedieningen herstelt :
ende hebben wy deselve daar op in de Raadcaemer,
daer de Magistraet vergadert was , gebraght ; daer
den President Haer Eers : van die werkelyke Herstellinge kennisse gaf ende de eenigheid ende goede
harmonic tusschen de Leeden van lien in ernstige
termen gerecommandeert hebbende , heeft den Griffier
immediatelijk daer naer geadsisteert met den S t :
IMlomboir Andreas Van Dam , vermits Coets tot Tiel
was gebleeven , UEd : Mog : Resolutie , ende sodaene
Acte , als tot Nymegen ende Tiel was afgeleesen ,
van het Raadhuys gepubliceert , met deese veranderinge nogtans, dat den Borgerm r : Verbolt ende Schepen
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van Minningen waeren herstelt , onvermindert de pretensie van Arent Goris tot de Schepensplaets aldaer
sub Y. 401).
Van Welke Resolutie den Griffier eenige exemplaren
tot Nymegen in piano gedrukt , aen den president
Borgermr : heeft overgegeven , om naer behooren geaffigeert te worden.
Gelijk den Secretaris het Placaet van den 20. July,
't welk wel ontfangen, dog ter zyde gelegt, ende niet
gepubliceert was, op ons goetvinden , ten overstaen

1) Die Raden des Furstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen
en Adjuncte Leden uyt de Landschap, bedugt sijnde dat naar de
herstellinge der twee ontsette Regenten aihier met naemen Johan
van Lith de Jeude Albertszoon ende Wilhelm van Vinceler Az. te
Bommel Willem Verbolt ende Gerhard van Minningen wederom
op nieuws eenige onordentelijke bewegingen , tegens het gesag van
de Heeren Staeten deser Provincie strijdende, ende tot nadeel der
regeeringe, ende goede Borgeren aihier, zouden mogen ontstaan ,
hebben haar Ed: Mog: goedgevonden ende verstaan den Major
Requeste tot Wilp commanderende het Guarnisoen aihier en den
Lt. Coll. Busonnet commanderende het oud Gelders Regiment
van den Brigadier Welderen te Bommel te ordonneren dat hy de
gewisse voorsieninge sal hebben te doen , dat de herstelde Regenten en de andere Leden van de magistraat aihier in haare
respective bedieningen gemainteneert ende haare persoonen voor
alle insultes, ende ongelegentheden selfs met de sterke hand soo
nodig beschermt mogen worden , ende in val deselve off ymand
van haar , feytelyker wyse in sijn persoon ofte goederen mishandelt moge worden, dat hy Major of Lt. Collonel op haare klagte
die onderdanen sal doen apprehenderen, en daar van aan de Landschap ofte by absentie aan 't Hoff ende de adjuncte Leden uyt de
Landschap , notificatie sal hebben te geven , waarvan hy Major aan
alle de officieren aihier -en Lt. Coll. te Bommel behoorlyke kennisse tot agtervolginge van dien sal hebben te geven , ende inval
hy Major (siff Lt. Coll. eenig patent , om met sijn onderhebbent
Guarnisoen , uyt deese stad te vertrecken, mogte ontfangen dat
hy het selve niet sal obedieren voor dat hy daar van aan de
Heeren Staaten deeser Landschap behoorlyke kennisse gegeven
ende haare ordre bekomen sal hebben , gegeven tot Tiel den 15
August. 1702 ende tot Bommel den 19. Aug, '1702 onderstont ter
ordonn. van haar Ed . Mog:
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van ses Leeden uyt de Magistraet , denselven voormiddagh ook heeft afgeleesen , ende daer nae ter
behoorlyke plaetsen doen affigeren.
Ende dewijl den Schepen Johan van Stralen by
occasie , dat den President aen de Magistraet meede
kennisse gaf van het geene ontrent de Herstellinge
van Arent Goris was goedgevonden , scheen te willen
protesteren , ende dat wy geinformeert wierden , dat
eenige Leeden van de Magistraet effective tegens het
publiceren van UEd : Mog : Placaet van den 20. July
souden hebben geprotesteert , is goedgevonden ende
verstaen , dat men sig sal informeren , of in de Vergaederinge van de Magistraet yts van het ondernoomen
protest is aengeteeckent , als oock wie tegens het
publiceren van het voors : Placaet mogte hebben geprotesteert.

Jovis den 17. Aug.
De Officieren van het Regiment van den oversten
Welderen aen de President klagelijk hebbende voorgedragen , dat de meeste soldaten tot nog toe niet
waeren gelogeert, om dat de Borgeren ofte Ingesetenen weygerden deselve in te neemen , als voor
negen a Lien stuyvers yder week , is daer op geresolveert den Griffier te beveelen daer van opening
aen de Magistraet te geeven, ende aen Haer Eers :
voor to slaan, of sy niet souden konnen goedvinden
by een publicatie aen de Borgeren ende Ingesetenen ,
die gelegentheid hadden om soldaten te logeren , te
lasten , deselve voor ses stuyvers 's weeks in te neemen , by poene dat sy andersints gebillietteert souden
worden , 't welk den Borgerm r : Verbolt volgens het
rapport van den Griffier hadde aangenomen te besorgen.
Ende heeft denselven aen de Vergaderinge geexhibeert eene missive door den S t : Momboir D r : Jacob
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Coets, op huyden uyt Tiel aan hem geschreven , behelsende verscheyde saeken , breeder daer by sub
N°. 41. geextendeert , ende onder andere , dat de
Magistraet van Tiel by naeder overleg hadde verstaen , haere Resolutie van den 15. deeses in soo
verre te altereren , dat Haar Eers : van het protest
tegen liEd : Mog : Resolutie van den 18. July, voor
so veel de Beweegingen in de steeden Nymegen,
Tiel ende Bommel aangaat , absolut hadden gedesisteert , ende dat daer van op de eerste Lan dschaps
Vergaderinge binnen Nymegen te ho y den , verdere
openinge soude werden gedaen.
Ende naer dat wij den inhoud van deselve met
rypen raade hadden overwogen , hebben wy daer op
gerescribeert, dat hy de originele Resolutie van den
15. Aug : , die wy aen hem terugsonden , tegens
die van den 16 e daar aan volgende , hoewel gansch
niet satisfactoir, sonde uytwisselen.
Bat hy de Magistraet soude versoeken , de onwillige , om condschap der waarheid te geeven , met
middelen reghtens naer costume locael daar toe te
obligeren.
Dat hy geen copien der opgestelde vraegarticulen
soude laeten volgen , maar deselve in praesentie van
den Secretaris aan de geciteerde Getuygen op de
vertrekcamer van het Raadhuys iterativelijk doen
voorleesen.
Ende dat hy sig deesen Avond tot Bommel soude
laeten vinden , meedebrengende alle hetgeene tot
Examinatie dier saeken , voor soo veel hy het soude
konnen bekoomen , nodig ende dienstig was, sub
N°. 42.
Den Deurwaerder Schevichaven aen den Praesident
ingebraght hebbende het Requeste van Arent Goris ,
met verscheyde geannexeerde documenten , hebben
wy 't selve in handen van de Magistraet van Bommel
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doen stellen , om daar op des anderen daaghs de
klokke negen uuren te berigten.
En hebben wy in het versoek van Ida van de Pol
Weduwe De Reuk , om haer soon Derk De Reuk
tot Arnhem in detentie gebraght , te spreeken , ofte
door haeren tweeden Soon te doen spreecken , by
provisie gedifficulteert.
Daer naer hebben wy ook ontfangen seecker Requeste , geteekent door den Advocaet Hendrik De
Laet ende den Procurator Degenaer,, sigh qualificerende Gemeynsluyden , in name der Gemeynte
aldaer,, onderteekent, waer by wierde versoght, dat
sy van het segel des Nymeegsen Quartiers omtrent
haere te applicerene documenten ende noodige Extracten gedispenseert , ende dat den Secretaris gelast
mogte worden deselve aen haer sonder daer van de
gewoone jura te betaelen , te laeten uytvolgen , waer
op het Berigt van den Secretaris ingekoomen zijnde ,
is daer op geappoincteert, dat sy haar daar meede
souden hebben te besaedigen.
Veneris den 18. Augusti.
Den Subs t : Momboir Coets ingevolge ons aanschryvens Donderdag avont tot Bommel aangekomen
zijnde , heeft de naedere resolutie van de Magistraet
van Tiel den 16e deeses nieuwlijks genoomen , in
handen van den President overgegeven , waer by
Haar Eers : voor soo veel aengaet de Beweegingen
binnen Nymegen , Thiel en Bommel voorgevallen ,
van het protest tegens UEd : Mog : Resolutie van den
18. July hebben gedesisteert sub N°. 43 1).

4) Aan Dr. Jacob Coets.
Momber des F. G. en Gr. Z.
Erentfeste.
Naar dat den Griffier am ons hada gecommuniceert Uwe

256

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS

Ende heeft den St : Momboir Andreas Van Dam
aan de Vergaderinge voorgestelt , geinformeert te zijn ,
dat de Magistraet veele diffieulteiten omtrent het verhoren van Getuygen voorquamen , ende dat by derhalven versogte , dat eenige Heeren , om by het examineren van deselve te assisteren , genomineert mogten
worden , waer toe versogt ende gecommitteert zijn de
Heeren Hendrik van Essen ende Arent Vijgh.
Vervolglijk heeft den S t : Momboir Coets geexhibeert
sodane bewijsdommen , als by van Tiel, raakende de
saaken aldaer voorgevallen, hadde meedegebragt ,
dewelke geleesen ende geexamineert zijnde hebben
wy goedgevonden , dat den St : Momboir Coets sig
ten spoedigsten weder naer Tiel sonde hebben te
begeeven , ende aldaer de resterende condschappen
sonder tijdversuym beleggen.

missive op gisteren uyt Tiel geschreven, behelsende verscheide
saaken naar ons vertrek aldaar voorgevallen, hebben wy naar
deliberatie goedgevonden , Uw daarop te rescriberen ende hier nu
neffens terug te senden de gerequireerde origineele resolutie van
den 15. deses , ten eynde deselve aan de magistraat tegen extraditie van een andere waar van gy het essentieel in Uwe missive,
hebt ter neder gestelt wederom ter handen gestelt mogen worden ,
hoewel deselve gants niet satisfait is. Uw verder ordonnerende
van de voorgemelte magistraat te versoeken die genen dewelke
tot het geven der Condschappen aldaer onwillig sijn met sodaenige
middelen regtens te willen obligeren als men aldaar in dusdane
voorvallen gewoon is.
Ende belangende de gevorderde copie der vraagstucken door ae
Gemeensluyden geeyst konnen wy lyden dat de interrogatoria op
de Vertreckskamer tot Tiel aan haar iterativelijk op deselve
wyse als tot Nymegen is geschiet , worden voorgelezen , sonder
daar van copien aan haar te communiceeren. Waar by wy alleen
sullen voegen, dat gij uw desen avond alhier tot Bommel suit
aten vinden medebrengende alle het geene tot examinatie dier
saeken dienstig en nodig is voor soo veel gy zult kunnen bekomen
om daar over sodanig gedisponeert te worden als wy sullen oordeler en bevinden te behoren.
Boy mel den 17. Augusti 1702.
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Dat de Getuygen op de vraagen specifice ende niet
in generale termen sullen antwoorden , Bonder sig tot
eenige voorgegaene Articulen te refereren.
Dat hy ook door in terrogatoria sal ondersoeken ,
of Johan van Londen , by gelegentheid van deese
seditieuse beweegingen , niet een boekje met wit
papier,, waar op niets geschreeven was , in de hand
heeft gehad , voorgeevende , dat de privilegien der
Stad Tiel daer in waeren vervat.
Alle Welke poincten den Proesident aan den Momber
Coets schriftelijk hebbende gecommuniceert , is hy
daer op des naermiddaghs weder naer Thiel verreyst.
Ende overmits de Heeren Essen ende Vijgh geoccupeert waeren , om het verhooren der Getuygen
te assisteren , hebben wy op de twee Berigten op het
Request van Arent Goris ingekomen , niet gedisponeert , maer de deliberation daer over tot naer de
middagh gesurcheert.
Ende was het eene Beright in vafeur van Goris
geteekent door de Borgermrn Verbolt en Hol , ende
de Schepen Cokkengen , Minningen , Schoock ende van
Loenen , ende bet andere ter contrarie door de
Schepenen van Stralen , Passart, Meurs , Herwynen
ende Eck.
Waer op des naermiddaghs gedelibereert zijnde , is
geresolveert het voorsz. request ende Berighten op
het Tapijt van UEd : Mog : te brengen , dewelke wy
ook by het Verbael souden hebben gevoegt , tenzy
UEd : Mog : ons by resolutie van den 23 e deeses
hadden gelieven te autoriseren , om daer in te disponeren nae behoren.
Saturni den 19. Augusti.
Des anderen daegs hebben WY UEd : Mog : van het
geene door ons tot Bommel tot die tijt was verrigt,
Bijdr. en Meded. XXXII.
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door een ordonnantie Ruyter summiere kennisse gegeven , ende Baer naer door den Griffier aen de
Magistraat bekent doen maaken, dat wy van voorneemens waeren dien dagh naer Thiel te keeren ,
ende dat by Baer Eers : soude vraegen , of sy nog
eenige saeken aan ons te versoecken hadden , waer
op hem was geantwoort, van Neen , ende dat sy ons
voor de genomene moeyten in deesen aangewend ,
bedankten.
En de Scheepenen Minningen ende Schook in onse
Vergaderinge gecompareert zijnde, hebben overgelevert
een Memorie tegens de Quartiersluyden aldaer. Bij
welk voorval den Preesident aen haer heeft versogt
ende gerecommandeert, dat de Leeden , dewelke het
Verbael voor deesen in UEd : Mog: Vergaderinge tot
Arnhem hadden doen overgeeven , 't selve mogten
onderteekenen , als zijnde het grootste fundament,
waer op de herstellinge met de gevolgen van dien
waeren gebouwt, als meede dat de Magistraet , hoe
eerder, soo beeter,, haere Gecommitteerdens naer de
Lantschaps Vergaderinge tot Arnhem afsenden ende
de eenigheid onder de Leeden van dien gesogt ende
behartigt mogte worden , 't welk de voornoemde
Schepenen hebben aengenomen aen de Magistraet te
sullen rapporteren.
Eindelijk hebben wy ook ontfangen een remonstrantie van de Quartiers , ofte soo genoemde Gemeensluyden , tegens eenige Leeden van de Magistraet, dewelke den Prwsident neffens de Memorie
wegens de Magistraet tegens de Quartiersluyden overgegeven , ten tyde van het mondeling rapport aen
URI : Mogende , heeft geprcesenteert ende geexhibeert.
Wy hebben voor ons vertrek den Advocaet de
Laet ende den Procurator Degenaer,, die de voorgeroerde grieven hadden geteekent , door den
Deurwaerder ook doen aenseggen, dat we deselve
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meede naer Arnhem neemen , ende ter dispositie van
UEd : Mog : souden brengen.
Ende nademael de kondschappen , waer over de
Heeren van Essen ende Vijgh hadden gevaceert , nog
niet vervaerdigt waeren , hebben wy den Momboir
Dam ten voors : eynde tot Bommel gelaten ; en zijn
omtrent de klok een uur van Bommel naer S t : Andries
gereeden, ende aldaer by den commandeur het middagmael gehouden , ende immiddels een brief van den
Momboir Coets sub N°. 44 1) op de schans ontfangen
hebbende , waer op wy binnen Tiel souden disponeren ,
zijn wy des avonts ten aght uuren Baer weder aengekomen.
Dominica den 20. Aug.
Des Sondags 's morgens heeft den Momboir Coets

1) Pro Civitate.
Extract uyt het resolutieboek der stad Tiel.
Mercurii den 16. August. 1701
Aan de Heeren van de Magistraat gecommuniceert sijnde een
requeste op den naam der gemeensluyden en deekens der gilden
deser stad, overgegeven aan de Heeren Raden en adjuncte Leden
uyt de Landschap, continerende dat sy gemeensluyden en Deekenen
haar gaarne souden onderwerpen de resolutie van den 14. July
alhier gepubliceert, soo ras het protest van de magistraat deser
stad tegens het houden van Landelicke vergaderinge tot Arnhem
gedaan, sal worden opgeheven, met het marginaal appoint, waarbij
de verclaringe van de magistraat deser stad op het point van het
gelibelleerde protest word gerequireert; hebben haar Ed: en Agtb:
Haar gehoudene deliberatie goedgevonden ende verstaan, voor soo
veel aangaat de beweginge binnen Nymegen, Tiel en Bommel by
deese van het gedaane protest tegens de gementionneerde resolutie van den 14. July te desisteren, ende dat op de eerste te
houdene Landschaps vergaderinge binnen Nymegen door haar Ed:
en Agtb : gecommitteerdens daar van verder opening sal gedaen
worden.
(was getek.) A. G. V. Lith de Jeude,
Secret.
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ons bekent gemaekt , dat by eenige dagen sueeessivelijk hadde versogt ende aengehouden , om het
Verbael , het Welk by de Magistraet van Tiel , gedurende deese swaere toevallen , was gehouden , maer
dat hy het selve tot nog toe niet hadde konnen
magtig worden , zijnde egter van gedagten , by aldien
wy daerom deeden aanhouden , dat 't selve niet
langer soude worden ingehouden.
Waer op wy hebben geresolveert , dat den Momber
Coets den Borgermr van den Steen soude versoeken ,
de Magistraet ten elf uuren te doen vergaderen.
Ende dat den Griffier aen de vergaderinge uyt
onse naem soude voordraegen.
1°: dat Haer Eers : soo ras mogelijk het gevorderde
Verbael naer behoren geteekent , mogten overgeeven.
2°: dat sy omtrent het verhooren der gerequireerde
Getuygen de behulpsaeme hand gelieven te verleenen.
3°: dat sy ook sonder tijt versuym , gelijk de Magistraet van Bommel hadden aengenoomen te doen,
haere Gecommitteerden naer de Landschaps Vergaderinge tot Arnhem wilden senden.
4°: dat wy van voorneemen zijnde des naemiddags
naer Arnhem te reverteren , Haer Eers : soo nog yts
van ons hadden te versoeken , ofte aan ons te proponeren , sulks konden doen.
Alle het Welke door den Griffier de Magistraet
voorgebragt zijnde, heeft hy gerapporteert , dat by
uit den mond van den Borgerm r van den Steen voor
antwoord hadde ontfangen op het eerste voorstel :
Dat de Magistraet beesig zijnde om een pertinent
Verbael van het gepasseerde te vervaerdigen , 't selve
soo ras doenlijk louden overleveren.
Op het tweede , dat de maniere van procederen
tegens die onwillig waeren om getuygenis der waerheyd te geeven , meede braght , dat die op een dwars-
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naght reghtens wierden geciteert ende daer omtrent
als dan de p]ano reght gedaen : welke stip van handelen de S t : Momboirs ook souden moeten opvolgen.
Op het darde dat het senden van Gecommitteerdens
naer de Landdag tot Arnhem nogh te prwmatuar was,
versoekende dat wij de saeken daer heenen wilden
dirigeren , dat deselve weder tot Nymegen gehouden
wierde.
Ende op het laetste , dat sy van ons tegenwoordig
niets meer hadden to versoeken , maer dat sy sig de
Eer souden geeven door Gecommitteerdens aen ons
een voorspoedige reys .te laeten wenschen.
Ook hebben wy den brief van den Momboir Jacob
Coets , op S t : A ndries ontfangen , nader geresumeert
ende bevonden , dat daer by eenige difficulteiten omtrent het deponeren van onwillige geproduceerde getuygen wierden gemoveert , ende voorgeslagen , of men
aen den Hopman Leuwen ende eenige Deekenen der
Gildens , dewelke gehoort souden worden over saeken,
die haer mogelijk selfs souden raeken , of tot haer
nadeel geduyd konnen worden , niet een Acte souden
konnen verleenen ende daer by verklaeren , dat de
vraegstukken haere personen of gedrag niet raakten ,
ende dat de antwoorden , die sy luyden daer op souden
geeven , nooit tegens haer selfs of tot haar beswaar
gebruykt , nogh tegens haer daer uit verdere informatien genomen souden worden.
Als ook dat daer by gevoeght waren de interrogatoria , concernerende het Arrest der Gemeensluyden
voor deesen tegens de Momboirs geintenteert ende
door Gerhard Francken overgegeven.
Waer over gedelibereert zijnde , hebben wy geen
swarigheid gemaekt , om te gemakkelijker tot ontdekkinge der waerheid te geraaken , dusdaene Acte
te doers extraderen sub N°. 46.
Dog den persoon van Gerhard Franken daar van
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geexeludeert , waer omtrent wy hebben goedgevonden,
dat hy door alle mogelyke middelen en selfs by
citatie en weegen van regten tot het geeven van
condsehap soude worden geconstringeert.
Maer aengesien het groote poinct, rakende het
apprehenderen van eenige Hoofden ende Voorgangers
in de seditieuse beweegingen tot Thiel voorgevallen ,
nogh niets was gearresteert, hebben wy naer lecture
en examinatie der stukken , daer toe nodig , goresolveert, dat den Coster Jan Tay , ende den Kleermaeker Johan van London in arrest genomen ende
by provisie in de Herberg gebragt souden worden,
nae dat den Griffier van dit voorneemen kennisse
aen den eersten Regerende Borgerm r : Van den Steen
soude hebben gegeeven.
'Twelk gedaen ende den Griffier gerapporteert hebbende , dat den Borgerm r een saek van die natuur
over sig niet derfde neemen , maer daer van eerst
notificatie aan het College van de Magistraet moeten
geeven , dog dat hy in bedenken gaf, dewijl diergelijcke apprehensie de Magistraet niet soo seer cornpeteerde , als wel den Richter, of wy sulx den Schout
Schul, als zijnde in Eed van de Landfurstelijcke
Hoogheyt , niet souden konnen aanbeveelen , welke
voorslag by ons geamplecteert zijnde , is den Schout
Schul aenstonts voor ons ontboden , ende naer dat
wy hem uit UEd : Mog : naem op syn Eed hadden
gelast ende aenbevolen den S t : Momboir Coets in
ende omtrent het apprehenderen van den Coster Johan
Tay ende den Kleermaker Johan van London , de
behulpsame hand te bieden ende te assisteren , heeft
by sigh aenstont daer toe gewillig getoot.
Waer op hy neffens den Momboir met twee van
onse Boden ende een Deurwaerder van de stad onder
het geleyde van een sergeant met aght soldaten , om
van alle facheuse rencontres bevrijt te worden, is
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uytgegaen , om het geene haer was aenbevolen, soo
doenlijk , te executeren, maer hebben deselve ons
komen rapporteren, dat sy de voors : personen in haere
huysen , ende den Coster selfs in de kerk met alle
vlijt ende naerstigheid gesogt hadden , maer niet
hadden konnen vinden , of to magtig worden.
Ende dewiji het verder ondersoek voor die tit
vergeefs soude zijn geweest , hebben wy den Momboir
Coets voor ons vertrek gelast , dat hy tot het bekomen van eenige condschappen tot Thiel soude verblyven , ende den Schout Schul uit UEd. Mog. naem
aenseggen , alle mogelyke devoiren by onse absentie
te willen aenwenden , om de meergem. personen in
hegtenis te krygen.
Bij welke gelegentheid by resumptie gedelibereert
zijnde over het requeste van Hendrina Hopman ,
Huysvrouw van Cornelis van Tuyl, versoekende dat
haer Man onder borghtoghte de sistendo gerelaxeert
mogte worden, hebben wy daer in by provisie gedifficulteert sub N°. 471).
Ende daer omtrent verder geresolveert , dat hy van
Tuyl des maendaghs , 's morgens vroeg , in een coetswagen met een Bode , een sergeant , ende twee sol-

1) 19 Augusti 1702.
Aan de Ed : Mog : Staten des Furstendoms Gelre en Graaffs.
Zutphen, mits aan de Ed: soo ordinaire als Extraordinaire Radon
in den Hove van Gelderland.
Ed: Mog: ende Ed: Heeren.
Geeft met alle respect eerbiedig dog instantelijk te kennen
Hendrina Hopman huysvr. van Cornelis van Tuyl, hoedanig dat
haar voors. man op ordre van haar Ed: Mog: tot Tiel gedetineert
sijnde, sonder te weten waer voor met respectueus versoek dat
haar Ed: Mog: gelieven hem onder borgtogt de judicio sistendi
los te laten.
(onder stont) 'Twelk doend en (was getek.) Hendrina Hopman huysvrouw van Cornelis van Tuyl; in pede : hierin word by provisie
gedifficulteert.
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daten neffens een corporael ende twee Buyters vergeselschapt , naer Arnhem op St. Janspoort , op den
Abtscaemer,, soude worden gebraght , om over het
versoek door syn Vrouw gedaen , naeder gedisponeert
te worden naer behooren.
De Herstelde Schepenen Lith de Jeude ende Vinceler, naer verleende audientie, binnen gestaen zijnde,
hebben geproponeert , dat sy geinformeert zijnde , dat
er tot nog toe , geene Grieven tegens haer waeren
ingekomen , ende derhalven versogten , dat haere
partyen in conformite van UEd. Mog. resolutie van
den 18. July Baer van moghten worden versteecken ,
't welk wy ad referendum hebben overgenomen.
Waer op de Gecommitteerdens van de Magistraet
zijn binnengetreeden en naar ons voor de genomene
moeite in deese once Commissie aengewend , bedankt
en een voorspoedige reys toegewenscht te hebben,
weder vertrokken. Ende heeft den Griffier aen den
Borgermr van den Steen in het afgaen , ter handen
gestelt dobbelt van sodaene Acte van maintenue van
de tegenwoordige Regeeringe aldaer , als voor onze
affreyse naer Bommel aan den Majoor Renesse was
overgegeven , ende door de haestigheid tot die tijt
ingehouden.
Des naermiddags heeft den Secretaris Lith aen den
Griffier uit naeme van de Magistraet ter handen gestelt een omstandig en geteekent Verbael van alle
het geene aldaer gedurende de Troublen is voorgevallen , als ook een Extract uyt het Resolutieboek
van den 18. deeses , concernerende ons gebesoigneerde van den 14 e , welke laeste hier by gaet sub
N°. 48 , sullende het Verbael tot voortsettinge der
Momboirs proceduren worden geemployeert.
Ende zijn wy des naermiddaghs naer de Dfaaltijt
omtrent de klokke half vier uuren uyt Thiel vertrokken, ende den L t. Swaan met syne byhebbende
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Ruyters tot Ysendoorn gecongedieert hebbende , des
avonts over negen uuren , naer een tijt laugh voor
de Rijnpoort , die by onse aankomst alreede geslooten
was , te hebben gewagt , tot Arnhem weder aangekoomen.
Van alle het welke UEd. Mog. mondeling rapport
gedaan hebbende , mogen wy niet willen afweesen
van alle het geene , gedurende onse commissie is
voorgevallen , dit schriftelijk ende omstandig verbaal
te doen opstellen ende met onderdanigst respect aen
UEd. Mog. over te geeven. Aldus ingestelt , ende
naer behoorlyke resumptie door den Griffier in onser
aller naem onderteekent t'Arnhem den 30. Aug. 1702.
Ter ordonnantie van de Raaden des F. G.
ende G. Z. en adjuncte Leeden uyt de
Lantschap.
Was getekent
J.

V. ECK.

OORKONDEN IN DE ARCHIVES NATIONALES
TE PARIJS AANGAANDE DE BETREKKINGEN
DER HOLLANDSCHE GRAVEN UIT HET
IIENEGOUWSCHE EN HET BEIERSCHE
HUTS TOT FRANKRIJK,
MEDEGEDEELD DOOR

DR.

A. HULSHOF.

Professor Blok heeft op blz. 40-54 van zijn verslag van het onderzoek , dat hij in September 1896
to Parijs heeft ingesteld 1) , in hoofdtrekken aangewezen , welke bescheiden in de Archives Nationales
voor onze geschiedenis van beteekenis zijn. Aan de
Middeleeuwen komt het leeuwendeel toe: een aanzienlijk aantal Friesche, Geldersche en Hollandsche
charters worden vermeld. De Friesche oorkonden
heeft prof. Blok naderhand in de Vrije Vries 2) uitgegeven ; de Geldersche zijn op zijn aanwijzing in
regent gebracht door Busken Huet en Van Veen 3),

1) P. J. Blok , Verslaq aangaande een voorloopig onderzoek to
Parijs nacir archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland,
's-Gravenhage 1897.
2) Vrije Vries, XIX (1900), blz. 319-333; opnieuw uitgegeven
door Fritz Kern in Mitt. des Instituts f. Osten. Geschichtsf., XXXI
(1910), B. 82-87.
3) G. Busken Huet en J. S. van Veen, Trerelag van onder-
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aan wier aandacht echter ontsnapt zijn K 56 nn. 2,
3, 4, 10, 11, 1 1 big , liter ; K 57 nn . 98 en 929
(Geldersche oorkonden uit de jaren 1401 tot 1405).
Fen nailer onderzoek der oorkonden , die op Holland en het Hollandsche gravenhuis betrekking hebben,
is tot nu toe achterwege gebleven. Uit de dertiende
eeuw zijn er slechts vier aanwezig. Twee daarvan ,
eon tractaat van Floris V met Philips den Schoone ,
d.d. 1296 Januari 9 1) ,

en een verklaring der ge-

zanten van graaf Jan I omtrent een verbond met
den Franschen koning , d.d. 1298 April 29 , zijn reeds
door Van den Bergh gebruikt (Obk. II n. 926 en
n. 1031). De twee andere , oorkonden van den abt
van Egmond van November 1227 en 14 Januari 1231
(Obk. I n. 307 en n. 325), kende hij slechts uit afschriften in onzuiveren tekst 2).
Uit het tijdperk der Henegouwsche en Beiersche
graven bezitten de Archives een rijke verzameling
charters. Zij worden onder den titel ,,Hainaut" bewoord in de doozen J 519 en J 520 ; daarbij komen
dan nog een zevental charters van hertog Albrecht
in doos J 412 , die professor Blok niet heeft vermeld.
In hoofdzaak bevatten zij politieke verdragen en
huwelijksovereenkomsten tusschen de Hollandsche
graven en het Fransche koningshuis. Zij vormen een
samenhangende collectie; reeds in den middeleeuwschen archief-inventaris van Gerard de Montagu zijn
zij dan ook als een bijeenbehoorend geheel gerangschikt en beschreven 3).

Slechts een klein gedeelte

zoektingen naar archivalia to Parijs belanrijk moor de geschiedenis
van .Nederland, 's-Gravenhage 1899.
1) Niet 8 Januari, zooals Van den Bergh opgeeft; 1296 was een
schrikkeljaar.
2) Wegens de talrijke onjuiste lezingen bij Van den Bergh volge
hierachter in een bijlage de tekst der origineelen.
3) IJuiten deze collectie valt natuurlijk de oorkonde van Jan II
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ervan is

uitgegeven naar origineelen of copieen ,

die elders berusten. Devillers heeft in zijn Cartulaire
des contes de Hainaut er geen gebruik van gemaakt.

P. L.

Muller, Regesta Hannonensia , kende er slechts

enkele van uit een bundel zeventiende-eeuwsche afschriften op de Bibliotheque Nationale te Pares.
Toch verdienen zij wel gepubliceerd te worden,
omdat zij bijna alle voor ooze vaderlandsche geschiedenis van belang zijn en met de bovengenoemde
Friesehe en Geldersche charters de hoofdbron vormen
voor de gesehiedenis van de betrekkingen van NoordNederland tot Frankrijk in de veertiende eeuw.
Nu is het bekend , welk een diepgaanden invloed
Frankrijk de eeuwen door op ons yolk heeft gehad.
Juist in de veertiende eeuw begint door de komst
der Avesnes die invloed zich voor het eerst krachtig

doen gelden en wel voornamelijk in Holland,
vanwaaruit hij zich eerst in later tijden uitbreidde
over de meer Duitsch getinte oostelijke provincies.
Bestuur en kanselarij worden er naar Fransch model
ingericht. Ook de algemeene gang der beschaving
wordt er hoe langer hoe meer Fransch , naar het
voorbeeld van Vlaanderen en Brabant : de letterkunde
volgt Fransche voorbeelden na , de taal neemt vele
Fransche elementen op , Orleans en Parijs worden de
geliefkoosde universiteiten. Nu is het zeer opmerkelijk , dat het toch zuiver Duitsch vorstengeslacht
van Beieren niet heeft gepoogd die strooming te
keeren, maar ze veeleer nog naar krachten heeft
bevorderd.
Vooral voor die tijden , toen de Fransche geest
te

ten behoeve der Tempeliers, d.d. 1300 des Dinxendaghes na Paschen
(April 12), die bewaard wordt in door S 5255 en in het verslag
van prof. Blok blz. 45-46 staat afgedrukt.
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hier zoo sterk begon door te dringen , is het bijzonder
belangwekkend de staatkundige betrekkingen van de
Hollandsche graven tot Frankrijk na te gaan. Daarvoor leveren deze oorkonden een gewichtige bijdrage.
De beteekenis ervan worde door een enkel voorbeeld nailer toegelicht. Het verdrag , dat Floris V
9 Januari 1296 met Philips den Schoone sloot , vormt
een keerpunt in de politiek van Holland. In de dertiende eeuw gaf Engeland hier den toon aan , maar
in 1296 wordt het door Frankrijk op zijde gedrongen.
Floris V wordt vasal van koning Philips tegen een
rente van 4000 pond Tournoois jaarlijks (de 25.000
pond, die hij voor eens ontvangt, waren bestemd tot
terugbetaling van den Engelschen bruidschat). Uit de
hier medegedeelde oorkonden zien wij , dat nagenoeg
alle Hollandsche graven tot aan Jacoba van Beieren
die toelage hebben behouden , wel een bewijs van
hoe verre strekking Floris' omkeer is geweest.
Maar sterker nog dan deze geregeld vloeiende
toelage spreken de herhaaldelijk gesloten huwelijkstractaten van den nauwen band tusschen de Hollandsche graven en het Fransche koningshuis.
Daar ons land in de Middeleeuwen nog geen afgesloten geheel vormde en veel meer dan thans open
stond voor buitenlandsche invloeden , is bet voor het
juist verstand onzer geschiedenis in de Middeleeuwen
noodzakelijk de politieke betrekkingen tot de groote
omliggende rijken te leeren kennen. In de veertiende eeuw is het juist Frankrijk, dat daarvoor het
meest in aanmerking komt , daar het in Engeland's
plaats is getreden en omdat de band met het Duitsche
Rijk zoo al niet verbroken , dan toch zeer verslapt is 1-).
A.13.

1) Voor de mediaevisten, die zich in het bijzonder met palaeo.
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I.
GRAAF JAN BELOOFT ZIJN GESCHILLEN MET JAN
VAN RINESSE , FLORIS VAN BERSELE , HENDRIK
BUFFLE , GILLIS VAN CRUNINGHES , JAN MULART
EN HENDRIK VAN SOUTENLANDE AAN DEN KONING
VAN FRANKRIJK OF ZIJN ZOON KAREL TE ZULLEN
OPDRAGEN EN DE KINDEREN VAN WOLFERD VAN
BERSELE VRIJ TE LATEN TEGEN GUY VAN TUNEGOUWEN , DANIEL VAN HAMALE EN WILLEM VAN
LINSCOTEN.

1300 , Mei 11, Middelburg.
A tout cheaus qui cheste presentes lettres verront
et orront , nous Jehans , cuens de Haynau, de Hollande , de Zelande et signeur de Frize, salut. Sachent
tout que , comme descors fust entre nous, d'une part,
et monsigneur Jehan de Rinesse , Floris de Bersele ,
Henris Buie, Gillis de Cruninghes , Jehan Mulart ,
Henris de Soutenlande , chevaliers, d'autre part,
aveques tout leer aidans et leur alloies, a la requeste
de tres haut prince et tres poissant monsigneur Charle ,

graphische en diplomatieke studien bezighouden, zij hier medegedeeld, dat ik, ten behoeve van het onderwijs van prof. Oppermann, van veertig oorkonden op de Archives Nationales clichés
heb doen vervaardigen en dat afdrukken daarvan, tegen vijftig
cent per stuk, in het photographisch atelier der Utrechtsche Universiteitsbibliotheek to krijgen zijn. Hier volgt de lijst der gephotographeerde oorkonden: 26 Hollandsche: Van den Bergh,
Obk. I nu. 307, 325, II nn. 926, 1031, de oorkonde van Jan II
ten behoeve der Tempeliers (Verslag van prof. Blok blz. 45-46)
en van de hierachter volgende stukken nn. I, II, III, IV, V,
VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXV,
XXVII, XX1X, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, 8 Geldersche:
Verslag van Huet en Van Veen nn. '1, 4, 5, 8, 13, 15, 18, 26;
6 Friesche: Vrije Vries, XIX, blz. 323 nn. I, II, IV, V, VI, VII.
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fil du roi de France , conte de Valois , d'Alencon ,
de Charteris et d'Anjou, faire a nous par nobles
hommes Gobert de Helleville et Henri de Bevere ,
chevaliers, et par maistre Willame dit le Vairier,,
envoies a nous pour chu faire u non 1) du dit monsigneur Charle , nous Jehans , cuens de Haynau , de
Hollande , de Zelande et sires de Frize devant dis,
sommes acord4e de tout descors 2) et tout debaes 3)
qui ont este et sont entre nous , d'une part , et monsigneur Jehan de Rinesse , Floris , Henri , Gillis,
Jehan , Henri de Soutenlande , chevalier , d'autre
part , dusques au jour ke the presentes lettres
furent doneies en la maniere qu' it s'ensiut : Primierement nous volons , greons et a chu nous assentons et sommus 4)

assenti a croire et a tenier le

dit et le ordinancie que tres exellens princes et tres
redoutes Philippe , roi de France , et monsigneur
Charle , se freres devant nommet , u l'un de aux
ordonerunt , dirunt et pronuncerunt de tons les descors
devant dis et voluns et concentons et sommes concenti qu' it aient pooir de chu ordiner,, dire et pronuncier dusques it la feste de la nativite saint Jehan
Baptiste procheynement avenier,, et porront, si leur
plaist , le jour ralongier par l'assent des parties. Et
avons encore enconvent 5) et promis loiament envoier
de no gees souffisantment et a estre ce plus prochain venredi par devant monsigneur Charle devant
dit u que it soit pour assewrer 6) et affirmer souffisanment pour tenier fermement tout chu que li roy

1)
2)
3)
4)
5)

Nom.
Discorde.
Dêbat.
Sic.
Overeengekomeu.

6) Assurer.
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de France et messires Charles , sa frêres , u li un de
aux, de haut et de baes 1), diront et prononcheront de
tout les descors desuere 2) dit. Et pour toutes ches
choses faire et assewir 3) pasiblement otrions nous
des meintinant et avons otroiet et fianchiet de no
foi a tenier bone assequrance 4) et loial a Jehan,
Floris , Henri , Gillis , Jehan , Henri de Soutenlande ,
chevaliers , devant dis et leur aidans et tout leur
aloies durant dusques a la nativiteit saint Jehan
Baptiste tout li jour prochain avenier. Et est encore
a savoir ke le dite seurteit 5) faite dou dit compromis
en la main monsigneur Charle , Jehans , Floris , Henri ,
Gillis , Jehans et Henris de Soutenlande , chevaliers,
devant nommds , nous dovent(?) rendre no chier frere
monsire Guion de Haynau et Daniel de Hamale et
Willame de Linscoten , escuiers 6) , quites et delivers
et nous dovons trois enfans jadis noble homme monsigneur Wolfart , tenus en no prison , deliverrer et
sans delai mettre en la main le roy pour ordiner de
tout. Aveques toutes les choses deseure dites et parmi
toutes les choses deseure dites nous avons promis A,
tenier toutes les choses avenues entre nous et aux
devant dis, puisque li contes de Hollande nous eskai 7),
en () estat pasiblement sans nule noveleteit 8) faire
tout en autel point, comme eles estoient devant ce
que li descors fust entre les parties devant dites
dusques adonc 9) ke li rays de France et messire

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bas. Godefroy geeft op: du haut et du bas = completement.
Dessus.
Vervullen.
Asseurance = bestand.
Stiretê.
Ecuyer.
Echoir.
Nouveaute.
Tot lien tijd (alors).
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Charles u Ii uns de aux averont dit et prononcit leur
dit de toutes les choses deseure dites tout en la
maniere que deseure est dit. En tesmenage de que
choses nous Jehans, cuens de Haynau, de Hollande ,
de Zelande et sires de Frise , pour tenier fermement
toutes les choses levant dites , aeons saeleies ces
presentes

leans

de no propre sael. Donees a Mid-

delborch , en l'an del grace mil trois cens , l'onsime
jour dou mois de mai.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
loos J 519 n. 9 bis . Hoogte 320 , breedte 227
mM. Met een beschadigd zegel van den graaf
(leg ende verdwenen) van c. 70 mM. in bruine
was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant : „Composicio seu acordamentum Johannis,
comitis Hanonie , et quorundam militum. —

J 519 n. 9 bevat een vidimus dezer
oorkonde door 'coning Philips van Frankrijk ,
NI° CCC°."

„Actum apud Bethuniam die Sabbatti post festam
beati Barnabe apostoli" 1301 (Juni 17).

II.
JAN VAN RINESSE, FLORENS VAN BERSELE,
HENDRIK BUFFLE , GILLIS VAN CRUNINGHES, JAN
MULARD EN HENDRIK VAN SOUTENLANDE BELOVEN
HUNNE GESCHILLEN MET GRAAF JAN AAN DEN
KONING VAN FRANKRIJK OF ZIJN ZOON KAREL TE
ZULLEN OPDRAGEN EN GUY VAN HENEGOUWEN ,
DANIEL VAN HAMALE EN WILLEM VAN LINSCOTEN
VRIJ TE LATEN TEGEN DE KINDEREN VAN WOLFERD VAN BERSELE.
1300, Mei 11, Campvere.
A tous cheaus qui ces presentes lettres verront et
Bijdr. en Meded. XXXII.

'18
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orront , nous , Jehans de Rinesse , Florens de Bersele ,
Henris Buffle , Gillis de Cruninghes , Jehans Mulard ,
Henris de Soutenlande, chevaliers, salut. Sachent tuft
[quo] 1), comme descors fast entre haute prince et noble
no chier signeur monsigneur Jehan, conte de Haynau
et de Hollande , d'une part , et nous devant dis et
nos aidans et nos aloues , d'autre part , a la requeste
,de tres haut princes et tres poissant monsigneur
Charle , fil dou roy de France , conte de Valois ,
d'Alencon , de Chastres et d'Anjou , faite a nous
'par nobles hommes Gobert de Helleville et Henri
de Bevre , chevaliers , et par maistre Gillame dit le
Vairier,, envoijes a nous pour ce faire ou non dou
dit monsigneur Charle , nous devant dit Jehans, Florens,
Henris , Gillis , Jehans et Henris de Soutenlande ,
chevaliers , sommes acorde, pour nous et pour tous
chascun de nous et pour tout nous aidans et aloiês
a nous et pour chascun de aux , de descors et tons
debaes qui suet et ont este entre no chiêre signeur
devant Bite, d'une part , et nous tons devant dis,
d'autre part , dusques au jour que ces presentes lettres
furent donnes en la maniere qui s'ensieut : Premierement nous tout et chascuns de nous volons , greons
et achevons , assentons et sommes assenti a crore et
a tenier le dit et Pordenanche que tres exellens
princes et tres redoutes Philippe , roy de France , et
monsigneur Charle , son frere devant nommet , u l'un
de aux ordineront , diront et prononcheront de toutes
les descors devant dis et volons et consentons et
sommes consenti qu'il aient pooir de ce ordineer,,
dire et prononchier dusque a la feste de la nativite
sainte Johan Baptiste prochainme avenier et porront ,
s'il leer plaist , le dit terme alongier par l'assent des

1) Que is uitgevallen.
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parties. Et avons encore promijs et enconvent loiaument a envoijer de nous et de nous gens souffisanment a estre ce plus prochain venredi par devant
monsigneur Charle devant dit u que it soit pour
assegurer 1) et affermer soffisanment pour tether fermement tout ce que li roys de France et mesires
Charles , ses freres , u run de aux , de haut et de
baes , dirent et prononcherent de tous les descors
deseure dis. Et cheste segurte eussi faite , nous
avons enconvent loiaument sains nul delai a rendre
tout cuite et tout delivre noble homme monsigneur
Guy de Haynau , frere no chiere signeur devant dis,
et Daniel de Hamale et Willame de Linscoten , escuers , prijs aveques li , lesquex 2) nous tenons par
levers nous. Et pour toutes ches choses faire et
assevier 3) paisiblement , otroions nous des maintenant
et avons otroijes et fianchie de no fois , pour nous et
pour nous aidans tous et pour chascun de nous et
de aux , a tenier bone assegurance et leal a nostre
chire signeur devant dit et a tout les siens durant
dusques a la nativite sainte Jehan Baptiste toute le
jour prochaine avenier. Et est encore a savoir que
la devant dite sewrte faite dou dis compromis en la
meyn monsigneur Charle , et le dit monsigneur Guy.
de Haynau et les deus escuiers delivres , en la maniere que deseure est dit, ou dit trois enfans jadis
noble homme monsigneur Wolfard , tenus en la prison
no chier signeur devant dit, delivrer et sans dilai
mettre en la meyn le roy pour ordiner sa volente
du tout. Aveques toutes les chozes deseure dites et
parmi toutes ces chozes deseure dites nous avons

4) Assurer.
2) Lesquels.
3) Vervullen.
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promis a tether toutes chozes estat paisivlement sans
nule novelete faire tout en atel point , comme eles
estoient devant ce que ii descors fast entre les parties
devant Bites dusques adonc que li roys de France
et messires Charles u li un d'aux averont dit et
pronunciet leur dit des toutes les choses desuer dites
tout en la maniere qu'il est desuer dit. En tesmoniage des quex choses nous Jehans, Florens, Henris,
Gillis , Jehans et Henris de Soutenlande , chevaliers,
pour nous et nous aidans et pour nos alloijes , pour
tenier fermement toutes les chozes desuer Bites , aeons
saelleis ches presentes lettres de nous propres saiax.
Donnes a Campvere , en l'an del gracie mil trois
tens, l'onzime jour dou moil de may. Et aprovons les
superscripcioen et pour chascun de nous et pour
tout nous aidans et aloies a nous et pour chascun de
aux de deues (?) en l'an et a jour desus dis.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Paris,
doos J 519 n. 9ter .. Hoogte 300 , breedte 230
mM. Vroeger met zes zegels , waarvan nog Brie
over. 1. Z. van Jan van Rinesse (beschadigd)
40 mM., schild met klimmende leeuw,, schuin
gedeeld. 2. Z. van Floris van Bersele. Bond
zegel van 30 mM. (fragment) ,,Armorial. Ecu
a une fasce ; dans un quadrilobe" , zie Douet
d'Arcq, Collection de sceaux des Archives Nationales , Paris 1863-68 , n. 10806. 3. Fragment. Schild in rond medaljon met kruis , circa
20 mM. 4. „Sigillum Egidii de Cruininghen."
Rond zegel van 27 mM. „Armorial. Ecu a trois
pals et au franc quartier chargé d'une Jtoile ;
droit, dans un trilobe." Zie Douet d'Arcq n.
10816. Thans verloren. 5. Z. van Jan Mulart(?).
Rond zegel van 27 mM. „Armorial dans un
quadrilone , ecu a une fasce accompagnJe en chef
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de trois Otoiles et brisj d'un baton brochart sur
le

tout.

SECRET -VIVI : I0 ...... BARSLE MILT:"

Zie

Douet d' Arcq n. 3015. 6. Verloren. Op de
achterkant : „littera Johannis de Rinesse et aliorum militum de compromisso inter ipsos et Johannem 1 comitem Hanonie. — M°000°."

GRAAF JAN DRAAGT AAN ZIJN DOCHTER YZABEL

1500 VAN DE HEM DOOR KONING PHILIPS VAN
FRANKRIJK TOEGEWEZEN 4000 POND GRONDRENTE
OVER.

1300 , September.
Nous Jehans , cuens de Haynau , de Hollande , de
Zelande et sires de Frize, faisons savoir a tous chiaus
ki ces presentes lettres veront et oront ke , comme
nous aions doune 1)

hiretablement sans rapel et a

tousjours a Yzabel , dame de Neele , nostre fille ,
mil et chine cens livrees de terre au tournois par
an , a prendre et a avoir en quatre mile livrees de
terre a tournois par an , ke nous avons en le contei
de Flandres , lequele terre excellens princes et
nostres chiers sires Phelippes , par le grasse de Dieu
rois de Franche , nos dolt assener 2) , si comme it est
contenue es lettres ke nous en avons de lui , sacent
tout ke it est nostre volentes et nos assentemens et
le supplions et requerons a nostre chier signeur le
ray de Franche, deseure noumet , que it welle
et assente , ke le Bite Yzabiaus , nostre fille , soit

1) Donne.
2) Assigner.
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pale cascun an, et si 1) hoir u chil 2) ki de li 3) aront
cause par raison de proismete 4) de linage 5) , se ele
n'evist 6) hoir de sen core 7) , des mil et chiunc cens
livres de tournois par an en le maniere , ke nous
en estiens paiet dou roy no signeur, et de tant con 8)
as mil et dune cens livres de tournois par an monte,
nous en quitons des orendroit 9) ii, tousjours le roy no
chier signeur, desus noume , et ses hoirs. Et des
orendroit nos gres et nos assentemens est , ke les
mil et ciunc cens livres de tournois soient descontees d'ore en avant cascun an et desevrees 10) des
quatre mile livres devant dites et pales a le dite
Yzabiel , nostre fille , a ses hoirs u de chiaus ki de
ii aront cause par raison de proimete de linage,
s'ele 11) n'evist hoir de sen cors , juskes a tant ke li
roys nos chiers sires li ara assene , u a ses hoirs u
a chiaus ki de li aront cause , si comme deseure est
dit , les mil et chine cens livrees de tiere au tournois par an. Et est nos assentemens et nostre volentOs
ke des orendroit les mil et chine cens livrees de
terre au tournois par an soient descontees a nous et
ostees des quatre mile livrees de terre devant dites.
Et pour thou ke the parmagne ferme et estable a
tousjours , nous en avons doune a le dite Yzabiel ,
nostre fille , ces presentes lettres , saielees de nostre

1) Son.
2) Ceux.
3) Haar.
4) Verwantschap.
5) Lignée.
6) Subjonctif imparfait van avoir.
7) Corps.
8) Comme.
9) Nu.
10) Gescheiden.
H) Si elle.
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propre saiel , qui furent faiths en Pan de grasse mil
trois tens , el moil de septembre.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 519 n. 10. .Hoogte 135, breedte 320 mM.
Met bijna gaaf zegel van den graaf van 85 mM.
in bruine was aan dubbelen staart van per/cal/nen&
Op de achterkant: „littere Johannis, comitis Hanonie, de mille quingentis librarum terre datarum
per eum Ysabelle de Nigella , filie sue."
IV.
VOLMACHT DOOR KAREL, ZOON VAN DEN KONING
VAN FRANKRIJK , GRAAF VAN VALOIS , GEGEVEN
AAN JAN , HEER VAN RAINNEVAL , JAN DE GRESSIBUS (GRES) EN MEESTER WILLEM DE PERTICO
(PERCHE), PARIJSCH KANUNNIK EN DIENS KANSELIER,
OM MET PHILIPPINE , GRAVIN VAN HENEGOUWEN ,
BIJ AFWEZIGHBID VAN HAIR GEMAAL , TE ONDERHANDELEN OVER DE VOORWAARDEN VAN HET HUWELIJK TUSSCHEN HUN OUDSTEN ZOOM EN ZIJN
OUDSTE DOCHTER JOHANNA. (VIDIMUS VAN PHILIPPINE , GRAVIN VAN HENEGOUWEN , Z. D.).

1303 , September 17, Peronne.
Nous Philippe , contesse de Haynnau et de Hollande , faizons savoir a tous que nous avons eue le
lettre tres noble et tres poissant prinche monsigneur
Carle, fil de roy de France , conte de Valois, d'Alencon , de Cartres et d'Anjo, contenant tel forme:
Nos Carolus , regis Francie filius , Valesie , Alenconis , Carnoti , Andegavique comes , notum facimus
universis quod nos dilectis ac fidelibus nostris Johanni, domino de Rainneval , Johanni de Gressibus
et magistro Guillielmo de Portico, canonico Pari-
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siensi , cancellario nostro , damus potestatem et mandatum especiale tractandy et ordinandi cum nobili
domina domina Philippa , comitissa Haynonie , pro
se et nomine suo et nomine domini Johannis , Haynonie comitis , nunc absentis , de matrimonio contrahendo inter primogenitum filium eorundem comitis et
comitisse et Johannam , filiam nostram , pactaque
dotalia pro nobis et filia nostra predicta interponendy
et in animam nostram fide corporali vallandy et cetera,
omnia et singula faciendi que circa hujusmodi matrimonii tractatum et contractum eis necessaria videbitur,
ratum et gratum habituri , quidquid per ipsos tractatum , actum in premissis fuerit seu concordatum ,
promitentes bona fide et sub ypotecha bonorum nostrorum ea nos implere , que ab ipsis conventa fuerint
seu promissa. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Perone,
die XVII mensis Septembris , anno Domini millesimo
trecentesimo tercio.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
doos J 519 n. liter. Hoogte 120, breedte 240
mlff. „ln simplici cauda", maar zegel en zegelstrook verloren. Op de achterkant: „la copie de la
procures que missire de Valois fist pour faire le
mariage de madame Jehanne de Valois, contesse
de Henaut."

V.
OVEREENKOMST

HET

VAN WILLEM, OUDSTEN ZOON VAN GRAAF JAN, EN JOHANNA,
VOOR

HUWELIJK

OUDSTE DOCHTER VAN KAREL , ZOON VAN DEN KONING VAN FRANKRIJK,
ET ACCORDE

a

MIL TROIS CENZ
SAINTE CROIS”

GRAAF

VAN VALOIS. „FAIT

VALENCHIENNES , L ' AN DE GRkCE
ET TROIS , LE VENREDI APRÉS L.A.
(1303

SEPTEMBER

20).
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 11bis. Hoogte 240 , breedte 205
mM. Van de vijf zegels nog twee bewaard. Op
de achterkant: „La letre de l'acort du mariage de
messire Guillaume , conte de Ilenaut , et de

Uitgeg. volgens
een cartulariutn op het rijksarchief te Mons in

madame Jehanne de Valois."

Bulletin de la Commission royale d'histoire,

3e serie, t. XII (1871), p. 363-365.
VI.
HUWELIJKSVERDRAG VAN GRAAF WILLEM EN

JOHANNA , OUDSTE DOCHTER VAN KAREL , GRAAF
VAN VALOIS. „DONNEES a CHAUNI SOUR OIZE ,
LE DISE-NUEVISME JOUR DE MAY, L 'AN DE GRACE
MIL TROIS CENS ET CHIUENK " (1305 MEI 19).

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 410 n. 15. Hoogte 350 , breedte 695
mM. Van de 32 zegels zijn enkele verloren. Op de
achterkant: „Ce sont les convenances du mariage
fait entre le conte de Haynnaut et madame

Een vidimus door de „Prevostê de Paris", dd. 1305 „le venredi devant
la feste Saint Martin en este" (Juli 2) , bevindt
zich in doos J 519 n. 11. Uitgeg. volgens een
origineel op het rificsarchief te Mons in Bulletin
de la Commission royale d'histoire, 3e sêrie, t.
XII (1871), p. 412-417.
Johanne de Valoys."

VII.
KWITANTIE VAN GRAAF WILLEM AAN KAREL ,
ZOON VAN DEN KONING VAN FRANKRIJK , GRAAF
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VAN "'ST AMM, VOOR

17500

POND TOURNOOIS ALS

EERSTE TERMIJN DER HUWELIJKSGIFT.

1305, Juli 2,
Nous Guillaume , par le grasce de Dieu cuens de
Haynnau , de Hollande , de Zelande et sires de Frize,
faisoms savoir a, tous que nous de tres noble et poissant no tres chier et amei signeur et pere , monsigneur Charle , fil de roy de France , conte de Valois,
d'Alenchon , de Chartres et d'Anjo, u de son want 1)
de par lui et por lui avons rechuit par le main
Bauduim de Rouvroy, no foiaule chevalier, dissiept
mille et cuink cens livres de tournois , esquels nos
devant noumeis sires et 'Ares estoit tenus a nous
pour le raisom dou mariage de nostre chiere compaingne , se fille, et de nous pour le premier tierme.
Desquels dis et siet mille et cuink cens livres tournois nous nos tenons a bien paiet et en quitons no
chier signeur et pere devant dit. En thiesmoinnage
et en seurte de laquel chose nous avons ces presentes
lettres faites saieler de no saiel et delivrees as tressoriers de no chier signeur et pere. Donnees en Van
de l'incarnation mil trois cens et cuink, le venredi
prochain apres le jour saint Pierre et saint Pol
apostles.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 519 n. ll quater. Hoogte 95 , breedte 240
mM. „In simplici cauda", maar zegel en zegelstrook verloren. Op de achterkant : „La quitance
de premier paiement xvii rave livres tournois".

1) Mandement.
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VIII.
GRAAF WILLEM RATIFICEERT DE INGELASCHT E
OORKONDE VAN PHILIPS , KONING VAN FRANKRIJK ,
D.D. 1311 JUNI 11, WAARBIJ HET BESTAND TUSSCHEN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN EN HEM,
GRAAF VAN HENEGOUWEN , VERLENGD WORDT TOT

31 AUGUSTUS 1311.
1311 , Juni 12 , Pontoise.
A touz ceux qui ces presentes lettres verront, Guillaumes , contes de Haynau , de Hollande et de Zelande , salut. Saichent tuit que nous avons veu les
lettres de tres haut et tres poissant prince nostre
tres chier seigneur monseigneur Philippe , par la
grace de Dieu roy de France , contenans la forme
qui s'ensieut:
Philippe , par la grace de Dieu roys de France ,
a touz ceus qui ces presentes lettres verront salut.
Savoir faisons que , comme grans descors et matiere
de contens i) et de guerres fuissent ou esperassent 2)
a estre entre nos ames et feaus Robert, conte de
Flandres , et ses aidanz , d'une part, et Guillaume,
contes de Hainau , et ses aidanz d'autre part, et les
Bites parties eussent ja 3)

a nostre requeste donne

trines jusques a la Penthecouste novelement passee,
et puiz les eussent a nostre requeste alongies jusques
a la saint Jehan prochaine versant, et nous, pour
traitier d'acort entre les Bites parties , les eussienz
fait venir pardevant nous a Pontoise pour ce que

1) Twist.
2) Op het punt zijn.
3) Reeds.
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mieus et plus pleinemment li traitiez d'accort et
de paiz entre eus pouist venir a, effect, h nostre
requeste li dit conte de Flandres et de Ilaynau ,
pour eus et pour leur successeurs , pour leur aidanz ,
leur alliez et leur subjez , ont volu , gree et otroye ,
alongie et donnee , li uns a l'autre , trive jusques
au darrenier jour d'aoust prochainnement venant
tout le jour en la maniere qui s'ensieut : Premierement ii ont promis en nostre presence par leur
seremens , donnez sus les saintes evangiles corporelment touchies , que it porteront et tenront li uns
a l'autre de eus et de leur alliiez et leur aidanz et
de leur subgez bonne trive et loyal jusques au dit
jour toute jour ; et ont volu et otroie que touter
manieres de gens des terres de l'un et de l'autre
contes puissent , la dite trive durant , aler paisieblement es terres de l'un et de l'autre pour marchander
et besoignier,, droit faisant et paiant les poages et
les redevances acoustumees. Et se it avenoit que
aucune chose feast faite contre la dite' trive ou
attemptee de l'une partie contre l'autre ou de leur
subjez ou de leur aidanz ou de leur alliiez , ce que
ja 1) n'aviegne 2) , pour ce ne se romperoit pas la
dite trive , aincoiz 3) demourroit touzjours en sa vertu,
mail celi de qui partie seroit fait ou attempte aucune chose contre la dite trive , l'adreceroit et feroit
adrecier au regart et a l'ordenance de deus preudes
homes, que les dites parties y mettront , c'est a
savoir chacune un et par deus que nous y metterons
et ordenerons ou par l'un des nostre deus qui y
seront mis ou li uns de eus pour tiers au despens
des dites parties. Et ont encore accorde les dites

1) Nooit.
2) Gebeure (van avenir).
3) Veeleer,

NATIONALES TE PARIJS.

285

parties pardevant nous et a ce nous ont donne plain
pooir que nous , ceste trine durant , la puissienz
alongier une fois ou pluseurs et au tels termes ,
comme ii nous plaira , jusques a la nativite saint
Jehan Baptiste , qui sera l'an mil trois cenz et douze,
en la forme et en la maniere que ele est otroie et
donnee et que ii est contenu ou ces lettres. Et pour
toutes ces choses et chascune de eles , contenues en
ces dites lettres, tenir et garder fermement sanz venir
encontre en tout ou en partie , les dites parties et
chascune de eles se sont obligies et leur hoirs et leur
successeurs et touz leur biens ou que it soient. Et de
ces choses doivent les dites parties Bonner leur lettres,
esqueles la teneur de ces presentes lettre sera contenue et escripte. En tesmoing de laquele chose nous
avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres.
Donne et fait a Pontoise , le vendredi jour de feste
saint Barnabe le appostre , l'an de grace mil trois
cenz et onze.
Lesqueles lettres et toutes et chaseunes lez choses,
contenues en icelles , nous , en la presence du dit
nostre seigneur le roy, avons pour nous , pour nos
successeurs , nos aidanz , alliiez et subjez volu , gree ,
otroie , accorde et promis , si comme dessus est dit,
et voulons , greons , otroions , accordons et promettons
a tenir et garder fermement sanz faire ne venir encontre sus les obligations, contenues es dites lettres
ci dessus escriptes. En tesmoingn de laquele chose
nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes
lettres. Donneez et faites a Pontoise, le samedi apres
la feste saint Barnabe l'appostle , l'an de grace mil
trois cenz et onse".

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 519 12bis. Hoogte 340, breedte 280 m111.
Met fragment van het zegel van den graaf van
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85 mill. (met contrazegel) in groenachtige was aan
dubbelen staart van perkament. Op de achterkant :
„Littera Guillielmi , comitis Hannonie, de treuga
inter ipsum et fautores suos, ex una parte , et
comitem Flandrie et suos, ex altera , concordata
per dominum nostrum regem , et de potestate
prorogandi eandem. WITCC° undecimo".
Ix.
PHILIPS , KONING VAN FRANKRIJK , VERLENGT
HET BESTAND TUSSCHEN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN EN GRAAF WILLEM TOT A AN
BER

30

SEPTEM-

1311.
1311, Augustus 15 , St. Oein delez 1) Paris.

Philippe , par la grace de Dieu rot's de France , a
touz ceus qui ces presentes lettres verront salut.
Comme a nostre requeste nostre ame et feal Robert,
cuens de Flandres , et Guillaume , cuens de Haynau ,
pour eus , pour leur successeurs , leur aidanz , leur
alien et leur subgiez , aient volu , gree et octroie ,
alongiee et donnee trive li una a l'autre jusques au
darrenier jour d'aoust prochainnement versant tout le
jour , et l'aient promise h tenir par leur seremens en
la forme et en la maniere que it est contenu es
lettres faites sus ce , et avec ce aient les Bites parties accorde par levant nous et a ce nous aient
donne plain pooir, que nous , ceste trive durant , la
puissiens alongier une foiz ou plusieurs et a tell
termer, comme it nous plaira , jusques a la nativite
saint Jehan Baptiste, qui sera Pan mil trois cent et
douze , en la forme et en la maniere que ele est

4) Bezijden.
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donnee et octroiee et que it est contenu 6s dites
lettres sus ce faites , savoir faisons que nous par la
vertu du dit accort et du pooir,, que les parties nous
ont donne a ce faire , la Bite trive alongnons jusques
au darrenier jour de septembre prochainnement
venant tout le jour pour la garder et tenir des dites
parties , de leur successeurs , de leur aidanz , alien
et subgies jusques au dit darrenier jour de septembre
tout le jour en la forme et en la maniere que ele a
autre foil este donnee et alongiee et selonc ce que
it est contenu es dites lettres sur ce faites. En
tesmoing de laquéle chose nous avons fait mettre
nostre seel en ces presentes lettres. Donnees a saint
Oein delez Paris, le jour de la miaust, l'an de grace
mil trois cent et onze.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 519 n. 13. Hoogte 145, breed to 250 mM.
Met fragment van het zegel des konings van
circa 80 mM. (met contrazegel) in gele was aan
dubbelen staart van perkament. Beneden op de
vouw rechts staat: „per dominum regem. Jac."
Op de achterkant.: „littera elongacionis treuge
inter comites Flandrie et Hanonie. leCenir".
X.
KONING PHILIPS VAN FRANKRIJK BEVEELT DE
BALJUWEN VAN VERMANDOIS EN AMIENS TER KENNIS
VAN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN TE BRENGEN
DEN INGELASCHTEN BRIEF, D.D. CRILLON 1311 OCTOBER 6, WAARIN HU DEZEN VOOR HET PARLEMENT
VAN PARIJS DAAGT IN ZAKE ZIJN G-ESCHILLEN MET
DEN GRAAF VAN HENEGOUWEN.
1311, October 6, Crillon.
Philippus , Dei gracia Francorum rex , baillivis Vi-
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romandensi et Ambianensi ac eorem cuilibet salutem.
Litteras nostras patentes dilecto et fideli nostro Roberto , comiti Flandrensi , dirigimus sub hac forma:
Philippus, Dei gracia Francorum rex , dilecto et fideli
nostro Roberto , comiti Flandrie , salutem. Clarum
nobis, nobis, toti Flandrensi patrie totique regno Francie
partibusque vicinis certum et indubitatum existit ,
quin immo notorium , quod Guido de Dompna Petra '),
pater vester , comes quondam Flandrie , in fide et
homagio nostris existens pro comitatu Flandrie juribus et pertinenciis suis , per suas patentes litteras ,
per ejus solennes nuncios destinatas, nobis intimare et
significare presumpsit palam et publice se liberum et
immunem a nobis ab omni fide et homagio et obligacionis vinculo cujuscunque, fedus , caritatem et fidem,
quibus nobis erat astrictus, prorsus abiciens et repellens , et sic licet nobis invitis a nobis racionabiliter
se liberare non posset , feodum nostrum maxime retinendo , in sui tamen dampnum atque prejudicium ab
omni vinculo obligacionis et fidei , quibus ut dominus
subdito ac homini et feodali nostro ei poteramus
teneri , suo facto nos liberavit et seipsum privavit ;
se insuper nostris regnique nostri notoriis inimicis
nostris confederavit ac cum eis contraxit amicitias
manifestas et eos in regno nostro et terra Flandrensi,
'quam per rebellionem indebite retinebat , palam et
publice receptavit , ac se nostrum et regni nostri
constituit , nedurn rebellem , sed publicum et notorium
inimicum , populumque Flandrensem decipiens mendaciis manifestis , ut ejus contra nos sequerentur in
predictis vestigia et adhererent , eidem falso suggerens
nos ei in jure et justicia defecisse ; et sic populus
Flandrensis falsis ejus inductus suggestionibus et

1) Dampierre.
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deceptus, contra nos in premissis temere adhesit eidem,
exceptis nonnullis nobilibus et aliis probis viris Flandrensibus , qui patrem vestrum et vos ad predicta
secuti non fuerunt , sed nobis pocius guerra durance
fideliter adheserunt. Et licet populus ipse in nos et
seipsos valde graviter peccaverit, ipse tamen Guido
vobiscum fait actor hujus et causa peecati, certum ,
etiam clarum , notorium et indubitatum existit , quod
vos , fratres vestri cum sequacibus vestris patri predicto contra nos in premissis omnibus adhesistis ,
unacum eo guerram nobis appertain facientes , et vos
nostros regnique nostri constituentes notorios inimicos ,
in quibus propter atrocitatem facinoris patrem sequi
non debuistis , nec in tali casu patris jussus excusat.
Eapropter nos , qui curam gerimus et regimen regni
nostri salubriter disponere modos et vias per quay
juste possemus superbie tante resistere , patrem vestrum,
vos et sequaces vestros legitime cohercere , populum
etiam et patriam Flandrie corrigere et ad obedienciam
debitam revocare , et licet regni nostri potencia videretur per se cum auxilio Dei sufficere , ut securius
tamen brevius et prompcius ad justum opus ad perfeccionem venire posset , federa contraximns et convenciones cum dilecto nostro et fideli comite Hanonie,
proxime defuncto , patrie Flandrensi vicino , quibus
convencionibus adversus Guidonem , patrem vestrum
predictum , qui guerram apertam nobis hostiliter faciebat , et cui nos ex facto suo nullatenus eramus astricti , sed pocius ex ejus facto tam notorio ad nos
totus comitatus Flandrensis sine medio pertinebat ,
dictus comes et se et ejus heredes juvare nos successoresque nostros in perpetuum se astrinxit , et ad
invicem eidem Hanonie comiti nos astrinximus ad
eum heredesque suos juvandum contra Guidonem
prefatum et ejus heredes. Ex quibus convencionibus,
ex justa causa licita et honest y contractis , nos adBijdr. en Meded. XXXII.

'19
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versus vos , qui vos heredem geritis dicti Guidonis ,
Guillielmum comitem Hanonie , qui nunc est , heredem dicti comitis Hanonie defuncti , cum quo dictas
convenciones inivimus ad deffensionem terrarum suacum quas possidet, presertim comitatus Hanonie supradicti, juvare tenemur,, ut asserit dictas comes , licet
post dictas convenciones , cum Hanonie comite prefato
contractas , mortuo patre vestro predicto , nos non ex
debito sed ex voluntate et gracia ad pacem nostram
vos admiserimus et ad fidem et homagium pro comitatu Flandrensi memorato , prout per pacem inter nos
et vos et Flandrenses initam ordinatum extitit , et in
litteris pacis ejusdem plenius ipsa ordinacio continetur,
per que comiti predicto, ut ipse asserit, nullum potuit
in premissis prejudicium generari. Nullus ergo debet
mirari , si dicto comiti Hanonie, ut ex dictis convencionibus ad hoc sumus astricti , si opem et auxilium
prestaremus eidem ad deffensionem terre , quam possidet , quam tempore dictarum convencionum contractarum et antea notorie possidebat et se juste possidere et tam se quam ejus predecessores longevo
tempore possedisse pretendit, quam vos per violenciam
agredi et invadere conamini, prout asserit idem comes;
maxime cum idem comes offerat et sepius obtulerit
se paratum subire cognicionem nostram amicabilem
seu arbitrariam , si forsan vos jus in ipsa terra pretendatis habere. Cum autem nos , qui juxta Dei
precepta pacem inter catholicos quoscumque , presertim inter nobis conjunctos , ut vos estis et comes
prefatus , qui fide et homagio nobis estis astricti ,
semper appetimus ex affectu , maxime vestri contemplacione , ne contra vos oporteret nos exponere pro
comite memorato , ne insuper complementum pacis ,
inter nos et vos finite, guerre vestre cum dicto
comite faciende pretextu , contingeret impediri in
vestri grave periculum , quod vobis ex hoc imminet ,
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ut ex pacis ipsius articulis clarius est videre , cum
pocius pro complemento pacis ejusdem debuissetis,
quatenus necesse foret obmittere guerram ipsarn, quam
sine periculo obmittere poteratis , vos requisiverimus
et monuerimus 'Aries et instanter , ut super questionibus et discordiis , que vertuntur seu verti possunt
inter vos unacum prefato comite , per compromissum
arbitrarium in nos submittere vos velletis : vos quodammodo diffidendo de nobis hoc faeere recusastis ,
qui post tam nostri gravem offensam personam vestram,
quam pro voluntate nostra facienda in nostril carceribus tenebamus , tam misericorditer dedimus libertati , statum vestrum prorsus perditum et extinctum
reparavimus et vos ad caritatem nostram et graciam
admisimus per dictam pacem , non gravem sed graciosam , juxta forma ejus tantas offensas et penas debitas
remittendo , necnon ad fidem et homagium pro comitatu Flandrensi predicto. Propterea satis consonum
rationi videtur,, ut considere debuissetis de nobis ;
nec vos debetis , nec juste potestis , ut videtur,, cum
subditus regni nostri , qui nobis nuns estis pro regno
nostro subditus et fide astrictus , adversus nostram
obligacionem , quam pro republics regni nostri fecimus,
quoquomodo venire , nec fidem per nos juste prestitam
violare ; quad si contra feceritis , etatem habetis et
cogitare debetis , quis offense tante sequi possit
effectus : sin autem forsan in contrarium vos justas
causas et raciones habere putatis , nos parati sumus
per curie nostre judicium super cis et vobis et dicto
comiti , cujus interest, exhibere justicie complementurn. Adjornamus vos igitur,, ad proponendum causas
et raciones hujusmodi et eas legitime prosequendum
Parisius in curia nostra ad crastinum instantis festi
Purificaeioiiis beate Marie Virginis, vobis districtius
inhibentes , Ile , eum id in prejudicium premissorum
et cognicionis eorum vergeret manifestum , interim
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contra dictum comitem Hanonie aggressum seu violenciam manu armata , vel alias , maxime cum subditis
regni nostri Flandrensibus vel alias quibuslibet quomodolibet , faciatis , attemptetis seu aliquid innovetis ,
presertim per quod posset pax impediri predicta vel
complementum ejusdem , nec fieri attemptari vel innovari modo quolibet permittatis. Vobis insuper intimamus, quod vobis et dicto comiti super premissis et
ea tangentibus diligenter auditis j us vestrum et fidem,
prout tenemur utrique , servabimus illibate. Actum
Credulii, die VI Octobris, anno Domini MCCC undecimo.
Quocirca mandamus vobis et vestrum cuilibet ,
quatenus predictas litteras nostras prefato comiti
Flandrie presentetis seu faciatis sufficienter per personam ydoneam presentari , et de presentacione hujusmodi ac ejus super his responsione nos et nostram
curiam per vestras patentes Iitteras certificare nullatenus differatis , in predictis faciendis alter vestrum
alterum non expectans. Datum loco , die et anno
predictis.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 it. 14. Hoogte 360, breedte 395 m31.
Met fragment van een zegel in gele was ,,in simplici cauda". Op de achterkant : ,,Directa ballivo
Ambianensi ut presentet comiti Flandrie litteras
adjornamenti super negocio confederacionis comitis

_Naar een XVITle
eeuwsch afschrift in de Bibliotheque Nationale te
Parijs , fonds Brienne vol. 95 , uitgegeven in
Hanonie cum domino rege".

Memoires concernant les Pairs de France avec
les preuves , Paris 1720 , p. 186-188. Maar
aangezien dit merle zoo zeldzaam is, dat het zelfs
in de Bibliotheque _Nationale te Parijs tot de
rariora behoort en alleen op de „tables de reserve"
ter inzage wordt gegeven , leek het mij gewenscht
dit stuic nogmaals te publiceeren.
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XI.
KONING PHILIPS VAN FRANKRIJK BEVEELT AAN
DE BALJUWEN VAN VERMANDOIS EN AMIENS TER
KENNIS VAN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN TE BRENGEN DEN INGELASCHTEN BRIEF, D.D. CRILLON 1311
OCTOBER 6, WAARIN HIJ DEZEN VOOR HET PARLEMENT VAN PARIJS DAAGT OM ZICH IN ZAKE ZIJNE
GESCHILLEN MET DEN GRAAF VAN HENEGOUWEN TE
VERANTWOORDEN , WAARIN DE KONING AAN DE
BEMIDDELINGSPOGINGEN TUSSCHEN HEN HERINNERT
EN AAN DE VOOR DEN GRAAF VAN HENEGOUWEN
ONGUNSTIGE UITSPRAAK DOOR DE BEMIDDELAARS ,
DEN GRAAF VAN NAMEN EN ROBERT VAN VLIANDEREN , EN WAARIN HIJ VERDER VERKLAART DAT
HIJ IN GEEN ENKEL OPZICIIT INBREUK WIL MAKEN
OP DE RECHTEN VAN HET DUITSCHE RIJK , D.D.
CRILLON 1311 OCTOBER 6.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 14 bis . Hoogte 400 , breedte 250
mill. Met zegelfragment. Op de achterkant:
„Littera directa ballivis Viromanduensi et Ambianensi ut presentent comiti Flandrie litteras
adjornamenti super pace facta et super reclamacione contra dictum seu arbitrium arbitrorum
ad instanciam comitis Hanonie. — M°CCC°XI°. —

Naar een XVIIde eeuwsch afschrift in de Bibliothegue Nationale te Parijs,
fonds Brienne vol. 95 , uitgegeven in Memoires

Retineat ballivus".

concernant les Pairs de France avec les preuves,

Paris 1720, p. 189-191 1). De ingelaschte dag1) Bij A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplomes
imprimis concernant l'histoire de la Belgique, VIII (1892), p. 457
staat ten onrechte p.186; dit meet zijn p. 189-191.
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vaarding is gedrula bij Th. de Limburg Stirum ,
Codex diplomaticus Flandriae , II (1889), p.
178-180 (uit Archives du Royaume , renvoi de
Vienne 1864, n. 689).
XII.
KONING PHILIPS VAN FRANKRIJK DAAGT GRAAF
LODEWIJK VAN NEVERS , ZOON VAN DEN GRAAF
VAN VLAANDEREN, VOOR HET PARLEMENT VAN
PARIJS OM ZICH IN ZAKE DE GESCHILLEN , GEREZEN TUSSCHEN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN
EN DEN GRAAF VAN HENEGOUWEN , TE VERANTWOORDEN.
1311, October 15 , Doornik.
Philippus , Dei gracia Francorum rex , universis
presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus
quod , cum dilecti et fideles nostri Robertus , comes
Flandrie , et Guillielmus , comes Hanonie , super
querelis ; questionibus et discordiis , que vertebantur
seu verti poterant inter eos , compromisissent in certos arbitros , arbitratores seu amicabiles compositores,
videlicet Robertum de Flandria , filium comitis Flandrie supradicti , et Johannem de Hanonia , fratrem
comitis Hanonie memorati , et Johannem , comitem
de Namurco , ut in tertium , acto quod duo ex eis ,
si omnes tres non convenirent, possint ad diffinicionem
dictorum negociorum procedere juxta compromissi
ipsius, prout in litteris ipsius compromissi inde confectis plenius continetur,, prefatusque comes de Namurco se obligasset specialiter pro dicto comite Hanonie
adversus dictum comitem Flandrie de complendis ,
tenendis et firmiter observandis dicto, pronunciacione
et diffinicione arbitratorum ipsorum, obligans pro hiis
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terram suam , certis modo et forma in litteris obligacionis ipsius contentis , et Gerardus , dominus de
Sothengien , ac Hugo ejus filius se terramque suam
et bona similiter pro ditto comite Hanonie adversus
dictum comitem Flandrie obligassent , dicti comes de
Namurco et Robertus de Flandria , procedentes ex
virtute compromissi predicti , dictum scum , pronunciacionem et diffinicionem protulerunt , eorum collega
tertio discordante , certis modo et forma in litteris
super hujusmodi ditto , pronunciacione et diffinicione
confectis. Dictus autem comes Hanonie adversus
dictum , pronunciacionem et diffinicionem hujusmodi,
quas asserit injuste , perperam et inique prolatas ,
reclamavit , et pro reclamacione hujusmodi nos sepius
et instanter ac diucius peciit et requisivit per nos
competens remedium adhiberi , non quod jus reale
super terris et hereditatibus extra regnum nostrum
constitutes deducere vellet in judicium coram nobis ,
sed jus personale obligacionis ex convencionibus coinpromissi predicti prosequi contra comitem Flandrie
memoratum. Et quia comes idem Hanonie volebat
complere , custodire et servare dictum et pronunciacionem dictorum arbitrorum , comes Flandrie predictus ,
seu dilectus et fidelis nosier Ludovicus , comes Nivernensis , ejus filius, ex vi donationis , per ejus patrem
predictum ut asserit sibi facte , occupavit violenter ,
inciviliter,, et sine omni cause cognicione terras , quas
dicti comes de Namurco et dominus de Sotenghien
ejusque filius in comitatu Flandrie possidebant , et
pro quibus erant et adhuc sunt in fide et homagio
comitis Flandrie mem orati. Nos igitur,, magno desiderantes affectu pacem et concordiam comitum predictorum , per viam amicabilem tractavimus sepius
inter eos sic ut possemus finem pacis et concordie
stabilem ponere inter eos ; et licet dictus comes
Hanonie se submittere paratum arbitrio nostro super
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hiis semper obtulerit , dictus tamen comes Flandrie
penitus recusavit ; propter quod negocium fait usque
nunc per tales circuitus proragatum ; dicto vero comite
Hanonie dictam reclamacionem ad nos factam , tamquam ad bonum virum , iterum repetente ad arbitrium nostrum ut boni viri et judicis competentis
petendo redigi seu reduci dictum , pronunciacionem
et diffinicionem dictorum arbitriorum ex causa predicta , nos non volentes in justicia cuiquam deficere,
adjornari precipimus dictum comitem Flandrensem
ad respondendum super premissis comiti Hanonie
memorato , et alias procedendum , ut rationis fuerit ,
ad crastinum instantis festi Purificacionis beate Marie
in curia nostra Parisiensi , prout in litteris nostris
adjornamenti predicti plenius con tinetur. Prefati
vero comes de Namurco et dominus de Sothenghien
pro se et dicto filio suo gentes nostras apud Tornacum pro predictis et aliis nostris negociis auctoritatem
nostrum gerendo presentes adire curarunt , petentes
predictas eorum terras , taliter ut supradictum est
occupatas , ad manum suam reponi in statu in quo
erant ante occupacionem predictam tempore predicti
lati arbitrii , quod petitur per comitem Hanonie redigi
ad boni viri arbitrium per nos , asserentes occupacionem hujusmodi attemptatam in prejudicium cognicionis nostre super hiis pendentis , et sibi super hiis
justiciam exhiberi : gentes insuper comitis Hanonie
supradicti, presentes ibidem , dicentes sua interesse ,
ne dicti comes de Namurco et dominus _de Sothenghien ac ejus filius occasions fidejussionis predicte,
quam pro observacione dicti arbitrii pro ipso comite
Hanonie fecerunt , vexentur interim quousque sit
cognitum de predictis, idem requisiverunt , quod
requisiverant comes de Namurco et dominus de
Sothenghien predictus. Propter quod gentes nostre
predicte, auctoritate nostra ponentes ad manum nos-
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tram de presenti terras predictas ad juris utriusque
partis custodiam , preceperunt ballivo nostro Ambianensi ut realiter terras ipsas ad manum nostrum
saisiat 1)

teneri , regi et custodiri faciat , quousque

per nos auditis partibus aliud fuerit ordinatum , et
adjornet , seu adjornari faciat dictum comitem Nivernensem ad crastinum dicti festi Purificacionis beate
Marie in curia nostra Parisiensi ad respondendum
super hiis et ea tangentibus comiti de Namurco et
domino de Sotenghien ac ejus filio et comiti Hanonie
supradictis et alias procedendum , ut fuerit rationis ,
ac litteras adjornamentorum nostrorum , per quas adjornamus comitem Flandrie super hiis, eidem presentet,
seu faciat presentari. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteras fecimus apponi. Datum
et actum Tornaci , die XV Octobris , anno Domini
millesimo trecentesimo undecimo.
„per nos Jac."

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
loos J 519 n. 15. lloogte 295 , breedte 282
mM. Met bijna gaaf zegel van den koning van
90 mM. in gele was aan dubbelen staart van perkament. Op de achterkant: „Littere regis de adjornamento comitis Flandrie ac Nivernensis ad

Naar een XVIlde
eeuwsche afschrift in de Bibliotheque Nationale te
Pars, fonds Brienne vol. 95, uitgegeven in

instanciam comitis Hanonie".

Memoires concernant les Pairs de France avec
les preuves ,

Paris 1720 , p. 191-193.
XIII.

GRAAF WILLEM RATIFICEERT DE OORKONDE VAN
PHILIPS , KONING VAN FRANKRIJK , D.D. PONTOISE

I) Afgeleid van het Fransehe saisir.
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1312 JULI 19 , WAkRBIJ HET BESTAND TUSSCHEN
ROBERT, GRAAF VAN VLAANDEREN, EN HEM, GRAAF
VAN HENEGOUWEN, TOT AAN ALLERHEILIGEN 1313
VERLENGD WORDT.

1312 , Juli 19 , Pontoise.
A touz ceus qui ces presentes lettres verront Gulllaumes , cuens de Haynau , de Hollande, de Zelande
et sires de Frise , salut en nostre Seigneur. Sachent
tuit que nous aeons receues et veues les lettres nostre
tres haut , tres poissant et tres excellant seigneur
monseigneur Phelippe , par la grace de Dieu roy de
France , contenanz la fourme qui s'ensuit
Phelippe , par la grace de Dieu roil de France,
a touz ceus qui ces presentes lettres verront saint.
Sachent tuit que , comme seur diverses terres, fiez 1),
heritages , domages donnez et seur pluseurs autres
chosen debaz , descorz , rancunes , controversies , contenz 2) et guerres fussent meues et apparanz de mouvoir entre nos amez et fealx Robert, conte de Flandre,
ses subgiez , ses aydans et ses aliez , d'une part , et
Guillaume , conte de Haynau et de Hollande , ses
subgiez , ses aidanz et ses aliez , d'autre part , a la
parfin 3) pour eschiver 4) les perilz d'ammes et de tors,
les domages et les grans fraiz , miles 5) et despens ,
qui de ce se poissent ensuivir, li dit conte , d'une
part et d'autre , pour eus , pour leur subgiez , pour
leur aydanz et pour leur aliez , h nostre instance et
h nostre requeste , faite a eus de nous par the voiz,

1)
2)
3)
4)
5)

Fiefs.
Twist.
Ten einde.
Vermijden.
Uitgaven.

NATIONALES TE PARLTS.

299

se souzmistrent a nostre voulente et a nostre ordenance , de haut et de bas , de touz debaz , descorz ,
rancunes , controversies , contenz, questions et guerres,
meuz et euz entr'eus , par quelque cause que ce soit,
de tout le temps passe juques au jour de ces presentes lettres , ou qui pourroient entre meuz pour
quelconque cause que ce soit. Et promistrent l'une
partie et l'autre , par leur bonne laialte et par leur
bonne foy,, seur l'obligacion de eus , de touz leur
biens , pour eus et pour touz leurs successeurs , tenir
fermemant , garder et complir perpetuelment tout ce
que nous, comme ordeneeur, arbitrateur ou amiable
compositeur, ferons , vourrons 1)

et ordenerons , de

haut et de bas, gardee ordre de droit ou non gardee,
de plain , sanz fourme et figure de jugemant , sus
les descorz , debaz , questions , contenz et guerres
dessus diz , et sus tout ce qui y appartient et puet
et doit appartenir, en quelconques liens que les choses
contencieuses soient ou en nostre royaume ou dehors,
en tel maniere que nous pourrons sus ces choses
congnoistre par nous ou par autres , par une foiz ou
pluseurs , de plain , sanz garder ordre de jugemant ,
reservee a nous la prononciacion de nostre voulente
et de nostre ordenance , eus presenz ou absenz , et
en touz lieus , laquele nostre voulente et nostre ordenance nous pourrons dire et prononcier par une foiz
ou pluseurs et en la maniere que it nous plaira , on
sus aucunes dire et prononcier, et les autres lessier 2).
Et encore pourrons nous des choses contencieuses
entre les parties sourtraire et osier a l'une des parties et baillier a l'autre , si comme nostre voulente
sera, par recompensacion ou autremant. Et durra
■

1) = Voudrons (?). In het afschrift, dat Devillers gebruikte, staat
verrons.
2) Laisser.
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nostre pooirs a ce faire , du jour present juques au
jour de la feste de Touzsains , qui sera l'an de grace
mil trois cenz et treze , c'est assavoir : de la prochainne feste Touzsains en un an et tout le jour
d'icele feste. Et se dedenz ee jour nous n'aviens
prononcie nostre voulente et nostre ordenance des
choses dessus dites , nous pourrons alongier celi terme
par une foiz ou par pluseurs juques a la Nativite
saint Jehan Baptiste ensuiant apres la dite feste de
Touzsains. Et est acorde entre les dites parties par
devant nous que tuit li subgiet , li aydant et li aliet,
d'une partie et d'autre, de quelque lieu que it soient,
soient des maintenant remis et restabli en leur pais
et en leur biens touz , liquel bien ont este pris , tolu 1)
ou occupe , pour raison des diz descorz , et que it
en joient franchemant et paisiblement , et que toutes
rancunes et toutes haynes leur soient pardonnees,
d'une partie et d'autre, hors mis et exceptez ceus qui
furent present a la mort le conte Florant de Hollande,
et hors mis et exceptez ceus des subgiez , aydans
et aliez , de l'une partie et de l'autre , liquel , avant
ce que it fussent aliez a l'une des parties , fussent
condempne par l'autre partie ou convaincu par juge•
mant passé en chose jugiee sus aucun meffait on
eust fait manifestement le meffait , pour quoi it deust
estre condempne , liquel ne sont de riens compris en
ceste presente submission ne en nostre ordenance ,
pour quoi ne soit droiz faiz de eus. Ces choses
dessus dites et chacune de eles ont promis les dites
parties, devant nous, tenir et garder fermemant , a
bonne foy et layaumant , a touzjours , sanz venir encontre par eus ne par autre , seur l'obliracion dessus
dite et sus painne de touz interes et de touz domages

1) Ontroofd.
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et demander h

l'autre ; pour laquele obligacion et paine, se encourue
estoit et esploitiee une foiz ou pluseurs , ne demourroit
mie 2)

que nostre voulente et nostre ordenance ne

fust tenue et gardee en toutes et chascunes les choses
dessus dites. Et toutes ces choses dessus dites et
chascune d'iceles ont l'une partie et l'autre promis
sollempnelment et jure sus saintes evangiles corporelment touchiers , de eus complir, tenir et garder a
touzjours , et que l'une des dites parties ne poursuirra
ne fera poursuirre nul des subgiez , aydans et aliez
de l'autre partie , pour raison de ce que it ait estO
aydant ou aliez a l'autre partie. En tesmoing desqueles choses nous avons fait mettre nostre sea en
ces presentes lettres. Donnees et faites a Pontoise ,
le disenuefviesme jour du mois de juingnet , l'an de
grace mil trois cenz et douze.
Lesqueles lettres ci dessus escriptes, la submission ,
l'acort et les promesses et toutes et chascunes les
autres choses contenues en yceles lettres , nous pour
nous et pour nos successeurs avons faites , conversancies, acordees, promises et jurees en la presence du
dit nostre sires le roy et par la teneur de ces presentes
lettres les prometons a, tenir et garder fermemant et
sus l'obligacion et la painne contenues es dites lettres
nostre sires le roy. En tesmoing desqueles choses nous
avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres.
Donnees et faites a Pontoise , le disenuefviesme jour
du mois de juingnet , l'an de grace mil trois cenz
et douze.

Orig . perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos .1 519 12quatPr, Hoogte 400, breedte 430

1) Encourir.
2) = Miette; met voorafgaande ontkenning = niet , geeuszins.
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m111. Met gebroken zegel van den graaf in groene
was aan dubbelen staart van perkament. Op de
achterkant: „Littera Guillelmi , comitis Hanonie,
in qua insertus est tenor littere domini regis ,
continentis submissionem et compromissum comiturn predictorum Haynonie et Flandrie super controversiis inter eos mods, quam submissionem
compromissum etc. idem comes Hanonie servare
promittit. — M'COC'XI°. duppl.". Een duplicaat
van dit origineel berust in doos J 519 n. 12 t er'.
Hoogte 410 , breerite 450 mM. , gezegeld als n.
12quater en met dezelfde aanteekening op den rug.
De ingelaschte oorkonde is gedrukt bij L. Devillers,
Monuments pour servir a l'histoire des pro-

etc., III (1874), p. 639-642;
maar omdat de tekst daar op sommige punten,
vooral aan het slot, afwijkt, geef ik ze bier
nogmaals 1).
vinces de Namur

1) A. Wauters , Table chronologique des chartes et diplomes
imprimc's concernant l'histoire de la Belgique, VIII (1892), p. 485
plaatst Naar een maand te vroeg, doordat hij Juingnet met Juni
vertaalt, een vergissing, die vaker hij hem voorkomt. (Zie Godefroy
i. v., die verschillende vormen opgeeft). Bij P. L. Muller, Regesta
.11annonensia , 's-Gravenhage 1881, blz. 46-47 wordt doze zelfde
oorkonde op Juni en op Juli geregistreerd, alsof er niet een, maar
twee stukken bestaan. Op 1312 Juni 19 geeft hij dit regent: Philips,
koning V an Frankrijk , neemt op zich uitspraak te Moen tusschen
Vlaanderen en Holland en regelt de voorwaarden van het bestand
„le 49e jour dou mois de Juigne" (uit Recueil pour l'histoire de
Flandre f. 23, Ms. Gerard); en op 1312 Juli 19: Graaf Willem
onderwerpt zijne geschillen met Vlaanderen aan de uitspraak van
koning Philips van Frankrijk „le dixneuf Juliet" (uit Bibl. Nat. te
Parijs, Fonds Francais, 6837). Dit handschrift behelst (fol.18a20b) een zeventiende-eeuwsch afschrift van de hierboven afgedrukte
oorkonde. Die van '19 Juni is echter geen tweede oorkonde, maar
dezelfde als die van 19 Juli, evenwel zonder de ra.tificatie van
graaf 'Villein.
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XIV
GRAAF WILLEM DRAIGT OVER A AN JAN, IIEER
VAN REYNEVAL , TEN OVERSTAAN VAN ZIJN OOM

GUY VAN HENEGOUWEN , BISSCHOP VAN UTRECHT ,
EN VAN ZIJN DAARTOE OPGEROEPEN LEENMANNEN ,
HET VRUCHTGEBRUIK VAN 3000 POND GRONDRENTE ,
NA ZIJN POOP , ZOOLANG ALS ZIJN V ROUW,
JOHANNA VAN VALOIS , ZAL LEVEN.

1314, Mei 5, Mons.
Nous Guillaumes , par le grace de Diu cuens de
Haynnau , de Hollande , de Zeela,nde et sires de
Frize , faisons savoir a toes ke , comme nous en
presence de nos hommes , tant ke lois porte , aijens
reportei et mis en main , Bien et a loy 1) , noble
homme no chier et foyaule Jehan , signeur de Reyneval , chevalier , les homers 2) et les pourfis de siept
mine livrees de terre au tournois par an , en loyal
prisie 3), a prendre sour no terre de Bouchaign et sour
tout chou ke nous avons et tenons en no vine dou
Quesnoit ens le chastelerie et ens appiertenanches ,
ensi et ens le maniere comme it appert et est contenut
ens es lettres sour chou faites , nous , en le presenche
de reverent pore en Diu no chier et amet signeur et
et oncle Guy de Tiaynau , par le grace de Diu
evesque d'Utrech , et ou tiesmoign de nos hommes
de fief, qui pour chou espechialment i furent appielet , s'il est a savoir : Jehan Sausset , signeur de
Boussoit , Willaume , signeur de Goumeigneis , Gillion
de Roisin , signeur de le Fosse, Thiery Doizy, chevaliers,

4) Wettig.
2) Vruchlgebruik.
3) Schatting.
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Jehan Cauffecbire , cambrelent de Haynnau , Jehan
Vilain de saint Ylaire , adonc no provost de Mons,
Johan .,dit Jounet , adonc no maieur de Mons , Phelippron le Coustre, Gobiert d'Fth le pore et Jehan
de Tournai, clerk , en acroissement dou dit fief
avons donnet et otrijet et mis en main , bien et a
boy, le dit signeur de Reyneval les burners et les
pourfis de trois mille livrees de terre au tournois par
an, a prendre , lever et a porter apries no dechies 1),
caseun an , tant et si longement ke no chiere et
amee femme et compaigne Jehenne de Valois , contesse de Haynnau , de Hollande , de Zeelande et
dame de Frize , ara le vie ou tors , en quelconques
estat que elle soit , sour touter nos revenues de toute
no foriest de Mourmaill. Toutes ces chozes devant
dites et cescune d'elles ont estat faites, bien et a loi ,
par le jugement de nos hommes de fief, qui pour
thou espechialment i furent appielet de nous , par le
tiesmoign de ces presentes lettres , saielees de no
propre saijel. Faites et donnees en no ville de Mons,
le dymenche apries le jour saint Phelippe et saint
Jakeme , en l'an de grace mil trois tens et quatorse.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
(loos J 520 n. 23. Hoogte 175 , breedte 445
mM. Met beschadigd zegel (90 mM.) en contrazegel van den graaf in groene was aan rood
zijden koord. Op de achterkant: ,,Le conte de
Henaut transporte en la main messires Jehan ,
seigneur de Reyneval, a la vie de madame
Jehanne de Valois, fame du dit compte , VIIrn
livrees de terre d'une part et M ITI livrees de terre
d'autre part."

1) fleas.
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X.V.
GRAAF WILLEM SLIM EEN VERBOND MET KON1NG PHILIPS VAN FRANKRIJK WAARIN HIJ DEZEN
ZIJN HULP TEGEN DE VLAMINGEN BELOOFT.

1314 , October 27, Laingny.
A touz chious ki ces presentes lettres veront u
orront , Guillaumes , cuens de Haynnau , de Hollande , de Mande et sires de Frize , salut en nostre
Signeur. Sacent tout ke , comme pour amour continueir perpetuelment entre nostre tres chier et redoutei signeur Phelippe , par le grasce de Dieu roy
de Frauche , et nouz , nous li euwissiens requis que

it vosist 1) a nous faire accort et amistiet a dureir h,
tousjours , sour thou et sour aucunnes chozes , ki
touchent le pais et l'amistie d'une partie et d'autre ,
ses gens pour luy et nos gens pour nous , ont eue
collacion , traitie et deliberation ensamble et accorde
pour une partie et pour autre , si comme it est chidesous contenu : Premierement ke , se it avient que

li roys nos sires , dessus nommeiz , ait guerre as
Flamens , nous a sa semonsse

comme tenu

aidier en la dicte guerre de Flandres en ost commune a chuinc cens hommes d'armes , chevaliers et
escuijers , et pour cest service it doit paijer as dis
chuinc cens hommes les gages acoustumeis en Franche,
c'est a savoir : vint solz pour le baneres , dis solz
pour le bacheleir et chuinc solz pour l'escuijer tournois. Et devons avoir pour le don de nostre hosteil

4) Voulitt.
2) Aanmaning.
Bijdr. en Meded. XXXII.
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et de nos coustenghes 1) pour cascune anee outre les
dis gages quarante mil livres tournois , fort monnoie.
Desqueles quarante mil livres nous devons avoir dis
mil livres au tans 2) de la semonse pour le appareil
de nous et de nos gens ; et si tost comme nous , en
nostre lieu tenans en ost komune avoec nostre gent,
sans froude , serons meu de nostre paijs pour aleir
ou dit service , les dictes dis mil livres seront nostrez
deservies 3) ,

et au chief dou mois de la dicte se-

monsse , dis mil livres nous seront encore paijes et a
la fin dou mois seront dis mil livres et a le fin dou
tierch mois les autres dis mil livres. Et se li roys
nos sires faisoit pais u donnoit triuwe u chic, ki pour
li seroit , departoit de son ost avant ke li os fust
fineis , combien tost ke ce fust , the ki

paije

seroit u

escheu a paler selonc les termes dessus dit, nous
demorroit paisivlement. Et apres chou ke li roys
nos sires devant dis nous avers semons 4), li dui 5)
marechal de France u li uns d'ialz 6) u aucuns autres
preudons 7)

a chou commis , priseront et estimeront

loialment par leur sairemens les chevaus nostrez et
les chevalz de nos gens , et nous en fera nos dis
sires plain restor 8)

selonc leur prisie 9).

Et se li

dit mareschal u chil , ki le prisie deveroient faire,
atendoient taut ke aucun cheval fuissent mort u
pierdu , si renderoit nos sires devant dis le valeur
des chevalz par prisie de boine gent. Et se li roys

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uitgaven, onkosten.
Temps.
Deservir = verdienen.
Semonre = semondre.
Deux.
D'eux.
Preudes hommes.
Vergoeding.
Schatting.
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nos sires dessusdiz mouvoit guerre as Flamens u li
Flament a luy , li castiel et les fortereches de nostre
conteit de Haynnau , en marche et en frontiere , la
u mestiers 1) sera , seront regardei par aucuns preud'
onmes , chevaliers , commis de par nostre dit signeur
et de par nous et par avis selonc le conseil , ke ii
en averont , nous devons mettre es dis castiaus et
forterêches gens d'armes souffissans outre les residens ,
asqueilz li roys nos sires paiera gages et rectors,
c'est a savoir : a gens de pie 2) quinzain deniers tournois et az gens d'armes , si comme dessus est dit.
Et prommeteront par leur sairemens chil , ki seront
mis es dictes establies , ke it greveront a leur pooir
les anemis dou dit roy nostre signeur , et que ses
gens recheveront et recepteront en boine foy , se it
en sont requis et se it en ont mestier, et fera li dis
roys nos sires visiteir les establies , toutes foil ke it
li plaira , pour savoir se li comptes i est tex 3) comme
it i devera estre , et metera en cascun castiel u fortereche un u deus de ses gens pour savoir, se les
establies seront maintenues sans fraude. Et se noz
dis sires li roys faisoit pais u donnoit triuwes as dis
Flamens , it nous metera en celle pais et triuwe , nos
gens et noz aidans , pour l'ocoison 4) de la guerre , et
touz chiaus ki seront et averont esteit en nostre compaingnie de taut comme it touchera la guerre u nous
averons estei. Et se it avenoit , ke nouz u aucuns
de noz hommes u de nos aidans estions prix des
anemis de nostre dit signeur u perdions maisons u
tiere , li dis roys nos sires en boine foy metera painne

4)
2)
3)
4)

Si mestier est = als het noodig is.
Pied.
Tel.
Occasion.

308

OORKONDEN IN DE ARCHIVES

et pourcachera 1) la delivrance des prisons , pris pour
la guerre , et remetera en leur terres et hiretages
cheuz, ki pour la dicte guerre les averoient perdus.
Et se li Flament u autres pour jalz 2) mouvoient
guerre contre nous pour okison de la guerre nostre
dit signeur,, it nous doit secourre , loiaument en
boine foy , si comme pour lay meismes. Et se pour
cause de nous u de nos debas , meus u a mouvoir,,
li dit Flament mouvoient u faisoient guerre contre
nous en nostre contei de Haynnau , nos dis sires nous
doit secourre , hasteement 3) et en boine foy , si tost
comme it en sera requis , a chuink cens armeures de
fier chevaliers et escuijers a son coust et a ses frais,
tant et si longhement et par taut de foil comme nous,
u chis ki tenroit nostre lieu , seriens en ost commune, sans fraude , pour nostre paijs de Haynnau
defendre. Et devons encore defendre et constraindre
chiaus de nostre contei de Haynnau par prise de leur
biens et en autre maniere , si comme nous le porrons
miex 4) faire , en boine foy , ke it ne se meteront par
levers les Flamens contre nostre dit signeur ne contre
nous. Et devons prendre les biens de ses anemis et
de leur aidans en nostre pooir et en nostre terre.
Et deffendre en boine foy en nostre terre . ke it ni
aient manandie 5) ne confort ne marchandize pule.
Lequeil traitie d'acort et d'amiste , fait en la fourme
ci dessus escripte , nostre sires Ii roys a volu , loe ,
grae et approuve et prommis et fait jureir, , en l'ame
de Iuy, en sa presence par son chier frere monsigneur
Loeys, sen frêre conte de Evreus , et nous autre si

1)
2)
3)
4)
5)

Pourchasser.
Eux.
Hativernent.
Mieux.
Wooing.
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le volons , gr6ons , loons et approuvons et prornmetons
et avons prommis et jurei sour saintes evangiles , en
la presence de nostre dit signeur,, pour nous et pour
nos successeurs, contes de Haynnau, tenir, faire
gardeir et acomplir fermement et loiaument a touzjours sans venir encontre , et en avons obligiet et
obligons a tousjours nous , nos hoirs, nos successeurs
et touz nos biens et ICs lour u que ii puissent estre
trouvei. En tiesmoingnage desquelz chozes nous
avons fait ces presentes lettres saieler de no propre
saijel. Che fu fait a Laingny sour Marne , le vintseptisme jour dou moil d'octembre, Pan de grasce
mil trois cens et quatorse.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs
dons J 520 n. 24. 1loogte 395, breedte 300 mill.
Met beschadigd zegel van den g raaf (met contrazegel)
van 100 mill. aan dubbelen staart van rood zijoien
koort. Op de achterkant: „convenciones comitis
Hanonie apud Latingniacum. —

XVI.
,CIIE SONT LES REQUESTES LE CONTE DE HA:YNNAU " (1323).

Comme nostre sires li rois doive au conte de
Haynnau de final compte , fet ij jour en march l'an
iij° et xx , ensi qu'il appert par le cedule dou trezor,
ke H dis contes en a: iiij m vij° iiij xx xv livres xviij
sols viij deniers tournois. Item pour se rente qu'il
a au trezor pour le terme de Pasques l'an iij° xxi : ij m
livres tournois. Item pour le terme de le Toussains
siwant apres pour le dicte rente ij m livres tournois.
Item pour le terme de ceste prochainne Pasque iij°
xxij : ij m livres tournois. Ch'est en Somme ke li rois
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doit au conte , si k'il appert par les parties dessus
dictes , compteit ens le terme de ches presentes Pasques iij c xxij : xrn vij° iiij xx xv livres xviij sols
viij deniers tournois. Suplient les Bens dou dit conte
au roi nostre signeur, k'il li plaise a faire payer le
dit conte de le Somme d'argent devant dicte et commander as trezoriers en tel maniere, ke it les delivrent.
Item , comme li contes de Haynnau et ses pores
aient poursiwi lonctans a d'avoir fin de l'Ostrevant ,
de Solemmes et de Famy (?) , et se soient acordei li rois
de France et li rois d'Alemaigne ensi k'il apert par
les lettres de commition sur confaites , requiert li dis
contes au roi, ke lettres de commition soient renouvelees et ke li rois nomme ens es lettres son procureur et k'il commande as 1)

commissaires et for

donne pooir en tele maniere , ke li contes en ait fin,
par quoi it puist savoir qu'il doit tenir dou roi
de Franche et qu'il doit tenir dou roi d'Alemaigne et
faire envers cescun chou k'il doit, en wardant son
sairement , et ke il puist appaisier se conscienche.
Item , comme li contes ait fet hommage au roy de
tout chou ki sera trouvet en Ostrevant estre don
roialme de Franche, en le fourme et en le maniere ,
k'il a fet a ses predecesseurs , et par tele condition,
requiert , k'il en ait lettres ensi parlans.
Item , comme li rois Philippe , li pores , qui Diex
absoille , donnast et otriast au pore dou dit conte et
a, ses hoirs vj rn livrees de terre , ch'est assavoir ; ij"
en sen trezor et lir a asseoir ens es conquestes de
Flandres, en lui souffissant ensi, comme it appert
par lettres sur chou faites , et comme les conquestes
de Flandres soient faites en plus grant quantitei
asses ke ce ne monte , requiert li dis contes , ke les

I) Aux.
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dictes illy" livrees de terre li soient assizes selonc le
fourme de dictes lettres , et que iiij (?) hommage , ke li
rois Philippe ordena , le dit conte aroit , en rabatant
de le prizie des lir, livrees de terre , si k'il apert
par lettres , soient bailliet et delivret au dit conte
selonc le teneur des dictes lettres.
Item , comme par lettres ouvertes li rois Philippe
volt et ordena , ke les marcheandizes et li vivre dou
roialme alascent 1) paisivlement en le contei de Haynnau et de Haynnau en Franche , paiant les anchyennes costumes , et comme li pays de Hollande , de
Mande et de Prize aient estei et soient moult pourfitavle ou roi et au roialme et moult aient greveit
les anemis dou roialme , si comme notoire coze est,
et aucunes fois aient en lettres des rois de Franche
sur les marchandizes et vivres , ke il plaize au roi
no signeur, ke les dictes lettres soient renouvelees as
dis pays , les unes par convenance et les autres
par grasce.
Item , comme ii rois Philippe , qui Diex absoille ,
darrainement 2) mors , mesist par especial le dit conte
en se pais k'il fist au conte de Flandres et as Flamens ,
si comme il meismes le dist au dit conte levant tout
sen conseill , et commandast as dit contes ke il ne
meffeissent ne mespresissent li uns sur l'autre juskes
a un certain terme , dedens lequel il les entendoit a
delivrer et mettre a pais finalment ; et durant le dicte
pais et dedens le dit terme li contes de Flandres ait
prize et hapee le maison de Viane , seant es frontieres de Flandres, liquele maisons et fortereche est
tenue dou conte de Haynnau un ami , et celle prise
et ravissemens furent fait tantost apres le mort le

I.) Vrijen toegang hebben.
2) Derniêrement.
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signeur de Sotenghien , qui li maisons estoit ; et
comme li dis contes de Flandres ait fet pluseurs autres
gries 1) et sousprizes durant le tans levant dit sur le
dit conte de Haynnau , ses gens et se terre , a esclarchir plus plainnement en tans et en liu 2), car
trop lone seroit a escrire , requiert li dis contes de
Haynnau , ke li rois constrainde le conte de Flandres
a rendre et delivrer la Bite maison et a adrechier 3),
restaulir 4)

et amender les autres gries et malefa-

cons , ke it a fettes sur le pais et contre le deffense
dou roy.
Item , comme li contes de Flandres empres 5) le
pais , k'il fist au roy , ait empechie le signeur de
Naste , k'il n'a peu goir 6) paisivlement de partie de
se terre , k'il tient notoirement en le contei de
Haynnau et dou conte , et en ait estei requis par
pluseurs fois souffissantment , et sur thou li sires de
Naste ait arrestei aucunes des gens dou dit conte de
Flandres , et apres le dit arrest li dis contes de
Haynnau ait fet offrir au conte de Flandres , k'il est
apparillies 7) de mener le signeur de Naste a jour et
a droit , et s'il a fet ooze , k'il ne doive avoir fet ,
de faire deffaire 8)
tant 9)

et de l'amender,, et noncontres-

les dictes offres li dis contes de Flandres a

fet prendre ij bourgois de Zerixee , ki sont bourgois
et vallet des robes le dit conte de Haynnau , et les

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kwellingen, moeielijkheden.
Lieu.
Herstellen , goedmakeu.
Rêtablir.
Na.
Jouir.
Bereid.
Vergoeden.
Niettegenstaande.
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ont cil, ki les ont pris, raiembre 1) de c livres de grog
tournois , Si suplie ii dis contes de llaynnau au .roi
son signeur, k'il ii plaise a mander au conte de
Flandres , k'il desdamage ses vanes et c'on leur rende
chou c'on a pus dou leur.
Item , ke ii rois face payer les bourgois le conte
de Zerixee de (thou , ke les gels le roi for prisent ,
especialment Renaus de Roy pour les warnisons 2) le
roi, par lettres le dit Renaut et par lettres dou cornmandement le roy.
Item, ke Ii rois mande an bailliu d'Amiens , k'il
constrainde les Crespinois d'Arras, k'il rengent (?) toutes
les forces, k'il ont dou conte de Haynnau et ses
devantriers 3), lesqueles il a plainnement payes.

Volgt:

Che sont les requestes le signeur de

Naste.

Perk. isle helft XTrle eetcw,, in de Archives
Rationales te Parijs, doos J 520 n. 40. Hoogte
475, breedte 210 mM. Op den achterkant: „requeste
comitis Anonie Guillielmi."

XVII.

GRAAF WILLEM ZEGT DEN KONING VAN FRANKRIJK ZIJN LEENMA.NSCHAP OP, D.D. MONS 1339
(1340) APRIL 2.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 16. Hoogte 370 , breedte 280 mM.

'1) Beroofd.
2) Garnison.
3) Voorvaderen.
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Met zegel van den graaf van 90 mM. aan dubbelen staart van perkament. Op den rug : ,,Littera per quam comes Hanonie renunciavit tali
homagio ad quod domino regi tenebatur vel teneri
potebatur. Datum ij a die Aprilis MCCCXXXIX,
— Cedita mihi J. de Edua die ix a marcii anno

Gedrukt naar dit origineel in Oeuvres
de Froissart , M. Kervijn de Lettenhove , t. XVIII
(1874) , p. 136-140.
XXIX°" 1).

X V III.
GRAAF WILLEM SLUIT EEN BESTAND MET KONING PHILIPS VAN FRANKRIJK TOT AAN ST. JAN
1341.
1340, September 25, Espleschin.
A taus ceuls qui ces presentes lettres verront ,
Guillaumes , cuens de Haynaut , de Hollande , de
Zelande et sire de Frize , salut et cognoissance de
verite. Savoir faisons a touz que , en la fourme et
en la maniere que haut homme et puissant nostre
chier et ame cousin li roys de Boesme 2) , le ,evesque
du Lyege , li dux de Loheraine , li contes de Savoye
et li contes d'Armignac , de par haut et poissant
prince monsigneur Philippe , par la grace de Dieu
roy de France , nostre oncle , d'une part , et noz
chiers et amez pêres li dux de Braibant , nostre cousin
le due de Ghelre , nostre frere le marquis de Juilliers
et nostre oncle le sire de Beaumont , de par haut
prince et poissant monsigneur Edward , par la grace
de Dieu roy d'Engleterre , d'autre part, ont fait,
octroye , convenencie et fiancie , par leur foiz de

4) Sic.
2) Boheme.
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main en autre , trievez et respit , de par les diz roys
leur aidanz et aliez, jusques au jour de la feste saint
Jehan Baptiste prouchenment venant et le jour tout
jusques a landemain a solleil levant, nous samblablement pour nous , noz aidanz et aliez avons donne,
octroyO et accordó les dictes trieves et respit a nostre
dit uncle le roy de France , ses aidanz et aliez , quels
qu'il soient , et it a nous et a noz aliez et aidanz
quelz qu'il soyent. En tesmoing de ce nous avons
fait seeller ces lettres de nostre grant reel. Donnees
en l'eglise d'Espleschin , le lundi vint et cinq jours
de septembre , l'an de grace mil.ccc.quarante.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
loos J 519 n. 17. Hoogte 123 , breedte 280 mil.
Met bijna gaaf zegel van den graaf (90 mM.)
in groene was aan dubbelen staart van perkament.
Op den achterkant: „Les treves faites entre le roi
de France et Guillaume, conte de Haynaut, l'an
AICCOxl ou mois de septembre."
XIX.
GRAAF WILLEM VERLENGT HET BESTAND MET
DEN KONING VAN FRANKRIJK TOT 29 AUGUSTUS
1341.
1341 , Juni 9, Tenremonde ').
Guillaumez , cuens de Haynnau , de Hollande , de
'Mande et sires de Frize , faisons savoir a tous ke ,
sour esperance de pais et d'accord , nous les triuwes ,
donnees et octrijes autrefois par nous a Esplechin
sour les debas , descors et dissentions , qui estoient
et sont encore entre tres haut et poissant homme le
roy de France et ses aidans et alloyes , d'une part,

1) Termonde.
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et nous et nos aidans et alloy6s , d'autre part , ki
dureiit et doivent durer dusques a le feste de le
Nativitet saint Jehan Baptiste prochainement venant,
ensi qu'il appert par nos lettres sour chou faites
sayellees de no see', aeons rallongies , continues et
prorogues , rallongons , continuous et prorogons de le
dicte feste saint Jehan dusques a le feste de le Becollacion saint Jehan suiwant apres , et le jour tout , et
dusquez a lendemain a soleil levant , sans malengien 1),
pour nous , nos aidans et nos alloyes et pour tous
chiaus et contre tous chiaus, qui sont compris,
entendut et contenut , et sour toutes les fourmes,
manieres et conditions , contenues en nos premieres
triuwes dessus dictes et ossi es lettres , adonc 2) faites
et accordees sour les triuwes octrijes entre les rois
de France et d'Engleterre , asqueles nos autres lettres
sour chou faites , si comme dit est , se raportent et
pueent raporter, sans malengien. Et est no ententions
que tout prisonnier , d'une part et d'autre , soient
recreut 3) en le maniere , qu'il sont a present dusques
en le fin de ceste presente prorogation , par ensi
qu'il reviengnent dedens le feste saint Jehan prochaine par devers chiaus , oil it sont prisonnier, yaws 4)
recranter (?) par leur foil de revenir et rentrer en
leur prisons tantost le jour de le Decollation saint
Jehan dessus dicte passee , sans mauvaise okison 5).
Par le tiesmoing de ches lettres sayellees de no
seel , donnees a Tenremonde , le samedy apres le
jour dou Sacrement , l'an de grace mil.ccc.quarante
et un.

1)
2)
3)
4)
5)

Bedrog.
Toen.
Vrijgelaten.
Eta.
Occasion,
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Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 519 n. l7bis. Hoogte 135, breedte 300
mM. Met zegel van den graaf (90 mM.) in groene
was „in simplici cauda." Op den achtericant :
„Lettres de la prorogacion des trues entre le roy
et le conte de Haynnaut de la saint Jehan Baptiste
jusques a la feste de la Decollacion saint Jehan
ensuivant , donnees le samedi apres le saint Sacrament , l'an cccxli."

XX.
GRAAF WILLEM SLUIT EEN BESTAND MET KONING
PHILIPS VAN FRANKRIJK TOT AAN 29 SEPTEMBER 1346.

2343 , Mei 16, Valenciennes.
Guillaumez , cuens de Haynnau , de Hollande , de
Zelande et sires de Frize , faisons savoir a tous que
sour les debas , descors et dissentions , ki estoient et
sont encore entre tres haut et tres poissant prince
monsigneur Philippe , par le grace de Dieu roy de
France , no oncle , ses aidans et alloyes , d'un part ,
et nous , nos aidans et alloyes , d'autre part , nous ,
sour esperance de pais et d'acord , et pour le reverence Belle 1)

eglise de Romme , avons Bonnet , ac-

cordet et octrijet , donnons , accordons et octrions
triuwes fermes et boin respit , dou jour de le date
de ces presentes lettres dusques au jour saint Michiel
prochain , on moil de septembre 2) , et de celui jour
par l'espasse de trois ans continuelment ensuiwans et

1) De la.
2) 29 September 1343.
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acomplis , a no dit oncle , ses aidans et alloyes quels
qu'il soient , pour nous , nos aidans et alloyes et pour
tous chiaus et contre tous chiaus , qui sont compris ,
entendu et contenu , et sour touter les fourmes ,
manieres et conditions , contenues es lettres de reverens peres en Dieu les cardenals de Penestre et
de Tusculane , sour lez triuwes faites et accordees
par yaus darrainnement en Bretangne , entre le roy,
no oncle dessusdit , ses aidans , adherens et alloyes,
d'une part , et le roy d'Engleterre , ses alloyes, aidans
et adherens , d'autre part, lesquelez haut homme et
noble li due de Bourgongne et de Bourbonnois , de
par no dit oncle et en sen nom , et li conte Derby ,
de Northanton et de Salebieres et pluiseur autre
de le partie dou roy d'Engleterre et pour luy,, jurerent , promisent et affijerent 1) solempnelment , d'une
part et d'autre , a tenir fermement et loyalment ,
durant tout le terme dessusdit , en le maniere qu'il
est escrit et declaret expressement de point en point
es lettres des prelas dessus dis , sour chou faites et
sayellees de leur sayals , asqueles cestes nostres se
raportent et pueent raporter,, sans malengien. Par
le tiesmoing de ces lettres sayellees de no seel,
donnees a Valenchiennes , le venredy devant l'Aseension , l'an 31.000. quarante et trois.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 519 n. 17quater. Hoogte 140 , breedte
305 mM. Met bijna gaaf zegel van den graaf
(90 mM.) in bruine was aan dubbelen staart
van per/can/tent. Op den achterkant: Letres des
trieves prinzes entre le roy et Guillaume , conte
de Haynaut , du venredi devant l'Aseension , l'an

4) Verzekeren.
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xliii , jusques a la saint Michiel en septembre
ensuivant et de la jusques A, trois ans continuelz
et ensuivant."

XXI.

GRAAF WILLEM BEPAA LT , DAT DE BEWONERS
VAN TOURNAY EN DOUAY GEDURENDE HET BESTAND
ONGESTOORD NAAR HUNNE GOEDEREN IN HENEGOUWEN KUNNEN TERUGKEEREN.

1343 , Mei 23 , Valenciennes.
Guillaumez , coens de Haynnau , de Hollande , de
Mande et sires de Frize , faisons savoir a tous que,
comme tres haus et tres poissans prinches messire
Philippe , par le grace de Dieu rois de France , ait
mis et fait mettre pour cause des guerres contre nous
et nos aidans en se main tous les biens, meublez et
heritages de pluiseurs eglises , abbeyes , colleges et
persones de Sainte eglise et d'autres persones , seculeres, nobles et non-nobles , estans en sen royaume et
en sen pooir, et nous samblablement pour celle meisme
cause eussiens mis et fait mettre en nostre main
tous les biens ossi, meublez et non-meublez, de toutes
manieres de gens don royaume et de Cambresis ,
tant d'eglises et de personez d'eglises comme de seculerez , estant en nostre contet de Haynnau , et pour
l'amour de Dieu et pour le reverence de l'eglise de
Rome, ayens de piecha 1) oster (?) nos mains des biens
des 4glises et des persones d'eglises , que chil dou
royaume et de Cambresis avoient et ont en nostre
dit pays, nous encore a le prijere et requeste de no

4) Onlangs.
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tres chiere dame et mere , nous sommez accordet et
accordons que , le terme de ces presen.tez triuwes
durant , entre monseigneur Philippe , roy de France
dessus dit , et ses aidans et alloyes , d'une part , et
nous , nos aidans et alloyes , d'autre , c'est assavoir :
dusques a le feste saint Michiel prochaine et de celui
jour dusquez a trois ans continuelement ensuiwans ,
en le fourme et maniere , qu'il est contenu es lettrez
dou dit roy et de nous sayelleez de nos sayals , tout
le citoyen , bourgois et masuyer 1)

de le citet de

Tournay et de le vine de Douay et toutes les eglises
et persones d'eglises et autre seculer,, quel qu'il
soient, estans , demorans et habitans es dictes citet et
vine , puissent puis le publication de ces lettrez tantost retraire et revenir sour tous leur biens , qu'il ont
en no pays , de leur propre auctoritet et goyr paisiv1ement , ensi qu'il lez trouveront , h vuides ou h
ker.kes 2),

sauf chou qu'il facent recompensation rai-

sonnable a chiaus ki les terres ont labourees et semmees , as 3)

us 4)

et as coustumez des lieus, sans

malengien , par ensi que li dis roil face et face faire
ote1 5) a toutes manieres de nos Bens , qui pour cause
de ces guerrez ont estet mis hors de for biens et
possessions , qu'il avoient et ont ou royaume et en
Cambresis , si mandons et commandons a tons nos
justiciers et officijers de no contet de Haynnau , quell
qu'il soient , ke tantost ces lettres veues , ii les facent
publijer et les dictes persones, taint de Tournay comme
de Douay, en le maniere que dit est, de tous leur
biens goyr et possesser paisivlement , non contrestant 6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pachter.
Charge.
Aux.
Usages.
Eveneens.
Niettegenstaande.
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quelconquez dons, assignations , obligations ou restors I)
ne quelconque grace faite par nous des dis biens et
sour les dis biens a quelconque persone que ce soit ,
ne quelconquez lettres ossi ou mandemens fais ou
faire au contraire , lesquels nous volons yestre de
nulle valour. Par le tiesmoing de ces lettrez sayelleez de no seel, donnees a Valenchiennes , lendemain de l'Ascension , l'an M.CCC. quarante et trois.

Orig. perk. in de Archives Nationales le Parijs ,
doos J 519 n. 17ter. Hoogte 190 , breedte 310
mM. Fragment van het zegel van den graaf
in groene was aan dubbelen staart van perkament.
Op den achterkant : „Lettres par lesquelles
conies de Haynaut weult que toute maniere de
gent, tant d'eglise comme seculere , de la vine
et cite de Tournai et de la vile de Douay aient
et retournent a leur biens qu'il ont en Hainaut,
et que durant les trieves it en joissent , l'an

XXII.
JAN VAN HENEGOUWEN HEER VAN BEAUMONT,
POET LEENHITLDE AIN KONING PHILIPS VAN FRANKRIJK ” FAICTES ET DONNEES a BIAULIEU EMPRES
VALENCHIENNES , LE XXI JOUR DE JUILLET L'AN
DE (TRACE MIL TROIS CENS QUARANTE ET SIX"
(1346 JULI 21).

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
doos J 520 n. 21. Hoogte 303, breedte 423 mM.
„In duplici cauda". Zegel verloren. Op den ach-

1) Vergoeding.
Bijdr. en Meded. XXXII.

1
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terkant: „Alliances faictes entre le roy et messire
Jehan de Haynau , sire de Beaumont, le xxie
jour de juillet , l'an M.CCC. quarante six." Gedrukt in Oeuvres de Froissart , M. Kervijn de
Lettenhove, t. XVIII (1874), p. 274-278.
XXIII.
GRAVIN MARGARETHA. DOET LEENHULDE AAN
KONING JAN VAN FRANKRIJK VOOR OOSTERVANT ,
D.D. PARIJS

1353

MEI

5.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 18. Hoogte 145, breedte 303 milt.
Met zegel der gravin van 35 mM. in roode was
aan groen zijden koord. Onder de vouw links:
,,Dou conmant medame , 11 presens le signeur de
Liny , le signeur de Morielmes , le signeur de
le Hamaide et le conseil II Buisson"; en rechts:
„s. Estienne Malion." Op den achterkant : „Littera qua domina Margareta , comitissa Hanonie ,
fecit homagium ligium domino regi de terra
d'Ostrevant existence in regno , sub conditionibus
hic contentis. Datum v. die Maii , anno Domini
111°.00C°.liij." Naar een vidimus in het riftsarchief te lions, uitgegeven in Cartulaire des comtes
de Hainaut, publ. par Mop. Devillers, t. I
(1881), p. 363.
H

XXIV.
KONING JAN VAN FRANKRIJK GEEFT AAN GRAVIN MARGARETHA. EEN JAARLIJKSCHE RENTE VAN

3700 POND TOURNOOIS, WELKE OOK GRAAF WILLEM
III EN GRAAF WILLEM IV UIT ZIJN SCHATKIST
GENOTEN , VOORDAT DE LA ATSTE TER ZAKE VAN
DEN OORLOG ER AFSTAND VAN DEED, D.D. PARIJS
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1353 MEI. (VIDIMUS VAN DE ,PRftOSTE DE
PARIS " , D.D. PARIJS 1353 MEI 10).

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 19. Hoogte 343, breedte 179 mM.
Met zegelfraginent. Op de vouw : „Collation faite."
Op den achterkant : „Collatio presentis transcripti
facta fait in camera compotorum Parisius die
xvi Maii NICOCliij , cum originali sigillato prout
est in albo. Per me R. de Acheriis et me
Maturinum Rogerium. — Donum Him viie librarum turonensium redditus ad hereditatem , in
thesauro , factum comitisse Hanonie et heredibus

Naar een vidirnus van 1419 in het rijksarchief te Mons , uitgegeven in Cartulaire des
comtes de Hainaut, publ. par Mop. Devillers, I
(1881), p. 370.

Buis."

XXV.
GRAVIN MARGARETHA VERKLA ART LEENVROUW
VAN DEN KONING VAN FRANKRIJK TE ZIJN GEWORDEN TEGEN EEN JA.ARLIJKSCHE RENTE VAN
3700 POND TOURNOOIS , D.D. PARIJS 1353 MEI 5.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 519 n. 19 bis . Hoogte 130 , breedte 310
mM. Met zegel der gravin van 36 mill. in roode
was aan groen zijden koord. Onder de vouw,
links : „Dou conmant medame , II presens le signeur
de Liny,, le signeur de Morielmes , II le signeur de

rechts : „S.
Cartulaire
des
Uitgegeven
in
Estienne Mahon."
comtes de Hainaut, publ. par Mop. Devillers, I
(1881), p. 372 naar een vidirnus in het riflesarchief te Mons , die niet geheel gelijkluidend is
met het origineel. Men voege regel 8 achter
Parijs in: „asqueles nos diz freres renoncha

le llamaide et le conseil II Buisson" ;
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autrefois pour cause des guerres" en men schrappe
regel 15-16 : „en le fourme. . . roys de Franche."
XXVI.
GRAVIN MARGARETHA BELOOFT ZICH AAN DE
TE NEMEN BESLISSING BETREFFENDE OOSTERVANT
TE ZULLEN HOUDEN D.D.

1353

JUNI

3.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
dons J 520 n. 20. Hoogte 265 , breedte 465 m111.
Met beschadigd zegel der gravin van c. 35 mill.
in roode was aan groen zijden koord. Onder
de vouw : „Dou conmant medame, 11 a, le relacion
de Morielmonseigneur de Liny,, monseigneur
1) II et pluseurs
mes , monseigneur de
autres dou conseil. Buisson." Op den achterkant:
„Commissio ex parte Marguarete , comitisse Hanonie , pro facienda declaracione finium et terminorum terre d'Ostrevant." Uitgegeven naar twee
vidimussen in het rijksarchief te Mons in Cartulaire
des comtes de Hainaut, publ. par LOop. Devillers , I (1881) , p. 373.
XXVII.
IIERTOG ALBRECHT DOET AAN KONING KAREL
VA.N. FRANKRIJK LEENHULDE VOOR OOSTERVANT.

1365 (1366) , Februari 7, Parijs.
Nous dux Aubers de Baviere , par la grace de
Dieu contes palacins du Rin , baux 2), gouverneurs

1) Hamaide (1).
2) R egent.
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et heritiers des contes et pays de de 1) Haynau, Hollande,
Zellande et de la seignorie de Frise , faisons savoir
a tons que a nostre tres chier et redoubts seigneur
le roy de France avons fait foy et homage liges de
la terre d'Oustrevant , qu'il dit estre assise en son
royaume , en la forme et maniere que feu nostre tres
chiere dame et mere Marguerite, contesse de Haynau,
et noz tres shiers ayeul et oncle , le pere et le frere
de nostre Bite mere , contes de Haynau , dont Dieux
ait les armes 1), le firent en leur vivant a ses predecesseurs , roys de France , auquel hommage nostre
dit seigneur le roy nous a receu , en la forme et
maniere que dessus , en sa foy et hommage , a tenir
ycelle terre de ly en conte et en noblesse de baronnie , si comme faisoient nostre dicte mere et noz diz
ayeul et oncle en leur vivant , pourveu toutesvoyes
qu'il n'est mie de son entencion ne de la nostre que
le dit hommage s'estende de riens ne face prejudice
a nous ne a noz successeurs , contes de Haynau ,
quant aus choses de dehors son dit royaume. FA
pour ce est acorde entre le roy nostre dit seigneur
et nous que quatre preudes hommes , c'est assavoir
deux de la partie de nostre dit seigneur le roy et
deux de la nostre seront deputez pour enquerir et
savoir la verite , quêles choses en la dicte terre
d'Oustrevant sont et doivent estre du dit royaume
et queles choses non. Et ce qui sera trouve par
l'enqueste estre ou devoir estre du dit royaume , nous,
noz hoirs et successeurs , contes de Haynau , tenrons
de nostre dit seigneur le roy, de ses hoirs et successeurs , en foy et en hommage liges, et ferons les
autres chases, qui a draft de lige fief appartiennent
selon ce que par les diz deputez de common acort

1) Sic.
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sera declairie ou par nostre tres chier et feal cousin
Galeran de Lucembourc ou cas que les diz deputez
ne pourroient estre sur ce a acort , lesquelx deputez
seront tenuz de faire leur enqueste dedans un an,
apres ce qu'il seront assemblez pour ce sur le lieu ,
si comme en l'acort sur ce fait entre nostre dit seigneur le roy et nous , et en la commission faicte aus
diz deputez est plus a plain contenu. Et des choses
qui ne seront du dit royaume , nostre dit seigneur
le roy se doit du tout delaissier au rapport et decret
des diz quatre preudes hommes ou de nostre dit cousin
en cas de descort , comme dit est , lequel decret ou
dit , es cas dessus diz , sera fait et rapporte dedans
la fin d'un an apres l'an ordene pour parfaire la dicte
enqueste , comme dit est , au plus tart. Et tout ce
qui ainsy sera declairie , nostre dit seigneur le roy,
pour ly , ses hoirs et successeurs , roys de France , et
nous , pour nous et les nostres , contes de Haynau ,
avons promis et enconvenance loyaument tenir et
acomplir sanz venir encontre. Et pour ce que ces
choses aient pardurable vertu , nous avons fait mettre
nostre seel a ces lettres. Donne h Paris le vij e jour
de fevrier,, l'an de grace mil trois tens soixante et cinq.

Links onder de oorkonde en grootendeels boven de
vouw staat :
Jussu domini ducis , II presentibus domino senescaldo
Hanonie , domino de Lalaing , militibus , domino II decano Cameracensi , domino Theoderico Vopponis , canonico Montensi , a 1) Bernardo Royer, 11 J. de Calcheya.

Rechts boven de vouw staat :
Sigillum ex coffro.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 520 n. 25. Hoogte 225, breedte 325 mM.
1) Lees: et.
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Met beschadigd zegel van den graaf ( c. 40 mM.)
in bruine was aan dubbelen staart van perkament.
Op den achterkant: „Littera qua dux Aubertus
de Baviere , comes palatinus de Rin , fecit
homagium regi de terra d'Oustrevant , sita in
regno Francie , tradita xiiij die Februarii anno
M°CCC°lxvto."
XXVIII.
HERTOG ALBRECHT BEVESTIGT HET INGELASCHTE,
DOOR ZIJN AFGEZANTEN GESLOTEN , CONTRACT
VOOR HET HUWELIJK TUSSCHEN ZIJN OUDSTEN ZOON
WILLEM EN MARIE , OUDSTE DOCHTER VAN KONING
KAREL VAN FRANKRIJK , D.D. ST. QUENTIN

(1374) MAART 3 ,

1373

WAARIN WEDEROM IS INGE-

LA.SCHT DE HUN DOOR HERTOG ALBRECHT GEGEVEN
VOLMACHT , D.D. ' S•GRAVENHAGE

1373 (1374)

FE-

BRUARI 10.

1374 (1375), Februari 28 , Middelburg.
Dus Aubers de Baiviere , par la grasce de Dieu
contes palatin dou Bin , baulz et gouvreneres des
conteis Haynnau , Hollande , Zellande et de le signourie de Frize , savoir faisons a tour , nous avoir
veues les lettrez de nos ameis et Maulz conseilliers ,
Jehan , signeur de Werchin , senescal de Haynnau ,
Symon de Lalaing , signeur de Hordaing , senescal
d'Ostrevant , et maistre Estienne de Maulyon , doyen
de Cambray et maistre des requestes de l'ostel de
tres excellent et poissant prince nostre redoubte
seigneur le roy de France , nos messages et commissaires en ceste partie , dont la teneur s'ensuit :
(Het door 's her togs afgezanten gesloten contract
met de ingelaschte volmacht is volg ens een origineel
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in de Archives departementales du Nord to Rijsel
gedrukt in Cartulaire des comtes de Hainaut ,
publ. par Mop. Devillers , (1883), p. 219-225.)
Lesqueles lettrez dessuz transcriptes nous loons,
accordons , approuvons et confermons par ces presentes
et promettons tenir, garder et acomplir le contenu
en icelles , tout en la fourme et maniere que par
dessuz est escript , et a ce faire avons obligie et obligons nous et nos successeurs. Et que ce soit chose
ferme et stable a tousjours et perpetuelment , nous
avons fait mettre nostre gel a ces presentes lettrez.
Donne en nostre vine de Middelbourc en Zellande ,
li darrain jour de feverier, l'an de grace mil trois
ceps sissante quatorze. Et avoec ce pour plus grant
seurte et confirmacion des cosec dessuscriptes acomplir, prions et requerons a nos tres chiers et faialz
Jehan , conte de Blois , Guy, signeur de Biaumont ,
freres , Jehan , signeur de Morialmeis , Jehan de Werchin , senescal de Haynnau, nos ameis cousins, Jehan,
signeur de Barbenchon , Jaque , signeur de Walaincourt et de Oisving (?) , no cousin , Willaume , signeur
de Ligne , Gille , signeur de Chin , Jehan , signeur
de le Hamayde , et Oste , signeur de Tresegnies ,
chevaliers, comme les plus notables nobles de no pays
et contei de Haynnau , et a la Tulle de Valenchienne ,
a la vale de Mons , et a la vine de Maubuege comme
des plus notables boinnes villes de celi pays , item a
nos tres chiers et foialz Otte, signeur d'Ercle , no ame
cousin , Willaume damoisiel de Hoerne , Zweder,
signeur de Puthe , Thiery, signeur de Brederode ,
Jehan , signeur de le Lecke , Renault de Brederode ,
signeur de Gennep , Arnoul, signeur de Egmonde ,
Ghisebrecth , signeur de Viane , et Daniel, signeur de
le Marewede , chevaliers , comme des plus notables
nobles de no pays et contei de Hollande, et as villes
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de Dourdrecth , de Haerlem , de Delf, de Leyden et
de Aemsterdam comme les plus notables boines villes
de celi pays , item a nos tres chiers et foialz Wolf art
de Bersselen , signeur de le Vere , Jehan , signeur de
Haemsteden , nos ameis cousins, Franke de Berssel ,
signeur de le Dike saint Martin , Arnoul , signeur de
Cruninghen , Henri de Berssel et Basse de Berssel ,
chevaliers , comme les plus notables nobles de no
pays et contei de Zellande , et a le ville de Middelbourch et le vine de Zierixee comme des plus notables
boinnes villes de celi pays , qu'il voeillent avoec
nostre seel mettre et appendre les leurs

a

cestes

nostres lettres. Et nous li noble et boines villes des
trois conteis et pays dessus nommeis , a Pinstance ,
requeste et pryere de no tres chier et tres redoubtei
signeur, monsigneur le duc Aubert , bail, gouverneur
et hyretier des dessus dis conteis et pays , aeons
avoec sen seel mis et appendus les nostres a ces
dictes presentes lettres et fait en l'an deseure dit.
Par meisme monsieur le duc,
en sen consel,
J. de Songnies.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 412 n. 1. Hoogte 540 , breedte 615 m V.
Met 36 zegels aan rood zijden koorden, te tveten:
1.

Monsigneur le due

2.

le conte de Bloys.

(verloren).

3.

le signeur de Biaumont.

4.

le signeur de Moriaumes.

5.

le senescal de Haynnau.

6.

le signeur de Barbenchon

7.

le signeur de Walaincourt

8.

le signeur de Ligne.

9.

le signeur de Chin.

10.

le signeur de le

Hamaide.

(verloren).
(gebroken).
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11.

le signeur de Tresegnies.

12.

le signeur d'Ercle.

13.

le demysel de Hoerne

14.

le signeur de Puthe.

(verloren).

15.

le signeur de Brederode.

16.

le signeur de le Lecke.

17.

le signeur de Ghennep.

18.

le signeur de Egmonde.

19.

le signeur de Viane.

20.

le signeur de le Marewede.

21.

le signeur de le Vere.

22.

le signeur de Haemsteden.

23.

sire Franke de Berssel.

24.

le signeur de Cruninghen.

25.

Henry de Berssel.

26.

Basse de Berssel.

(verloren).

27.

Valenchienes

28.

Mons en Haynnau.

29.

Maubuege.

30.

Dordrecth.

31.

Haerlem.

32.

Delf.

33.

Leyden.

34.

Aemsterdem.

35.

Middelbourch

36.

(verloren).

Zierixee.

Op den achterkant :

,,Tractatus matrimonii inter

dominam Mariam de Francia et filium ducis
Alberti MCCC1xxiiij , quod caruit effectum propter
decessum ejusdem domine Marie ante matrimonium consummatum".

XXIX.
HERTOG ALBRECHT BELOOFT , MEDE VOOR ZIJN
QUDSTEN ZOON EN ZIJN DRIE LANDEN , DAT HU
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VAN NU AF AAN NIET TEGEN DEN KONING VAN
FRANKRIJK ZAL OPTREDEN , EN DAT HIJ DENGENE ,
AAN WIEN HIJ EEN ZIJNER KINDEREN MOCHT
UITHUWELIJKEN , ZAL BEWERKEN DAT EVENMIN
TE DOEN.
1374 (1375) , Februari 28 , Middelburg.
Dux Aubers de Baiviere , par la grace de Dieu
contes palatin dou Rin , baulz et gouverneres de
contez de Haynnau, Hollande, Zellande et de la
seignorie de Frize , a tous ceulz qui ces presentes
lettres verront ou orront salut. Savoir faisons a tous ,
presens et advenir, que nous , qui pour pluseurs bonnes
et justes causes touchans le bien , honneur et proufit
de nous et de noz subgiez et de tous noz pais dessuz
diz et aussi le bien , honneur, profit et reverence de
nostre tres redoubte seigneur monseigneur le roy de
France et de touter les terres , lieux et pais de
Pun et de l'autre , avons pieta desire et desirons
que bonnes , fermes et seures confederations , amisties
et alloyances perpetuelles fussent entre nostre dit
redoubte seigneur monseigneur le roy et nous , pour
nous et pour noz aisnez filz et pour tous les habitans
et subgiez des terres , pais et lieux de chascun de
nous , avons fait et accorde et par ces presentes
faisons et accordons les confederations , amistiez et
alloyances dessuz dictes en la maniere qui s'ensieut :
c'est assavoir que nous , nostre aisne filz et noz diz
troiz pais Haynnau , Hollande , Zellande ne serons
d'orês en avant contre monseigneur le roy , son aisne
filz et son royaume et que , quant nous marierons
aucuns de noz autres enfans , nez ou a naistre , nous
ferons en la meilleur maniere que faire porrons en
bonne foy que ceulz, a qui nous les marierons, ne
seront jamaiz contre le dit monseigneur le roy, son
aisne filz et son royaume, et semblablement nous a

332

OORKONDEN IN DE ARCHIVES

promiz le dit monseigneur le roy pour lin et pour
son aisne filz et son royaume dessuz diz de non estre
d'ores en avant contre nous , nostre aisne filz et noz
pais dessuz diz ; et que , quant it mariera aucuns de
ses autres enfans , nes ou a naistre , it fera en la
meilleur maniere que faire se porra en bonne foy
que ceulz , a qui it les mariera, ne seront jamaiz contre
nous, nostre aisne filz ou noz pais dessuz diz , lesquelles choses dessus dictes et chaseune d'icelles nous
avons promiz et promettons loyaulment et en bonne
foy par ces presentes tenir, garder, enteriner 1)

et

acomplir en la maniere dessuz dicte. En tesmoing
desquelles choses nous avons fait mettre nostre seel

a ces presentes lettres. Donne en nostre ville de
Medelebort en Zelande , le darrain jour de fevrier, Pan
de grace mil troiz tens soixante quatorze.

Links boven de vouw :
Par meisme monseigneur le due,
En son consel ,
J. de Songnies.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 412 n. 3. Hoogte 215 , breedte 435 mM.
Met root zegel van den yraaf (beschadigd) in
groene was aan dubbelen staart van groen zijden
lint. Zie de beschrijving van een dergelijk zegel
bij n. Op den achterkant: „Lettre des
aliances du due Aubert MOCC1xxiiij."

XXX.
HERTOG ALBRECHT BELOOF T GELIJK IN HET
CONTRACT VOOR HET HUWELIJK TUSSCHEN ZIJN

1) Nakomen,
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OUDSTEN ZOON WILLEM EN MARIE , OUDSTE DOCHTER
VAN KONING KAREL VAN FRANKRIJK , IS BEPAALD ,
OM HAAR, NA DE VOLTREKKING DIA.RVAN , ZOO ZIJN
ZOON HEM OVERLEEFT , JAARLIJKS 12000 FRANCS ,
ANDERS 8000 FRANCS GRONDRENTE HALF IN HENEGOUWEN , HALF IN HOLLAND TE GEVEN.

1375, Juni

8,

Caisnoy 1)

Dus Aubers de Bayviere , par le grasce de Dieu
contez palatins du Rin , baulz , gouverneres , hoirs
sans moyen et heritiers dez conteiz de Haynnau,
Hollande , Zellande et de la signourie de Frise , faisons scavoir a tous que , comme certains traitijes ,
pactions , convenences et accors ont estei et soient
fais entre nostre tres redoubtei signeur le roy de
France et nous, pour et h cause de manage entre
madame Marie , ainsnee fille dou roy nostre dit signeur, et Guillaume , nostre ainsnet fil , si comme plus
a plain puet apparoir et est contenu es lettres sur
ce faites , qui contiennent tout le traitijet et accort
dou dit manage , esqueles dictes lettrez est contenu
entre les autrez coses que nous pour nous et pour le
dit Guillaume , nostre ainsnet fil, nous chargeriens et
feriens fort , doerienmes et feriens doer 2)

icelle

madame Marie avant le dit mariage en , de et sur
nos biens en la maniere qui s'ensuit , ch'est a scavoir:
ou cas que le dit Guillaume nous sourviveroit , de
douse mille francs par an ou autre monnoie a la
value en assiête de terre, dont la moitiet sera assise
en Haynnau et l'autre moitiet en Hollande et Zellande , et ou cas que le dit Guillaume iroit de vie a
trespassement avant nous , la dicte madame Marie

1) Le Quesnoy.
2) Begiftigen.
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seroit doee de wit mil francs par an en assiete de
terre ou autre monnoie a la value , qui li seroit assis
la moitiet en Haynnau et la moitiet en Hollande.
Et pour ce que nous dus Aubers dessus dis volons
du tout entirement entretenir et acomplir tout le
traitijet , contenu es dictes lettres originalz , nous
chargons , faisons fort et doons icelle madame Marie
en , de et sur nos biens en la maniere qui s'ensuit ,
ch'est a scavoir : ou cas oil le dit Guillaume, nostrez
dis ainsnes filz, nous sourviveroit , nous volons dez
maintenant et accordons , que elle , madame Marie,
ait en doaire douse mil frans par an ou autre monnoie a la value en assiete de terre , dont la moitie li
asseons en Haynnau et l'autre moitiet en Hollande
et Zellande , et ou cas ou le dit Guillaume iroit de
vie h trespassement avant nous , nous volons , accordons et doons dez maintenant pour lorz la dicte madame Marie de wit mil francs par an on autre
monnoie h la value en assiete de terre , dont la
moitiet li asseons en Haynnau et l'autre moitiet en
Hollande. Toutes lezquelez coses dessus dictes et
cascune d'icelles nous volons , loons , greons , approuvons et confermons , et ensi a tenir et acomplir le
promettons loyalment et en bonne foy et a ce obligons
nous et nos successeurs par tel si et condition , que
le dit mariage voist 1) avant en sa perfection , ensi
que traitijes a estei et que contenu est es lettres
originalz dou dit traitijet. En tesmoing dezqueles
coses dessus dictes aeons a cestez nos lettrez fait
mettre nostre seel. Donne au Caisnoy,, le witisme
jour de joing , Pan de grasce mil trois cens sissante
quinse.

1) Aille.
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Links onder de °or/con* en grootendeels boven de
vouw staat :
Pas meisme monsigneur le due ,
En son consel ,
J. de Songnies.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 412 n. 2. Hoogte 202, breedte 360 mM.
Met groot zegel van den graaf (beschadigd) in
groene was aan dubbelen staart van groen zijden
lint. Zie de beschrijving van een dergelijk zegel
bij n. XXXIII. Op den achterkant: ,,Lettre
de douaire. — Lettres du douaire de madame
Marie de France proumis par le due Aubert.
MOCC1xxiiij."

XXXI.
HERTOG ALBRECHT BEPAALT , GELIJK IN HET
CONTRACT VOOR HET HUWELIJK TUSSCHEN ZIJN
OUDSTEN ZOON WILLEM EN MARIE , OUDSTE DOCHTER
VAN KONING KAREL VAN FRANKRIJK , IS OVEREENGEKOMEN , DAT NA ZIJN DOOD ZIJN ZOON HEM IN
ZIJNE LANDEN ZAL OPVOLGEN, EN DAT HIJ HEM ,
OP HUWBAREN LEEFTIJD GEKOMEN , VOOR DE VOLTREKKING VAN ZIJN HUWELIJK , DE HELFT VAN HET
GRAAFSCHAP HENEGOUWEN MET DEN TITEL GRAAF
VAN OOSTERVANT ZAL GEVEN.
1375, Juni 8, Caisnoy.
Dus Aubers de Bayviere , par la grace de Dieu
contes palatin du Bin , baulz et gouverneres , hoirs
sanz moyen et heritiers des contez de Haynnau ,
Hollande , Zelande et de la seignorie de Frise ,
faisons savoir a tous que , comme certains traictiez ,
pactions , convenences et actors aient este et soient
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faiz entre nostre tres redoubte seigneur le roy de
France et nous , pour et a cause du mariage de entre
madame Marie , aisnee fille du roy , nostre dit seigneur, et Guillaume , nostre aisne filz , sicomme plus
a plain puet apparoir et est contenu en lettres Sur
ce faictes , qui contiennent tout le traictie et accord
du dit mariage , êsquelles dictes lettres est contenu
entre les autres choses , que nous des maintenant
octrieriesmes , feriesmes et consentiriesmes le dit
Guillaume , nostre aisne filz , tantost apres nostre
deces , s'il nous survivoit et non autrement , seigneur
et heritier pleinement de toutes les contez , seignories
et pais de Haynnau , Hollande , Zelande et de la
seignorie de Frize , pour lui et ses hoirs legitimes ,
qui descenderont du dit mariage, ou ses autres hoirs,
ou cas oil ii n'en aroit aucuns des diz Guillaume et
madame Marie , reserve a nostre tres chiere compaigne Marguerite , duchesse de Bayviere , l'assenne 1)
et ordenance par nous a li faicte sa vie durant , et
aussi devons donner et assigner des maintenant audit
Guillaume, nostre aisne filz , la moitie de la conte
de Haynnau en toutes rentes , revenues , fourfaictures ,
exploiz , aides et autres choses quelconques , a prendre
et avoir, tenir, lever et percevoir par le dit Guillaume,
nostre aisne filz , sitost qu'il sera en eage de marier
et avant la solennization du dit mariage, sauf et
reserve a nous la souverainete de seignorie et le
titre de la conte de Haynnau , et que nous y povons
et porrons mettre tour officiers , sicomme nous plaira.
Et pour ce que nous , dus Aubers dessuz diz, volons
du tout entierement entretenir et accomplir tout le
traictie , contenu es dictes lettres originaulz , octrions,
accordons , faisons et consentons , des maintenant pour

4) Assignation.
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lors , Guillaume , nostre dit aisne filz , tantost apres
nostre deces , s' it nous sourvit et non autrement ,
seigneur et heritier pleinement de toutes les contez ,
seignories et pais de Haynnau , Hollande , Zelande et
de la seignorie de Frise , pour lui et ses hoirs legitimes , qui descenderont du dit mariage, ou ses autres
hoirs ou ens oil ii n' en y auroit aucuns des diz Guillaume et madame Marie , reserve que nous puissons
faire partage et portion a noz autres enfans et nous
aidier pour noz autres necessitez des biens , membres
et revenues de noz diz pais selonc raison et la coustume d'iceulz , desquelz membres et revenues la
souverainete , les f6aultes et hommages demourront
touzjours a celui qui sires sera des diz pais , et a
nostre tres chiere compagne la duchesse l'assenne a
li par nous faicte sa vie durant , laquelle assenne
nous volons qu'elle demeure en sa force et vertu ,
sans ce que par nostre dit filz ne autres quelconques
li soit ou puist estre miz aucuns empechemens , tant
comme elle vivera. Et aussi dolmans et assignons des
maintenant au dit Guillaume , nostre aisn4 filz , la
moitie de la dicte Conte de Haynnau en toutes rentes ,
revenues , forfaictures , exploiz , aides et autres choses
quelconques , a prendre et avoir, tenir, lever et percevoir par le dit Guillaume , sitost comme it sera en
eage de marier et avant la solemnization du dit
mariage ; toutevoies nous detenons la souverainete de
seignorie et le titre de la dicte conte de Haynnau ,
et povons et porrons mettre tous officiers , sicomme it
nous plaira , et volons que des maintenant le dit
Guillaume porte le titre de Conte d'Ostrevant. Toutes
lesquelles choses et ehascune d'icelles nous volons,
greons , approuvons et confirmons , et ainsi a tenir
le promettons loyaulment et en bonne foy et a ce
obligons nous, noz hoirs et successeurs , par si et
condition que le dit mariage voist avant en sa perBijdr. en Meded. XXXII.

22
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fection , ainsi que traictiez a este et que contenu est
es lettres originaulz du dit traictie. En tesmoing
desquelles chosen nous aeons a cestes noz lettres
fait mettre nostre seel. Donne au Caisnoy , le witisme
jour de juing , l'an de grace mil trois cent soixante
quinze.

Onder de vouw:
Par meisme monseigneur le due,
En son consel ,

J. de Songnies.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 412 n. 4. Hoogte 280 , breedte 372 m,i I .
„In duplici cauda", rnaar zegel en zegelstrook verloren. Op den achterkant : „Lettres de l'assignacion de la moitie de le conte de Haynau ,
de XXX m pour les enfans etc."
XXXII.
HERTOG ALBRECHT VERKLAART , DAT , GELIJK
IN HET CONTRACT VOOR HET HITWELIJK TUSSCHEN
ZIJN OUDSTEN ZOON WILLEM EN MARIE , OUDSTE
DOCHTER VAN KONING KAREL YAK FRANKRIJK ,
IS OVEREENGEKOMEN , ZIJ GEENERLEI AANSPRAKEN
OP HET DAUPHINAAT OF HET KONINKRIJK ZULLEN
KUNNEN DOEN GELDEN.

1375, Juni 8, Caisnoy.
Dus Aubers de Bayviere, par le grace de Dieu
contez palatins dou Rin , baulz , gouverneres , hoirs
sans moyen et heritiers dez conteis de Haynnau ,
Hollande , Zellande et de la signourie de Frise ,
faisons savoir a tous - que, comme certains traitiez,
pactions , convenenches et accors aient este et soient
fais entre nostre tres redoubtei signeur le roy de
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France et nous , pour et a cause du mariage de entre
madame Marie , ainsnee fille du roy , nostre dit seigneur, et Guillaume , nostre ainsne filz , sicomme plus
a plain puet apparoir et est contenu en lettrez sur
ce faites , qui contiennent tout le traitie et accord du
dit mariage, esquMes est contenu entre les autrez
coses , que nous et le dit Guillaume, nostre ainsne
filz , et la dicte madame Marie ou leurs hoirs et
successeurs ne porrons quelconque cose demander ou
daulphine ne ou royaume ne en quelconques conquestz ,
fais ou a faire , ou autrement , fors lez cent mil francs
d'or, ordenes par le roy es lettrez originaulz du dit
traitye, avec l'estorement 1 ) de la dicte madame Marie,
et que dez maintenant y renonceriesmes , par foy et
sairement sur ce fais , et taut comme en nous est et
nous puet ou poroit toucher, et .semblablement y
feriesmes renonchier le dit Guillaume , nostre fill,
quant it sera aagies , avant le dit mariage. Et pour
ce que nous , dus Aubers dessus dis , volons du tout
entirement entretenir et acomplir tout le traitye ,
contenu es dictes lettres originaulz , renonchons , dez
maintenant pour lorz , loyaulment et en bonne foy ,
en tant comme en nous est et nous puet on poroit
touchier, et promettons faire renonchier le dit Guillaume, nostre ainsne filz , quant it sera en eage , et
avant la solemnisation du dit mariage, a toutes roses
que nous on le dit Guillaume, nostre filz , pour nous
ou pour lui porriesmes demander ou daulphine ne ou
royame ne en quelconques conquestz , fais on a faire,
on autrement, fors lez cent mil frans dessusdis et
l'estorement de la dicte madame Marie, selonc le
fourme et maniere qui contenu est es dictes lettrez
originaulz. Toutes lesqueles coses et cascune d'icelles

4) Onderhoud.
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nous promettons b tenir et acomplir, loyaulment en
bonne foy,, et a ce nous obligons et nos hoirs et
successeurs , par le tesmoing de ces lettres seellees
de nostre seel. Donne au Caisnoy,, le witisme jour

de juing , l'an de grasce mil trois cens sissante quince.

Onder de vouw:
Par meisme monseigneur le due ,
En son Conseil,
J. de Songnies.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
dons J 412 n. 5. Boogie 185, breedte 365
mill. Met beschadigd zegel van den graaf in
groene, was aan dubbelen share van groen zijden
lint. lie de beschrijving van een dergelijk zegel
n. XXXII]. Op den achterkant: „Lettres du
due Aubert etc. , par lesquelles it proumet que
par le traitie du manage de entre madame Marie
de France et son filz it renonce et fora renoncer
a la dauphine et auz conques , fail et h faire ou
royaume etc. IVICOC1xxiiij."

XXXIII.

IIERTOG ALBRECHT BELOOFT , MERE VOOR ZIJN
ZOON WILLEM TE ZULLEN HOITDEN AL HETGEEN
VERVAT IS IN DE OVEREENKOMSTEN GESLOTEN VOOR
HET HITWELIJK TUSSCHEN ZIJN OITDSTEN ZOON
WILLEM EN MARIE , OUDSTE DOCHTER VAN KONING
KAREL VAN FRANKRIJK.

1375, September 17, Parijs.
Pus Aubers de Baiviere , conte palatin du Rein,
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bail , gouverneur, hoir sanz moyen et heritier des
contez de liaynnau , Hollande , Zelande et de la
seignorie de Frize , a tous ceulz qui ces lettres verront salut. Comme certains traictiez , pactions , convenences et accors aient este et soient fait entre nostre
tres redoubte seigneur le roy de France et nous ,
pour et a cause du mariage de entre madame Marie,
aisnee fille du roy nostre dit seigneur, et Guillaume,
nostre aisne filz , sur lesquelz traictiez , pactions,
convenences et accors lettres pluseurs ont este faictes
par les gens de nostre dit seigneur et les nostres ,
lesquelles nous avons confirmees par noz lettres,
savoir faisons a tous que nous , desirans les diz
traictiez prenre 1) et avoir leur plain effect selonc la
teneur de noz lettres sur ce faictes , semblables aux
lettres de nostre dit seigneur faictes et a nous donnees
sur les diz traictiez , sommes venuz devers le roy
nostre ditl seigneur a Paris et Guillaume, nostre dit
filz , en nostre compaignie et , en ratefiant cc que
traictie a este paravant , avons jure , promiz et fait
serement solennel sur les sainctes evangilles de Dieu,
touchie la main au livre , h tenir, garder, faire et
acomplir pleinement , loyaument et en bonne fay
toutes les choses et chascune d'icelles , contenues es
dictes lettres faictes stir les diz traictiez , pactions ,
convenences et accors , et a les faire tenir, garder et
acomplir par nostre dit filz , toutes et quantesfoiz gull
sera en eage de le faire , obtenue premierement sur
le dit mariage dispensation du saint siege de Romme ,
en requerant au roy nostre dit seigneur que semblablement li pleust les diz traictiez ratefier, lequel par
ses lettres , h nous donnees , a promiz en parole de
roy h tenir, garder, faire et acomplir pleinement ,

1) Prendre.
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loyaument et en bonne foy toutes les choses et
chascune d'icelles contenues es dictes lettres , faictes
sur les diz traictiez , pactions , convenences et actors
et les faire tenir, garder et acomplir par nostre dicte
dame sa fine, toutes et qnantesfoiz que elle sera en
eage de le faire , obtenue premierement sur le dit
manage la dicte dispensation. En tesmoing desquelles choses nous aeons fait mettre nostre seel a
ces presentes lettres. Donne a Paris , le xVil e jour de
septembre , l'an de grace mil troiz tens soixante quinze.
Links op de vouw :
Par monseigneur le due ,
En sen Conseil ,
Chunradus prepositus Montensis.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
doos J 412 n. 6. Hoogte 230 , breedte 385 mlif.
Met groot zegel van den graaf (95 mM.) met
contrazegel , in groene was aan dubbelen staart
van groen zijden lint. Aldus beschreven bij Douet
d' Arc , Collection de sceaux des Archives Nationales , Paris 1863-68 , n. 11010: „Sceau rond
de 95 mM. Equestre aux acmes. Les bords du
champs festonnes. (Legencle .1 s' ü ucis AL B'
DE BA VAR' GPIIRAT BA FNOIE HOLLAND' ZE-

Contre-seau : 1' aigle a
deux tetes portant en coeur un ecartele , au 1 et
4 du Baviere , au 2 et 3 de Hainaut. [LOgende :1
S. alberti ducis bavarie comitis palatini reni
guberna' hays. holl. zel. frizie." Op den achterkant ;
,,Littere duels Alberti, bailli 1 ) Hanonie etc., per
quas promittit tenere et facere teneri et observari
tractatum factum super matrimonio perlocuto inter
LAND' ET DYE FRIZJE —

I) Baillus = bajulus.
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dominam Mariam de Francia et filium scum etc.
Anno MCCC1xxv°."

XXXIV.
IIERTOG ALBRECHT WIJST DE 4000 POND TOURNOOIS , WELKE HEM UIT DE ONTVANGSTEN VAN HET
BALJUWSCHAP VERMANDOIS TOEKOMEN , MET DE
ACHTERSTALLIGE RENTEN AAN ZIJN ZOON WILLEM
TOE EN VERZOEKT KONING KAREL VAN FRANKRIJK
ZE AAN DEZEN TE DOEN UITBETALEN. (VIDIMUS
DOOR DE „PREVOSTE DE PARIS " VAN DEZE 00RKONDE EN VAN HAAR AANGEHECHTEN BRIEF VAN
3 SEPT. 1390 TER APPROBATIE VAN HET ZEGEL
DES HERTOGS , D.D. PARIJS 1390 SEPTEMBER 4).

1389 , Juni 5, 's-Gravenhage.
A tous ceuls qui ces lettres verront Jehan , seigneur de Foleville , chevalier, conseiller du roy nostre
sire et garde de la prevoste de Paris , saint. Savoir
faisons que nous l'an mil COCiiij xx et dix, le dimanche
quart jour de septembre , veismes unes lettres , seellees
du sea de monseigneur le due Aubert , et unes
lettres , seellees du seel de la ladicte prevoste , faictes
pour l'aprobacion du dit seel , annexees par les dictes
autres lettres , desquelles la teneur s'ensuit :
Dux Aubers de Baiviere, par la grace de Dieu contes
palatins dou Rin , contes de Haynnau , Hollande ,
Zellande et sires de Frize , savoir faisons a tous que ,
comme nous tiengnons de monseigneur le roy en foy
et en hommage la somme de quatre mil livres tournois de rente en hiretaige , chascun an assenes sur
les imposicions foraines dou bailliage de Vermandoys,
h paier cascun an a certains termes , si que apparoir
puet par certaines lettres pour ce faites , et a celi
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cause nous soient (?) deu certain arrerage ainsi qu'il
pourroit apparoir par certaines cedules , venans de le
cambre des comptes a Paris ou autrement deuement ,
assavoir est que , quant a nostre ame fil , le comte
d'Ostrevant , nous aeordâme le administration et gouverne et de avoir et possesses les revenues de no dit
pais de Haynnau , comme it apparoit par lettres ,
pour le augmentation et avanchement de nostre fil et
pour faire les pourveances 1) de vins pour le hostel
de lui et de nostre amee fine de Bourgoingne , contease d'Ostrevant, se chiere compaigne et espouse,
nous les prouffis de le dessus dicte somme de quatre
mil livres tournois de rente par an avec les arrierages
avons concede et accorde , concedons et accordons
et voulons que nostre dit filz ait , prende, lieve et
rechoive , ilz ou personne ou nom de lui , et en fache
et puist faire tout sen boin prouffit et plaisir depuis
le date de ces lettres en avant. Si supplions a
monseigneur le roy, que de se grace benigne et
mageste royal plaise ordonner et telz commandemens
faire a sen recepveur de le dicte imposicion ou ailleurs , oil it appartenra, que ly diz comtes d'Ostrevant,
nos fils , puist d'ores en avant ou ses deputez avoir
et recevoir le dicte somme de quatre mil livres tournois de rente cascun an , et aussi les arrerages en
le maniere dessus dicte , car tout ce que a nostre dit
filz ou a ses deputez sera paiet de la dicte route et
des arrerages et de ce par lui ou ses commis receu ,
quitte et fait, nous le promettons et avons en convent 2)

en bonne foy et avoir pour agreable , ferme ,

restable a tousjours, sanz enfraindre , ne aler a
l'encontre , par le tesmoing de ces lettres seellees de

1) Provision.
2) Avoir en convent = zich verplichten.
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no sod]. Donne a le Haie en Hollande, l'an de grAce mil
CCCiiii xx et noef, le chinquiesme jour du mois de juing.
Et estoient ainsi signees : don comand monseigneur
le duc , presens de sen conseil monseigneur Pols
de Haestreiche , le prevost des eglises de Mons en
Haynnau , et Willaume de Naeldewich , escuier, S.
messire li prevoz. Et des dictes lettres d'aprobacion
la teneur est telle :
A tons ceuls qui ces lettres verront Jehan , seigneur
de Foleville , chevalier, conseiller du roy nostre sire,
garde de la prevoste de Paris , salut. Savoir faisons que
pardevant Jehan Mangier et Richart de Baily , clers ,
notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui
establiz en son chastellet de Paris , furent presens
honorable homme et discret maistre Jehan Troullet ,
maistre es ars bacheler en theologie et chanoine de
saint Germain de Mons en Henaut , Vincent Haidony
et Jehan Pierart , clers , thus du diocese de Cambray,
si comme ilz disoient , et affermerent et pour verite
confesserent , tesmoingnerent et jurerent par leurs
seremens et foy , que les lettres parmi lesquelles ces
presentes sent annexees , estoient et sent seellees du
seel de tres noble et puissant prince monseigneur le
due Aubert de Baiviere , conte palatin dou Rin , conte
de Haynnaut , Hollande, Zelande et sire de Frize , et
ce a leur tesmoingnage certiffions nous a tous par la
teneur de ces presentes lettres , esquelles nous en
tesmoing de ce avons mis , a la relacion des diz
notaires , le seel de la dicte prevoste de Paris , l'an
mil CCCiiii xx et dix, le samedi trois jours de septembre.
Ainsi signêes R. de Baily et J. Mangier.
Et nous en ce present transcript avons mis le gel
de la dicte prevoste de Paris, l'an et jour cy dessus
premiers diz.

J. Mangier.

Links op de vouw stoat:
Collacion faicte.
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Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs ,
doos J 520 n. 27. Hoogte 260, breedte 380 mAIL
Met zegelfragment. Op den achterkant : „Vidimus
des lettres que monsigneur le due Aubert a donne
et commis h rechevoir iiij rn livres tournois , que
it a acoustume a prendre sour le recepte de Vermandoys , a mans le conte d'Ostrevant , son fil."
XXXV.
HERTOG ALBRECHT VERZOEKT KONING KAREL
VAN FRANKRIJK OM DE ACHTERSTALLIGE RENTE
VAN DE 4000 POND TOURNOOIS , WELKE HEM MT
DE ONTVANGSTEN VAN HET BALJUWSCHAP VERMANDOIS TOEKOMEN , EN DIE HIJ REEDS VROEGER ,
TEGELIJK MET HET BESTUUR OVER HENEGOUWEN ,
AAN ZIJN ZOON WILLEM HAD OVERGEDRAGEN , AAN
DEZEN TE DOEN UITBETALEN, D.D. 'S-GRAVENHAGE

1391 ,LE JOUR SAINT BERTHELMIEN APOSTLE"
(AUGUSTUS 24).

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs ,
doos J 412 n. 7. Hoogte 130 , breedte 300 mM.
Met zegel en confrazegel van den graaf in groene
was aan dubbelen staart van perkament. Onder
de vouw links staat : „Dou command monseigneur
le due , If presens de sen conseil le signeur de
Gazebecke , le signeur de II Trazegnies , le signeur de Senzelles, baillu, Colart Hagnet, 11 rechepveur de Haynnau, et Jaque Barret. II J. Cambiers" ;

en rechts: „S. mess. de Goumegniez." Op den
achterkant: ,,Tradantur magistro G. de Monte
Acuto pro reponendo cum litteris , tangentibus
comitem d'Ostrevant , in thesauro cartarum regis ,
et transcriptum preseneium collationatum in camera compotorum , xviij a septembris COCiiij xx xj ,
redditur ditto comiti sea ejus gentibus de precepto
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dominorum et thesaurarii. — Lettres du due
Aubert , par lesquelles it appert que ii a
transports son droit de la conte de Henaut,
reserve aucun, et les iiii rn livres de rente , lesquelles it avoit du roy , au conte d'Autrevan ,
son filz , et a madamme sa femme." Naar dit
origineel uitgegeven in Cartulaire des comtes de
Hainaut, publ. par. LOop. Devillers, II (1883),
p. 493.
XXXVI.
NOTARIEEL INSTRUMENT , WAARUIT BLIJKT DAT
WILLEM VAN BEIEREN , OUDSTE ZOON VAN DEN
GRAAF VAN HENEGOUWEN EN GRAAF VAN OOSTERVANT, 13 SEPTEMBER 1391 TE PARIJS AIN KONING
KAREL VAN FRANKRIJK LEENHULDE HEEFT GEDAAN
VOOR OOSTERVANT, D.D. PARIJS 1391 SEPTEMBER 13.

Orig. perk. in de Archives National es to Parijs,
doos J 520 n. 26. Hoogte 318 , breedte 367 m111.
Met twee geteekende notariszegels. OP den achterkant : „Quod instrumentum est publicatum super
homagio comitatus de Austrevant." Volgens dit
origineel uitgegeven in Cartulaire des comtes de
Hainaut , publ. par Leap. Devillers , tom. 11
(1883), p. 496.
XXXVII.
KONING KAREL VAN FRANKRIJK VERKLAART
VAN WILLEM VAN BEIEREN , GRAAF VAN OOSTERVANT EN BESTUURDER VAN HENEGOUWEN , LEENHULDE VOOR OOSTERVANT TE HEBBEN ONTVANGEN ,
D.D. PARIJS 1391 SEPTEMBER 13.

Orig. perk. in de Archives Rationales to Parijs,
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doos .1 520 n. 28. Hoogte 142 , breedte 335 mM.
Met zegel en contrazegel van den koning. Op den
achterleant : ,,Littere qualiter dominus rex recepit
comitem de Ostrevant in hominem ligium. —
Similes littere tradite fuerunt mihi Johanni Salomonis , procuratori domini comitis de Ostrevant."

Volgens een origineel in de Archives de'partementales du Nord te Rijsel uitgegeven in Cartulaire
des comtes de Hainaut, publ. par Lêop. Devillers,
tom. II (1883), P. 498.

XXXVIII.

WILLEM VAN BEIEREN , GRAAF VAN OOSTERVANT
EN BESTUURDER VAN ETENEGOUIVEN , VERKLAART
IAN KONING KAREL VAN FRANKRIJK LEENRULDE
TE HEBBEN GEDAAN VOOR OOSTERVANT, D.D. MONS
1391 DECEMBER 6.

Orig. perk. in de Archives Nationales te Parijs,
doos J 520 n.:28bis. Hoogte 150 , breedte 302
in31. Met zegel van den graaf van 50 mM. in
groene was „in simplici cauda." Links onderaan;
„Jussu domini comitis de Oistrevanto,

II

presentibus

de consilio domino de Senzelles , balivo Hanonie , 11
domino Rasco de Montangnies, necnon

11

Nycholao

Hangnet, receptore Hannonie, ji Petrus de Sande" ,

rechts onderaan : „S. ex coffro." Op den achterkant:
„Littera homagii Guilielmi comitis d'Ostrevant

(sic) sitas in regno Francie." Volgens
twee vidimussen in de archieven te Mons en te
Rijsel uitgegeven in Cartulaire des comtes de
Hainaut, publ. par Leop. Devillers, torn. 1.1(1883), p. 511.
pro terras
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XXXIX.
KONING KAREL VAN FRANKRIJK SLUIT MET
HERTOG PHILIPS VAN BOURGONDIF EEN 0 VEREENKOMST BETREFFENDE EEN HITWELIJK TUSSCHEN ZIJN
ZOON KAREL EN DIENS KLEINDOCHTER JOHANNA ,
DOCHTER VAN DEN GRAAF VAN OOSTERVINT.

Zonder datum en plaats (v6(ir 1396) ').
Charles etc. Scavoir faisons a tous presens et
advenir que nous , ayans continuelle affection a adviser voles et manieres , par lesquelles nostre royaume
et nos subjetz d'icellui soient et demeurent ez temps
presens et advenir en paix et tranquilete , et que
alliances de bonnes amitiez soient faites et nouries
entre nous , nostre dit royaume et noz dictz subject? ,
d'une part, et les princes et pais voisins de nous et

de nostre dit royaume, d'autre part , et considera,nt
que nostre tres cher et aime cousin le comte d'Ostrevant , lequel est de present moult grand seigneur et
est en voye de estre encores plus grand , et peut et
pourra tenir plusieurs grander seignouries , terres et
pays pros de nostre diet royaume , a espouse nostre tres
chore et tres aimee cousine , fille de nostre tres cher
et tres aime oncle , le due de Bourgogne, et de nostre
tres chore et tres airnee tante , la duchesse , sa compagne, lesquels se stint tousjours monstres et continuellement se monstrant taut fervans , que plus ne

1) Over deze dochter van Willem VI, Johanna geheeten , heb ik
niets naders kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk is hier bedoeI1
de Fransche prins Karel , die in 1392 is geboren en Januari 1401
overladen (M. Thibault, Isabeau de Baviere , Paris 1903, p. 132,
287). Sinds 1396 was hij echter verloofd met een andere kleindochter van Philips van Bourgondiè, Margaretha, dochter van diens
oudsten won Jan van Nevers (a. w., biz. 379). Johanna zal dus
vOOr lien datum zijn gestorven. (Willem VI was in 1385 getrouwd.)
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pourait , a nous garder loyaute et vraie amour, pourquoi par raison nous devons avoir esperance , que
les enfans , quy istront 1) de leur lignee , ensuivront en
ce leurs bons exemples. Et pour ces consideracions
et autres , qui a ce nous meuvent, desirans tousjours
a acroistre les causes , par lesquelles continuacion et
fermete d'amour et union soict nourrie entre nostre
posterite et celle de nostre diet oncle , avons traite
et accorde , ou nom de la benoiste Trinite , a la
louange de Dieu et au plaisir de nostre mere saincte
esglise presente , et consentant a ce nostre tres chere
et tres aimee compagne la reyne , laquelle nous avons
authorisee et authorisons quand a faire et accorder
ce quy s'ensuit avec nostre dit oncle le due de
Bourgogne , soy faisant fort en ceste partie de nostre
diet cousin , le comte d'Ostrevant , et de nostre dicte
cousine , sa femme , fine d'icelluy nostre oncle , mariage
de nostre tries ayme filz Charles de France et de
nostre tres chere et tres aimee Jeanne , fine de nostre
dit cousin et cousine , les comte et comtesse de
Ostrevant , et avons promis et promettons nous et
nostre dicte compaigne , par nous a ce authorisee ,
comme dit est , donner et donnons par mariage
nostre dit fils Charles a la dicte Jeanne , fine de
nos cousin et cousine dessusdis , et que icelluy
nostre diet fils Charles prendra la dicte Jeanne,
fille d'iceux , nos cousin et cousine , en femme et espouse , et la espousers en face de saincte esglise ,
cue sur ce dispensacion suffisante. Et pareillement
nostre dit oncle, pour et ou nom de nos ditz cousin
et cousine d'Ostrevant et soy faisant fort d'eux , nous
a promis par sa foy it nous bailler de sa main en la
nostre donner et donne par mariage nostre dicte
cousine Jeanne a nostre dit filz Charles , et que elle

1) Sortiront.
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le prendra en mary et en espoux et le espousers en
face de saincte esglise , eue sur ce la dispensacion
dessusdicte. Et quand a ordonner des dotz , dotalite ,
donnation , pour no part , et des autres provisions ,
appartenans audit faict dudit mariage , nous et nostre
dicte compagne , pour la partie de nous et de nostre
dit filz , et nostre dit oncle et nos dis cousin et
cousine , pour la leur et de nostre dicte cousine , leur
fille , en ordonnerons ou nous depputterons chacun
pour sa partie certaines personnes , qui adviseront
sur ce , affin que nous ensemble y puissions pourvoir,
ainsy comme it appartiendra en tout. Ce que sera advise
on ordonne sur ce , comme diet est , nous et nostre
dicte compagne , a ce authorisee par nous , comme
dessus est exprime , accomplirons de nostre part sans
aucun deffaut et en baillerons nos lettres , et aussy
en baillera nostre dicte cempagne les siennes , a
laquelle de rechef (?) , sy mestier est 1) , nous donnons
authorite de ce faire. Et pareillement a promis nostre
dit oncle , pour et au nom de nos dis cousin et
cousine d'Ostrevant , que iceux noz cousin et cousine
en bailleront les leurs , toutes lesquelles lettres seront
faictes en forme deue et convenable , au los 2) du
conseil des parties. Toutes lesquelles choses et chacuns
d'icelles nous et nostre dicte compagne , authorisee
comme dessus , avons promis et promettons en bonne
foy,, nous en parolle de roy,, et icelle nostre compagne
en parolle de reyne , tenir, entretenir et accomplir de
part et part et non venir ne faire venir encontre , en
quelque maniere que ce soict. Et que ce soict ferme
chose et stable a tousjours, nous

(de rest ontbreelct).

Twee XVIIde eeuwsche afschriften op de Biblio-

I) Ms het noodig is.
2) Toestemming.
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theque Nationale to Pars : het eene in ms. francais
6837 fol. 55a-57a en het andere in fonds
Brienne torn. 97 fol. 55a-56b. Op de Archives
Nationales heb ik tevergeefs navraag gedaan naar
het origineel van dit still%
XL.

GRAAF WILLEM EN ZIJN VROUW MARGARETHA
VAN BOURGONDIE VERPLICHTEN ZICH DE VOORWAARDEN VOOR HET HITWELIJK TUSSCHEN JAN,
HERTOG VAN TOURAINE , TWEEDEN ZOON VAN
KONING KAREL VAN FRANKRIJK , EN HUN EENIGE
DOCHTER EN ERIGENAAM JACOBA TE ZULLEN NAKOMEN.

1406, Juni 30, Compiegne.
Guillalme , par la grasce de Dieu comte palatin du
Rin , dux de Bayviere et comte de Haynau , Hollande ,
Zeellande et signeur de Frize , et Margarete de
Bourgoigne , sa chore compaigne et espouse , a tous
ceulx qui ces presentes letres verront ou oront , salut
en nostre signeur et cognoissance de verite. Comme
par confederation et aliance de mariage se suelent 1)
comunement entre les princes , sign Burs et leur paiis
nourrir et entretenir pais , concorde et amour, et
a ce dole chascun naturelment incliner et mettre son
desir, est it TIT a pleu a monsigneur le roy de
France Charle , a present regnant, et a madame la
royne , sa loial conchoral , avoec leur tres noble et
grant conseil , de avoir avoec nous et nous ossi avoec
eulx certain traitie de mariage de nostre tres cher

1) Souloir = plegen.
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et honnoure cousin Jehan de France , due du Touraine ,
leur fil second , d'une part , et de tres chere et amee
Jaque de Bayviere , nostre fille , hoir et heritiere a
present seul et pour le tout , d'aultre part , nous ewe
sour ce meure deliberation avoec pluseurs de nostres
proymes 1)

amis et conseil , aians consideration aux

tres grans biens que nous esperons de ce sourdre et
venir par la generation et posterite de ligniie , qui
en succession de tamps au plaisir de D:eu s'en porra
ensieuvir, et pour tousjours entretenir toute amistie
et benivolence a la tres noble et excellente maison de
France , avons nous , les parties dessusdictes, este
d'accord amiablement ensamble et de bone foy de
faire et avoir ycelle aliance de mariage, faite par
nous et accordee ou nom de Dieu de nostre comrnun
consenternent , moienant certains et especiaulx dons,
promesses , convenences , douaire et conditions par
nous traities , declares, passes et accordes en la maniere
qui s'ensieut. FA premiers est dit , promis et accorde
en bone foy tele qui doit estre en mariage, que le
dit de Touraine , pour son droit et appanaige , et pareillement ses enfans masles , naturels et legitimes , venans
de ce present mariage , deveront et doient succeder
et possider la duchie de Berry et aussi la comte de
Poitau , avec toutes leur appertenances et appendances ,
et que ce se face tantost apries le trespas de monsigneur de Berry , qui est a present , ou cas que le
dit monsigneur de Berry n'averoit enfant made,
naturel et lOgitime , procree de son corps. Et la oit
it averoit ainssi enfant masle , monsigneur le roy sera
tenu de recompenser le dit de Touraine tant de
la duchie de Touraine comme d'aultres terres ,
estans ou royaume de France , d'aussi grans revenues

1) Naaste.
Bijdr. en Meded. XXXII.

23
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et valeur et aussi honnerables comme sant les dictes
duchie de Berry et Comte de Poitau. Item , avera
le dit de Touraine , pour son droit et appanaige
comme dessus , la Comte de Pontieu avoec toutes
ses appertenances et appendances , soient gardez
d'eglises , patronages , collations de benefices ou aultres
drois quelconques appertenans au Comte de Pontieu ,
et des maintenant en sera mis en foy et homage de
monsigneur le roy. Toutesvoies it porra ravoir la
dicte Comte de Pontieu , quant it lui plaira , en baillant au dit de Touraine et assignant , reelement et
de fait , autant de terres et d'autel valeur, aussi pries
de la Comte de Haynau , comme est la dicte Comte
de Pontieu. Et sera tousjours et demorra le dit de
Touraine ou governement de monsigneur le roi et
aussi toutes ses terres dessusdictes , jusques a ce
gull soit eagie , pendant lequel tamps monsigneur le
roy le pourverra et sera tenu de pourveir,, reelement
et de fait , pour chascun an de la somme de seze
mil florins escus , courans a present ou dit royaume ,
laquele somme lui sera assignee sour la dicte Comte
de Pontieu , taut sour le demaine comme sour les
aydes , a paier chascun an aux termes acoustumes en
la dicte Comte de Pontieu. Et pour plus grant seurte
de la dicte somme avoir chascun an aux termes
dessusdis , le dit de Touraine nomera les officiers de
recepte tant ordinaire comme extraordinaire en la
dicte Comte de Pontieu , teils comme it lui plaira , un
ou pluseurs , et monsigneur le roy les instituer et
devera instituer a sa nomination. Et le dit de Touraine
venu a eage , it y mettera et porra mettre officiers et
en ordener comme de sa chose et aussi fera nostre
dicte fille apres le trespas du dit de Touraine, se
elle le sourvivoit I pour et a cause de son douaire.
Item , les cliastiel , vine et port du Crotoy seront
tousjours gardes aux gaigez et despens de monsigneur
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le roy teilx qui les delivre et fait paier presentement
ou plus grans , se le cas si offre. Et y sera mis le
capitaine de par mon dit signeur teil qui lui plaira,
et fera a lui le serement et aussi fera-il au dit de
Touraine. Et y porra le dit de Touraine entrer,
demouver et issir 1)

a son bon plaisir. Item , est

accorde que , suppose que monsigneur le roy ne
voulsist ravoir la dicte comte de Pontieu , si retourneront les dis castiel , ville et port du Crotoy et leur
appertenances en 111 dicte ville , port et chastiel tant
seulement a la courone de France , apries le trespas
du dit de Touraine. Item , monsigneur le roy done
des maintenant et a done au dit de Touraine , en
don de mariage comme dessus , les terres et lieux
de Crievecuer, Mortaigne et Allues et leur appertenances et appendances ; et l'en recevera en ses foy
et homage , pour en goir d'ores en avant comme de
sa chose , pourveu qu'en yceulx soient mis capitaines
qui soient bienvueillans de monsigneur le roy tenans
de lui en son royaume et de son parti , et feront le
serement au dit de Touraine , depuis que fait l'averont
a mon dit signeur, teil que par les dictes forter6ces
ne venra aucun damage au dit royaume. Et s'il
advenoit que le dit de Touraine alaist de vie a
trespassement sans avoir hoir masle , procree de son
corps en loial mariage , monsigneur le roy y mettera
d'illuee 2)

en avant capitaines teilx qui lui plaira a

ses frail et despens ; mail toutesvoies nostre dicte
fille goira de revenues entierement , sans riens estre
tenue de les ameurir (?) pour la garde des dictes
terres, villes et fortereces. Item , quant le dit de
Touraine avera la dicte comte de Pontieu et les

I) Uitgaan.
2) Van lien tijd af.
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aultres terres de Crievecuer, Mortaigne et Allues ou
aultres terres qui lui seroient bailliez ou lieu de la
dicte comte de Pontieu , it se deportera et laissera a
mon dit signeur la duchie de Touraine , et nientmains
le title de due de Touraine ley 1) demourra jusques
apries le trespas du dit monsigneur de Berry et (pill
avera de title de due de Berry. Item , quant le dit
de Touraine sera eagle, monsigneur le roy lui donera
chascun an , a promis et sera tenu de lui doner les
aydes qui averont cours ens es dictes terres. et signouriez, tout en la fourme et maniere qu'il fera aux
aultres prochains de son sang; et de ce baillera ses
letres patentes des maintenant. Item , monsigneur
le roy done et a done , par ce present traitie de
manage , noste dicte fille de la diete Comte de Pontieu ou des terres et signouriez , qui lui serout bailliez
on lieu d'ycelle Corte, et en oultre , les dictes terres
de Crievecuer, Mortaigne et Allues et leur appertenences et appendances , et lui donera monsigneur le
roy les aydes d'yeelles terres et signouriez en la
maniere dessus dicte. Et goira nostre dicte fille et
doit goir de, son dit douaire , en cas que le dit de
Touraine iroit de vie a trespassement levant elle,
suppose que le dit manage ne fuist consumme , en
la maniere que dessus est dit des aultres terres et
signouriez. Item , ou cas que nous n'averiens enfant
masle , naturel et legitime , procree de nostre corps,
nostre fille dessus diete succedera et doit succeder
aux nostres terres et signouriez de Haynau , llollande ,
Zeellande et Frize et leur appertenences. Et en
yceluy cas, le dit de Touraine devera les dis pays
governer et chaseun entretenir en ses drois , lois ,
privileges, anciens usages et coustumes , et de ce

I) Lui.
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leur fera serement a sa premiere reception a la, dicte
signourie. Item , se nous' aviens enfant masle , naturel
et legitime , par quay nostre dicte fille ne succedaist
a nous , ycelle nostre fille avera sour nostres dis paiis
de Haynau , Tiollande et Mellande la somme de deux
cens cinquante mil courones d'or, du coing et monoie
de France , lesqueles se paieront dedens le terme de
dug ans , c'est assavoir : chascun an cinquante mil
escus , a commencier trois ans accomplis apries la
nativite d'icelui enfant masle , laquele somme sera
tournee et convertye en acchas de terres et signouriez
pour nostre dicte fille et ses hoirs , et pour retourner
ycelles terres et signouriez a nostre dicte fille et h
ses hairs comme heritage , venant de par elle et de
son caste , et pareillement aussi la dicte somme , se
elle n'estoit emploie toute ou en partie. Et sera la
dicte somme des deux cens cinquante mil escus miss
en garde et depos en la thesaurie de l'eglise de
Tournay , per tele condition que on ne le porra ne
devera lever, se n'est par le consentement d'aucuns
certains commis et deputes souffissamment a ce par
les deux parties. Item , est traitie et accords que ,
ou cas que le dit de Touraine et nostre dicte fille
averoient filles en lour mariage , pour ce qu'elles
ne porroient succeder au dit de Touraine leur pere ,
en aucunes des terres et signouriez venans de son
caste , selonc la coustume de France , monsigneur le
roy sera tenu de leur faire bone provision pour
leur mariage tele qu'il appartient as filles de fil
de roy. Item , est accords et convenencie expressement , que la partie , qui se repentiroit ou qui
ne vouldroit accomplir les chosen dessus dictes , sera
tenue de paier pour une fois et rendre promptement
en deniers comptans a la partie, qui sera d'accort
de les entretenir, la somme de deux cens mil escus
a la couronne, teilx comme dessus. Item, de la dispen-
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Ration necessaire pour les dessus dis de Touraine et
nostre flue contraire 1)

mariage pour cause de la

proximite de lignaige qui est entre eulx , monsigneur
le roy se cherge de l'envoier querir et obtenir. Et
nous , Guillalme et Margarete dessus dis , pour nostre
partie , avons promis et promettons 1 loialment et de
bone foy,, de tenir sans enfraindre , interiner et accomplir entirement , et avoir aussi fermes , estables et
agreables les dons , promesses , convenences , douaire ,
conditions et toutes les aultres choses , declarees plus
plainement et contenues parchi dessus , et nous plaint
a y obligier et y obligons expressement par ces
presentes nous meismez et nostres hoirs et successeurs , et avec ce y obligons par expres tous nostres
paiis , signouriez , terres , possessions et aultres biens
quelconques et aussi de nostres hoirs et successeurs ,
presens et avenir, et renoncions , quart a ce , a toutes
exceptions de fraude , de erreur, de deception de droit
ou de fait , a tous privileges , constitutions ou edits,
et a tous aultres remedes de droit , de loy ou de
coustume impugnant aucunement la substance de ce
present traitie ou d'aucun de ses membres et partie ,
et par especial au droit reprochant renonciation general. En tesmoing desqueles choses nous avons
commande a entre faites ces presentes lettres et fait
seeller de nostre seaulx en confirmation de verite ,
lesqueles nous avons fait bailler et delivrer a monsigneur le roy , qui nous doit aussi et a promis a nous
faire bailler et delivrer ses letres patentes , pareilles
aux nostres dessus dictes , en substance sour ce faites
et seelleez de son propre seel. Ce fu fait en la ville
de Compiegne, en l'an de grasce mil quatre cens et
six, le trentisme jour dou moil de juing.
S. Wiardi,

1) Sluiten,
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Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
doos J 520 n. 29. Hoogte 520 , breedte 620 mM.
Met zegel en contrazegel van den graaf (beschadigd) en zegel en contrazegel van Margaret ha van
Bouryondie in groene was clan proem zijden koorden.
Douet d'Arcq , Collection de sceaux des Archives
Nationales , Paris 1863-68 , n. 11015 beschrifft
het eerste aldus: ,, Fragment de sceau rond de
98 mM. Equestre aux acmes. Contresceau: Dans
un rosace un eau (detruit) timbre d'un beaume."
Douet d' Arcg n. 11016 zegt van het tweede zegel:
„Fragment d'un sceau rond de 58 mill. Armorial.
Para: au 1 de Baviere coupe de Hainaut , au 2
de Bourgogne moderne coupe de Bourgogne ancien.
L'ecu suspendu a un arbre et flanque de deux
marguerites. — [Sigillum] margarete de burgondia
ducisse bavarie comitisse [llannonie Hollan]die et
Zeell[andie]. — Contresceau: une marguerite (Legende fruste)." Op den achterkant: „Tractatus
matrimonii domini ducis Turonie cum filia ducis
Hollandie de anno IVITCCO'vj°."

XLI.

GRAAF WILLEM BEKENT VAN DEN KONING VAN
FRANKRIJK IN LEEN TE IIOUDEN 4000 POND TOURNOOIS JAARLIJKSCHE RENTE UIT DE INKOMSTEN
VAN IIET BALJUWSCIIAP VERMANDOIS,
1400 , Augustus 24.
Nous Guillaume , par la grasce de Dieu , corn to
palatin du Bin , duo de Bay viere , cornte de Haynau ,
Hollande , Zeellande et signeur de Frize , a toes
ceulx qui ces presentes lettres verront ou oront salut.
Savoir faisons quo nous advoons 4 tenir ligement en
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foy et homage de nostre tres honoure et tres redoubte
signeur monsigneur le roy de France quatre mil
livrez tournois de rente annuelle et a heritage , que
noz predecesseurs , comtes de Haynau , avoient accoustume a prendre et avoir du tamps passé sur le
tresor du dit monsigneur le roy. Et lesqueles iiij
mil livres tournois de rente it nous a par ses lettres
en las ') de soie et cire vert confermees et donnees
entierement de noviel , se mestier est , et assignees
sour les revenuez et emolumens des passages et
yssuez dou royaume de France ou bailliage de Vermendois et sour sa recepte ordinaire du dit bailliage ,
comme en ses lettres sur ce faites est plus a plain
contenu , et d'icelles iiij mil livres tournois de rente
sommes entrez en ses foy et homage. En tesmoing
de ce nous. avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres le xxiiij me jour d'aoust , l'an de grasce
Anil quatre cans et six.
S. Wiart.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
loos J 520 n. 31 bis. Hoogte 145 , breedte 313
init 1. Met zegel van den graaf van 55 m.11. in
groene was „in simplici cauda." Op den achterkant : „Homagium comitis Hanonie mediantibus
iiij rn l. dat. WOCCO'vj°."

XLII.
KONING KAREL VAN FRANKRIJK VERKLAART , DAT
GRAAF WILLEM HEM VOOR DE BOVENGENOEMDE
JAARLIJKSCHE RELATE VAN 4000 POND TOURNOOIS

1) Lacs,
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LEENHULDE HEEFT GEDAAN , D.D. PARIJS 1406
AUGUSTUS 28 (23). (VIDIMus DOOR DE „PRilVOSTE
DE PARIS " , D.D. PARIJS 1406 AUGUSTUS 30).

Orig. perk in de Archives Nationales to Parijs ,
dons J 520 n. 31. ilooyte 160 , breedte 318 mAlf.
Met fragmtnten van een zegel. Op den achterkant:
„Transcript de l'ommage du due Guillaume , due
de Baviere , eonte de Henau , de Hollande et
de Zellande et sires de Frise, de ran mil CCCC

Naar het origineel van de oorko;tde des
konings in de Archives departemen tales du _Nord
to Rijsel uitgegeven in Cartulaire des comtes do
Hainaut, publ. par Mop. Devillers , torn. III
(1883), p. 282. Het stuk is daar gedateerd 1406
Augustus 23.

et VI."

XLIII.

GRAAF WILLEM SCHELDT KONING KAREL VAN
FRANKRIJK , DIE HEM EEN JA1RLIJKSCHE RENTE
VAN 6000 POND TOURNOOIS UIT ZIJN INKOMSTEN
UIT TOURNAY HEEFT TOEGEWEZEN , DE ACHTERSTALLIGE RENTE VAN DE DOOR ZIJN VADER EN
HEM GENOTEN 4000 POND T0URN00IS TEN BEDRAGE
VAN 19108 POND KWIJT.

1406 , Augustus 27, Parijs.
Guillaumes , par la grasce de Dieu comtes palatins
du Bin , dux de Bayviere , comtes de Haynau , Hollande, Zellande et signeur de Frise, a tons ceulx
qui ces presentes lettres verront ou oront salut. Comme
nostre tres redoubte signeur monsigneur le roy de
France nous ait retenu de sa pension a six mil livres
tournois par an 7 lesquels VI mil livres tournois it

362

OORICONDEN IN DE ARCHIVES

nous a assignes h prenre et avoir chascun an d'orês
en avant de et sur la composition de VI mil livres
tournois, en laquele sa vile de Tornay a compose et
est tenue a lui chascun an , si comme es lettres de
mon dit seigneur sour ce faites et donnees a nous
le XXVI jour de ce present mois d'aoust puet
apparoir ; et it soit ainssi que mon dit seigneur le
roy fuist tenus a nous en plusieurs grandes sommes
de deniers de arerages a cause de nostre rente annuele
de iiij mil livres tournois a heritage , en laquele it
est tenus h nous , tant du tamps de feu nostre tres
chier seigneur et pere , cui Dieu perdoinst , comme du
nostre , lesquels arerages puent monter h la somme
de xix mil cent et viii livres tournois ou environ ,
savoir faisons que nous , eonsiderant le grant honneur
et amour que mon dit seigneur nous a monstre et
fait de fait en moult manieres , non vueillan.s encourir
le risce d'ingratitude envers lui , mais lui complaire et
le servir de nostre povoir comme raisons est , et que
tenus y sommes et obligies , icellui monseigneur le roy
et ses hoirs et successeurs avons quitte et quittons
par le teneur de ces presentes de tous les dis arerages et aultres , quelsconques en quoy ilx puet estre
tenus a nous et a noz prklecesseurs , comtes de
Haynau , de tout le tamps passe jusques aujourd'uy,,
sans ce que jamais nous ne aultres pour nous ne noz
successeurs l'en puissons ou doions lui ou ses successeurs , roil de France , poursievir ne aucunes choses
demander, ores ou pour le tamps advenir, saulve
tousjours et demorant en sa vigeur nostre dicte rente
annuele de iiij mil livres tournois , a nous et noz
successeurs , contes de Haynau , donne a heritage,
comme dit est. En tesmoing de cc nous avons fait
seeller ces lettres de nostre seel. Donnees a Paris ,
le xxvij jour d'aoust, l'an de grasce mil quatre ceps

et six,
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Op de vow links staat : Par monseigneur le due.
op de voutv rechts : S. Wiart.
Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
doos J 520 n. 32. Hoogte 198 , breedte 333
mM. Met zegel (c. 50 mM.) van den graaf in
groene was „in duplici cauda." Douet d' Arcq ,
Collection de sceaux des Archives Nationales ,

Parijs 1863-1868 , n. 11014, beschrijft dit zegel
aldus : „Sceau rond de 48 mM. Armorial. L'aigle
a deux fetes portant en coeur un Jot Ocartele , au
1 et 4 de Baviere , au 2 et 3 de Hainaut. L' ecu
tenu par un lion issant d'une pallissade. Sigil limn 1
Wilh[elini] dulisi bavar. corn. Kann. holt. zeel.
et dni Fris." Op den achterleant : „Quittance de
XiX111 c et viii livres tournois et cetera et des
arrerages de iiij rn livres de rente et de omnibus
aliis usque ad datam presensium."

XLIV.

GRAAF WILLEM BELOOFT TE HOUDEN EN IN ZIJN
LANDEN TE DOEN BEKEND MAKEN HET ACCOORD ,
DAT DOOR DE AFGEVAARDIGDEN VAN DEN KONING
VAN FRANKRIJK EN DIE VAN HEM GEMAAKT IS
BETREFFENDE DE SCHADE EN VERLTEZEN , DEN
KOOPLIEDEN VAN HOLLAND EN ZEELAND DOOR DE
FRANSCHEN BEROKKEND.

1407 , October 20 , Woudrichem.
A toes ceulx qui ces presentes lettrez veront ou
oront Guillaumes , par la grace de Dieu, comtes
palatins dou Rin , dus de Baiviêre , comtes de Haynnau ,
Hollande , Zeellande et sires de Frize , saint et dilection. Comme pluiseurs de nos Bens et subges , mar-
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chans , maronniers 1) et autres de nos pays de Hollande
et de Zeellande , eussent eus et receus et rechevissent
de jour en jour sur la mer pluiseurs griefs , pertes,
oppressions et damages en corps et en biens de et
par pluiseurs de la partie du royaume de France,
comme it disoient , montans les dictes pertes et damages a tres grans sommes ; lesquelles coses euissiens
remonstre et fait remonstrer a monseigneur le roy ,
supplians et requerans avoir de ce reparacion et y
estre par lui pourveu de remede convegnable , sur
laquelle nostre supplicacion et requeste eust este
ordene par mon dit seigneur le roy et son conseil,
que son admiral de France et aucuns de son dit
conseil se transportaissent en sa cite de Tournay a
certain et competent jour, auquel fuissent aucuns de
nostre conseil de par nous , aussy aucuns de ceulx
qui disoient avoir eus les damages et pertes devantdis ,
et la, faire ent 2) plaine remonstrance et esclarchissement et y pourveir comme ii appartenroit a raison ,
sacent tout que a ycelles causes ont este assignees
et tenues pluiseurs journees au dit lieu de Tournay
par les dessusdis commis de monseigneur le roy et
de nous, aians puissance et auctorite plainement de
traytijer, pacifijer, ordonner et accorder des cas et
coses dessus dictes , lesquels commis ont traitie , ordonn6
et accorde par la forme et maniêre qui s'ensieut :
Premierement a co que nos gens commis et deputes
requeroient , que tous nostres subges qui estoient
prisonniers , oit que ce soit en France, fussent quitt6
et mis au delivre , et aussy que ceulx, qui auroient
este recreus et mis a finance (?), en fuissent samblablement quittós et tenus paisibles , et en outre que

1) Schippers.
2) Ervan C?).
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tous les biens , marchandises , nefs , harnas ou autres
cases que nostre dit subjet poroient savoir monstrer
ou faire trouver ou royaume es pors d'icelui et ailleurs
desouls le roy a eulx appertenans , leur fuissent frauquement rendus et delivres. Appointie a este que
tout ce, dont ce present article fait mencion , qui est
et sera trouve en estre et que, souffissamment parties
oyes et appelles , ceulx qui seront a appeller par devant
l'admiral de France ou ses commis et deputes , nostre
subget de llollande et de Zeellande , monstreront
eulx competer et appartenir, leur sera rendu et restitue ;
et pareillement le ferons ou ferons faire par nos
officyers et commis as subges de France. Item , a ce
que nos gens commis et deputes disoient que ou tamps
passé de la partie des Franchois avoient este greves
et damagies les gens de vint wijt villes de nos dis
pays de Iloliande et de ZOellande , lesquels griefs et
damages it estimoient a la somme de sjjs vies mil
escus de France et plus , comme ii apparoit par les
parties par eulx monstrees par escript aux gens et
commis du roy , desquels damagies interests it requeroient estre restitues par le roy , accorde a este quo
en lieu de rëcompensacion nostre subget de nos dis
pays de Hollande et Vellande seront et demoront de
grace especial frans et quittes par l'espasse de wijt
ans acomplis des seze deniers pour le livre , que
ils soloient payer au roy pour les grains, par nos dit
subges achetes et loves ou royaume par la riviere de
Somme ou par ailleurs; et s'il avenoit que le roy
pour aucune neccessite ou autrement mast sur les Bits
grains aucune autre ayde , nostre dit subget en
demoront samblablement quittes durant le terme des
wijt ans susdis. Et encore se par deffence du roy
la dicte marchandise ne povoit plainement courir par
aucun temps, iceluy tamps ne seront aucunement
comprins ne compte ou dit terme des iwijt ans. Et
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parmy ceste presente grace nous ne nostre dit subget
de Hollande et Zeellande ne povons ne devons d'ores
en avant faire aucune demande au roy ne a ses
subges des damages et pertes dessusdis autrement
que des cores qui seront en estre et dont mention
est faire ou premier article chi dessus. Item , a este
appointie et accorde , que les subges du roy et aussy
les nostres de Hollande et Zeellande poront sauvement et sceurement aler par mer et par terre en
quelconques lieux et pays , qu'il leur plaira , pour
faire leurs marchandises , sans fraude et malengien ,
nonobstant la guerre d'entre les Franchois et les
Englois , sans les dis Franchois estre damagies par nos
subges ne nostres subges par les Franchois. Et sera
cascun maronnier de nos pays susdis tenus d'avoir et
porter avec lui certifficacion , souls seel autentique
ou autrement deuement , des lieux ou it aura leve et
chargie les marchandises par lui menees , quelles
ycelles denrees seront , en quels nombres , et a quelles
gens et personnel. Et se nostre dit subget sont
trouves sur mer de la partie des Franchois, it deveront , se requis en sont d'iceuls Franchois, avaler
leurs voiles et dire et affirmer par sairement , quelles
marchandises et denrees it menront , et a qui elles
seront ; et s'il avoit en leurs vaisseaulx aucuns Englois
on de leur part biens ou avoirs appartenans a euls 1
iceuls Franchois les poront prendre et lever hors
des dis vaisseaulx et en faire a leur plaisir sans aucun
contredit , refus ou empeschement de par nos dessusdis
subges, parmy 1)

payant par yceulx Franchois de

voiture otant que les dis Englois en seroient tenu de
paijer au maronnier. Et a ceste fin seront tenus nos

1) Onder voorwaarde.
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subges de Hollande et de Zeellande susdis de monstrer
et exhiber aux dis Franchois , s'il le requierent , la
certification et autres ensaignemens des biens estans
ou dit vaissel. Et se ceulx de la part des Franchois
doubtent que le maronnier leur ait aucune cose recele
des dis Englois ou de leur part biens ou avoir a eulx
appertenans , it poront eseripre , aler on envoijer
messages au lieu , oil le maronnier aura sa demorance ,
et ailleurs ou bon leur samblera en nos pays , pour
en savoir la verite ; et selonc ce qu'il en sera trouve ,
nous ou nostre offieijer de par nous en ferons raison
et briëve d6livrance. Et s'il est trouve , que aucun
maronnier ou cas dessusdit ait fait faux sairement en
recelant aucuns des Englois , biens on avoir d'Englois
on de leur part , les dis Englois et biens ainsy recel4s ,
s'il sont en la puissance du dit maronnier, ou, s'il ne
Bout en sa puissance , la valeur de celui avoir avec
l'estimacion de ce que eust peu valoir la rancon des dis
Englois , seront rendus et delivres franchement aux
dis Franchois avec leurs damagies interests et despens
qu'il auront eu et soustenu pour occasion des dis rec6lemons et poursieute , et si sera en ce cas la nef ou
vaissel du dit maronnier confisebie , moitie au roy et
son admiral et moitie a nous ; et avec ce sera le dit
maronnier pugny de son faux sairement par nous on
par nos officijers tellement que les autres y deveront
prendre exemple. Et encore a este accorde que , se
nostre dit subjet sont refusant de bassier leurs voiles,
apres ce qu'il en auront este requis de la part des
Franchois , et facent samblant d'eux mettre a deffence
ou de fuir et it sont prins par force , it seront tenu
comme prisonnier des dis Franchois et seront leurs
corps et biens a la volente d'yceulx Franchois. Item,
en oultre a este appointie et accorde que , se aucuns
vaisseauls d'armee ou autres de la partie des Franchois par fortune de tamps ou autrement arivoient es
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pors , destrois 1) et puissance de nous en nos pays de
Hollaude et Zeellande , it seront receus amiablement
et leurs seront administrez et livres vivres et autres
neccessites a leurs despens et pour pris competent et
raisonnable , sans leur faire ou souffrir estre fait aucun
desplaisir ou empeschement , et devront li Franchois
et seront tenut de faire pareillement a nos subges de
nos dis pays , qui arriveront es pors , destrois et
puissance de France. Et par la forme et maniere
dessus dicte poront les subges de France et les nostres
de nos pays dessus nommes aler et venir paisiblement
pour le fait de leurs marchandises par mer et par
terre tant es pays de France et es nostres comme
ailleurs ; ce entendu que se on treuve aucunes ordenances anchiennes royaux ou autres loyaux ensaignemens , soit d'un coste ou d'autre , faisans mencion
comment les dessus nommes Franchois et nostres
subges de nos pays de Hollande et Vellande susdis
se doient en ce cas ordener et maintenir pour aler
et converser les uns avec les autres par mer et par
terre , ii sera fait et garde selone la teneur d'icelles ,
sad tousjours la dessus dicte grace du roy de nostres
dis subges estre frans et quitter de payer les seze
deniers pour le livre des grains , qu'il acheteront et
lêveront ou royaume par la riviere de Somme ou par
ailleurs , l'espasse de wyt ans par la maniere que chi
dessus est contenut. Chils dessusdis appointemens et
accors fu fermes et conclus en le dicte vine de Tournay, le second jour d'octobre , par Pierre de Braban
dit Clignet , chevalier consillier et cambellan du roy
et admiral de France, Philippe de Bosgillont et
Gaillart Petit Saisne , consilliers , et Jehan le Begue
secretaire , commissaires et deputes de monsigneur le

1) Rechtsgebied.
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roy en ceste partie , d'une part , et Clais Kervinc de
Remeswale , Guy seigneur de Monchiaux , chevaliers,
Leurent Damassonne , receveur de Northollant, et
Jacque Barre , nos consilliers , commissaires et deputes
de par nous , d'autre part , a ce souffissanment fonde
d'un costO et d'autre. Toutes lesquelles coses parchi
dessus escriptes et devisees et cascune d'icelles nous
Guillaumes dus de Baiviere , devant nommes, pour le
Bien common que tout prince et seigneur doivent amen
et garder, eu sur ce advis et deliberation de nous et
de nostre conseil , en tant que a nous est et que
toucher puet et pourroit a nous et a nos subges ,
piomettons en bonne foy a tenir et faire tenir et
acomplir plainement et entierement, et ferons les
dictes ordenanees et cascunes d'elles publyer et notirfyer en nostres dessus dis pays de Hollande et de
Z6ellande , partout es lieux acoustumes , affin que tout
nostre subget et autre en aient et puissent avoir plaine
et parfaite congnissance , par quoy uns cascuns de
quelconque lieu ou pays qu'il soit ait cause de lui
garder de meffaire. Si mandons et commandoes a tous
nos subges et qui obeissance nous doivent, que test
dessusdit traitije , ordenance et accord tingnent et
aemplissent 1) , et a tous nos justicijers et officijers , A
qui it appartient et appartendra , qu'il les gardent et
facent garde'', tenir, aemplir, en constraindant les
refusans ou rebelles , et qui yroient ou feroient au
contraire , par prinse de corps et de biens , en baillant pugnicions criminelles ou civiles , selonc les
meffais et telles que au cas appartendra sans deport
ne aucun espargnier ; car ainsy nous plaist et volons
que fait soit et non enfraint en maniere quelconque.
En tesmoing de ce avons a ces presentes lettrez fait

1) Vervullen.
130r. en Meded. XXXII.
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mettre et appendre nostre seel. Donnees en nostre
Ville de Woudrichem , l'an nostre Signeur mil quatre
ceps et syept , le yinte jour don moil d'octobre.

Onderaan links staat:
Jussu domini ducis ,
Presentibus de eonsilio illis qui stint nominati in
presenti littera,
Laurentius Delf.

Rechts staat:

S. Helmicus de Tornaeo.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
(loos J 520 n. 33. Hooyte 415 , breedte 555 nilli.
Met zegel van den graaf van 90 m211. in groene
was aan dubbelen staart van perkament. Op den
achterkant : „Appunctuamentum factum inter gerentes domini nostri regis et gerentes comitis
Hanonie super pluribus querimoniis factis per
mercatores proy inciarum. Hollandie et Zeellandie
et eciam super salvo conductu mercimoniarum
per mare et per terrain in dictis patriis et eciam
in partibus Francie , michi Jo. Chanteprime
tradita ad reponendum in thesauro."

XLV.
KONING KAREL VAN FRA.NKRIJK GEEFT AAN
JA.COBA. VAN BEIEREN EEN JAAR UITSTEL OM HEM
LEENHULDE TE DOEN VOOR OOSTERVANT.

1417 , Juli 14 ,

Parijs.

Charles, par la grace de Dieu roy de France , a
noz amez et Maulx gens de noz comptes et tresoriers
a Paris et a noz baillis et aux officiers des bailliages
d'Amiens , de Vermandois et de Tournesiz ou a leers
lieuxtenants saint et dilection. Comme la conte,
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terre et seigneurie d'Ostrevant soit de nouvel venue
et escheue

a

nostre tres chiele et amee fille Jaque

de Baviere , femme de feu nostre tres crier et tres
ame filz Jehan , daulphin de Viennois , derrain trespasse , par le trespassement de feu nostre tres crier et
ame cousin le conte de Haynau , son pere , et laquelle
terre est tenue de nous en foy et hommage , lesquelx
foy et hommage nostre dicte fille ne nous pourroit
de present bonnement faire pour plusieurs grans
affaires et occupations qu'elle a , sicomme elle dit ,
savoir vous faisons que nous , considerans les affaires,
que ycelle nostre fille a de present tant en ses diz
pays comme autrement , et pour certaines causes et
considerations

a

ce nous mouvans ,

a

ycelle nostre

fille aeons donne et octroye, donnons et octroyons de
grace especial par ces presentes terme respit et
souffrance de nous faire les diz foy et hommage de
la dicte conte, terre et seigneurie d'Ostrevant jusques

a

un an prouchainemant venant. Si vous mandons

et expressement enjoingnons et it chascun de vous,
sicomme

a

lui appartendra , que de nostre presente

grace terme , respit et souffrance vous faites , souffrez
et laissiez nostre dicte fille joir et user plainement et
paisiblement sans aucun empeschement et saucun 1)
destourbier ou empechement lui estoient en ce fais
ou mis en la dicte conte, terre et seigneurie d'Ostrevant lui ostez ou faites oster tantost et sans delay, car
ainsi nous plaist it estre fait nonobstans quelxconques
lettres impetrees on

a

a

impetrer au contraire. Donne

Paris , le xiijj e jour de juillet , l'an de grace mil

CCCC et dixsept et le xxxvij e de noste regne.

4) Sic
2) Zwarigheid.
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Boven het stule staat: Souffrance. Onderaan: Par
le roy a la relacion du grant conseil.
Devan.
Gelijktijdig afschrift op perkamen t in de Archives Nationales to Parijs, doos J 520 n. 36.
Boogie 175 , breedte 385 m31.
XLVI.
KONING HENDRIK VAN FRANKRIJK EN ENGELAND
HEREENIGT MET HET KONINKLIJK DOMEIN HET
GRAAFSCHAP PONTIEU , DAT BIJ HET HUWELIJKSCONTRACT TUSSCIIEN JAN, HERTOG VAN TOURAINE ,
EN JACOBA VAN BEIEREN AAN DEZEN WAS TOEGEWEZEN. (VIDIMUS VAN BURGERMEESTER EN SCHEPENEN VAN ABBEVILLE , D.D. ABBEVILLE

1424

Jul,' 28).
1424 , Juli 15 , Vernon.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront on
orront les maire et eschevins de le ville d'Abbeville
salut. Savoir faisons nous avoir aujourd'ui yea ,
tenu , leu et dilligenment regarde , mot a mot , unes
lettres du roy nostre seigneur, seellees de son seel ,
ordonne en l'absence du grant , sur double queue et
en chire gaune , saines et entieres , du dit seel et
escripture , sicomme par l'imspection d'icelle nous est
apparu , desquelles la teneur s'en.suit :
Henry , par la grace de Dieu roy de France et
d'Angleterre , a tous ceulx qui ces presentes lettres
verront salut. Comme en faisant le traictiê de manage
de feu nostre oncle Jehan , dalpliin de Viennois , ions
duc de Touraine , et de nostre tres chiere tante Jaques
de Baviere, fille de feu nostre tres cher cousin le due
Guillaume, conte de Haynau 1 feu nostre tres cher
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seigneur et ayeul eust donne et baillie a nostre dit
oncle pour partie de son appanage et a nostre dicte
tante pour son douaire le mite de Pontieu avec autres
reservez les villes et chaste] du Cortoy 1 ) , pourvuou
que toutesfois , qu'il plairoit a nostre dit feu seigneur
et ayeul , it reprenderoit a sa couronne le dicte Conte
de Pontieu et bailleroit et seroit(?) asseoir a nostre dit
oncle , son fill , par heritage ou a nostre dicte tante
pour son douaire autant de terre et revenues comme
vault et aussi pres de Haynau comme est le dicte
Conte de Pontieu , sicomme par les lettres du traictie
du dit mariage peut plus adplain apparoir et depuis
nostre dit feu oncle snit ale de vie a trespas , delaissie
nostre dicte tante , et a lequelle ait este baillie par
feu nostre dit seigneur et ayeul le dicte Conte de
Pontieu pour douaire en la forme et maniere dessusdis,
contenu plus adplain es lettres du dit traictie de
manage , apres aucune decleracion faicte sur les gardes
des villes pour nostre dit feu seigneur et ayeul et sa
couronne , savoir faisons que nous , les chores dessusdictes consid4rees, attendue la scituacion de la dicte
Conte et aussi que par nostre dit feu seigneur et
ayeul Fen dist avoir este lors ordonne que , ou cas
que par defaulte d'oir ou autrement le dicte Conte
revendroit a nostre couronne de France perpetuelment ,
y demouroit ainsi , comme noz Bien amen les maieur
et eschevins de nostre bonne vile d'Abbeville maintenaient avoir este autrefois ottroiez par noz predecesseurs,
Toys de France, et pour l'evident proffit de nous et de
nos subgiez du dis Conte et pais et leurs transquilite
et autres considerations, a ce nous mouvans , et par
l'advis et deliberation de nostre tres cher et três ame
oncle Jehan , regent nostre royaume de France , due

-1) Crotoy.
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de Bedfort, avons reprins, remis , reconnus et reuni ,
reprenons, remettons , recongnons et reunions en nostre
main et couronne de France perpetuelment le dicte
eonte de Pontieu , avec touter ses appartenances , pour
joir par nous et noz officiers , natifs de noste royaume
de France , hóritez en Pontieu ou en la march d'environ et soux le retort de nostre court de parlement
nuement , et pour noz subgiez du dit Pontieu en la
forme et maniere que quant la dicte conte appartenoit a nostre couronne de France audevant du dit
traicti4 de mariage de nos dis oracle et tante. Et
pour ensuir et acomplir le contenu ou dit traictie de
mariage avons voulu et ordonne , voulons et ordonnons
que pour le dit douaire assiette raisonnable soit faicte ,
realment et de fait , en Vermendois pres de Haynau
de dens les prevostez de Ribemont et saint Quentin
et environs, es lieux mains 1) dommagables pour nous
que faire se pourra apres et que la revenue de la
dicte compte de Pontieu appartenant a douaire partie
appellee sera deuement appresagee 2) , pour lesquielx
appresagement et assiette faire nous avons commis
et commettons noz amez et feaulx l'abbe du Mont
Saint Michiel , Raoul le Sage , seigneur de Saint
Pierre , chevalier, maistre Robert le Jone , bailli
d'Amiens , noz conseilliers , et le senechal de Pontieu
et les trois ou les deux d'iceulx. Et avons voulu et
voulons que pendant le temps des dis appresagement
et assiette le recette , appartenant au douaire ou dicte
conte de Pontieu , oultre les charges ordinaires et
acoustumees , ne soit aucunement empeschie par nos
officiers. Si donnons en mandement a noz amez et
feaulx conseilliers, les Bens de nostre parlement, de
noz comptes et tresoriers a Paris et a tous baillis et

1) Moir's.
i) Schatlen,
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autres noz justiciers et officiers ou a deurs lieutenans ,
que ceste nostre prOsente reduction , remiecion et
reunion avec le contenu en ces presentes gardent ,
tiengnent et observent ou facent gander, tenir et
observer par le maniere dessus dicte et par noz
vaassaulx et subgiez de nostre dicte conte

y

facent

obeir et entendre plainement et entierement sans
enir au contraire en quelque maniere , en pugnissant
vigoreusement et sans deport tous ceulx qui feront ,
diront ou pourchasseront aucune cose au contraire du
contenu en ces presentes. En tesmoing de ce nous
avons fait mettre nostre seel , ordonne en l'absence
du grant , a ces presentes. Donne h. Vernon , le
xv e jour de juillet , de grace mil iiii e et xxiiij et
de nostre regne le second.
Et estoient ainsi signees : Par le roy a la relacion de
monseigneur le regent, due de Bedfort. J. de Rivel.
Desquelles lettres cy dessus transcriptes collacion
a este faicte a l'original. En tesmoing de ce nous
avons seelle ce present transscript ou vidimus du seel
aux causes (?) de la dicte ville d'Abbeville , qui furent
faictes et collacionnees le xxviij e jour de juillet , l'an
mil iiij e et vint quatre.

Op de vouw links : J. Martin.
Rechts : Collacion faicte.
Orig. perk. in de Archives Nationales to ParUs ,
does J 520 n. 34. Hoogte 225 , breedte 365 mM.
Met beschadigd zegel der stall Abbeville van 60 m111.
in groene was aan dubbelen staart van perkament.
Op den achterkant: ,,Transcriptum litterarum regiarum quarum Lenore rex reposuit ad domanium
suum comitatum Pontivi, novissime domino Johanni de Francia , filio regis Karoli viti , in tractatu
matrimonii sui cum domino Jacoba de Bavaria
traditum."
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XLVII.
COMMISSA.RISSEN VAN HERTOG JAN VAN BRABANT,
GRAAF VAN HENEGOUWEN ENZ. , EN DE PROCUREURGENERAAL VAN HET GRAAFSCHAP PONTIEU VERKL AREN , VOOR GENOEMDEN HERTOG, TE HEBBEN
AANGENOMEN HET A ANBOD VAN KONING HENDRIK
VAN FRANKRIJK EN ENGELAND , VERVAT IN DIENS
INGELASCHTEN BRIEF D.D. PARIJS

1425 [1426]

FEBRUARI 1) , WAARIN DEZE AAN DEN HERTOG
VAN BRABANT,

VOOR

EN OP NAAM

VAN

JACOBA

VAN BEIEREN , DE ONTVANGSTEN DER DOMEINEN
IN HET GRA ArSCHAP PONTIEIT HAD AANGEBODEN.

1425 (1426) , Maart 8.
A tour ceulx qui ces presentee lettres verront
Jehan , seigneur de Beelloy et du Candas , chevalier,
cappitaine de le Ville d'Amiens , Jehan Segry,, chanoine
de Songnies et tresorier de Haynnau , Robert Daulle ,
escuier,, conseilliers et commissaires ordonnez et depputez par nostre tres redoubte seigneur monseigneur
le due de Brabant , de Lathier et de Lembourg ,
marquis du saint empire , conte de Haynnau , Hollande , Zellande , Pontieu et seigneur de Frise , en
ceste partie , et Robert le Pesqueur, procureur general
de la conte de Pontieu et receveur du demaine du dit
conte, salut. Savoir faisons que par nobles et discreps 1) messeigneurs l'abbe du Mont Saint Michiel
et Raoul le Sage, chevalier, seigneur de Boutheville ,
de saint Pierre et de Lamers , maressal heredital de la
conte de Pontieu, conseilliers et commissaires du roy

1.) IJiscret,
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nostre sire , nous avons receu et recevons par le
teneur de ces presentes pour et ou nom de nostre dit
tres redoubte seigneur, monseigneur lc due , les lettres
du roy nostre dit seigneur, desquelles la teneur
s'ensuit :
Henry , par la grace de Dieu roy de France et
d'Angleterre , a tons ceulx qui ces presentes lettres
verront salut. COMM par le traictie du mariage
jadis fait entre feu nostre tres chier et tres ame
oncle Jehan , daulphin de Viennois , conte de Pontieu , et Jaques de Baviere , contesse de Haynnau ,
ait apres le decez de nostre dit oncle este baillie a
nostre dicte cousine de Baviere pour son douaire
la dicte conte de Pontieu avec autres terres soubz
certaines condicions, plus adplain declairees on dit
traictie du dit manage , par le moien desquelles estoit
loisible de reprendre et remettre en nost-i .e demaine ,
touter et quantesfois qu'il nous plaisoit , la dicte conte
de Pontieu , parmi ce que en lieu du dicte conte
baillerions pour le dit douaire autant de revenues que
valoit la dicte conte, et assises aussi prez du pays de
Haynnau , comme est icellui conte de Pontieu , et it
soit ainsi que , puis certain temps enca 1) ,

ayons ,

comme faire le poons , parce que dit est , reprins et
reuny a nostre couronne de France et demaine ou dit
royaume la dicte conte de Pontieu pour le tenir comme
nostre propre heritage et en faire comme do nostre
propre chose , en offrant a nostre tres chier et tres
amO cousin le due de Brabant, pour et ou nom de
nostre dicte cousine de Baviere , assiecte raisonnable
pour le douaire d'icelle , nostre cousine de Baviere ,
et en aussi boine valour comme la dicte conte de
Pontieu estoit et est, et que faire le devious, ou, se

1) Geleden.
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mieulx lui plaisoit , toute la recepte du demaine
d'icelle conte pour ycelle recepte avoir par la main
de nostre receveur d'icellui demaine durant le dit
douaire , toutes charges ordinaires et frais , fais on a
faire a cause de repparacions et edifices convenables
remis sus 1) pour le bien du dit demaine d'icellui conte,
paiees des deniers de la dicte recepte premierement et
avant toute oeuvre , desquelles offres nostre dit cousin
de Brabant, apres ce que ses conseilliers ont eu sur
icelles offres communication et advis en nostre ville
d'Abbeville avec noz conseilliers , lh, envoiez pour ceste
cause , a par l'advis de ses diz conseilliers choisy lit
seconde offre , c'est assavoir les revenues de la dicte
recepte du demaine d'icelle conte pour icelle avoir
par la main du receveur du dit demaine yllec durant
le douaire dessusdit , savoir faisons que nous , voulans
enteriner 2)

a nostre dit cousin de Brabant ce que

offert lui avons a cause du dit douaire comme raison
est , avons a icellui nostre cousin de Brabant bailliê ,
ordonne et delivre et par ces presentes baillons ,
ordonnons et delivrons pour et en lieu de nostre dicte
conte de Pontieu et douaire dessus dit toes les deniers , venans du demaine de nostre dicte conte,
appartenans a la recepte d'icellui demaine, tant a
cause de cas previllegies , confiscations par crime de
leze mageste comme autrement , en quelque maniere
que ce soit pour yceulx deniers , en quelque valeur
qu'ilz soient , avoir et recevoir, durant le dit douaire
de nostre dicte cousine et non autrement , par nostre
dit cousin ou ses commis par la main de nostre
receveur d'icellui demaine, present et avenir ; pourvueu
toutesvoyes , que les charges ordinaires et acous-

1) Remettre sus = herstellen.
`. 2) Geheel vervullen,
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tumees , comme fiefs , aumosnes , gaiges d'officiers ,
messageries a pie , voiages de procureur acoustumez
pour la poursuite des causes en parlement , frais et
missions de procez touchans le demaine d'icellui conte,
seront paiees premierement et avant toute oeuvre
des dis deniers de la dicte recepte du dit demaine par
la main de nostre receveur. Et oultre que par chascun
des deux premiers ans de ceste presente ordonnance
sera sur la dicte recepte d'icellui demaine prince la
somme de iiij e livres tournois oultre et par dessus ce
quo dit est , c'est assavoir pour les dictes deux annees
viij e livres tournois pour emploier par le conseil des
maistres de noz oeuvres et autres , qu'il appartendra ,
et ainsi qu'il est acoustume de faire en repparacions
et edifices necessaires comme estangs , moulins et
autres manoirs , appartenans au demaine du dit conte
de Pontieu. Et pour cliascune annee ensuivante sera
sur la dicte recepte prins tant seulement la somme de
iij e livres tournois pour pareille cause jusques ad ce
que les dis moulins , estangs , ediffices et autres choses
appartenans au demaine du dit conte, soient remis et
repparez en convenable et souffisant estat , lesquelx
ediffices , molins , estangs et autres manoirs repparez
et mis en souffisant et convenable estat , comme dit
est , nous souffira ou dit cas , que de la en avant
soient soustenus et maintenuz en boin et convenable
estat des deniers de la dicte recepte du demaine dessus
dit , sans y prendre sommes de deniers determinees
ne expressees comme les dessus dictes sommes , mais
seulement telles , quelles seront advisees estre necessaires pour le soustenement et repparacions necessaires
des choses dessus dictes. Si donnons en mandement
a noz amez et feaulx conseilliers , les gens de nos
comptes et tresoriers a Paris , que ceste presente
ordonnance entretiennent et facent desormais par le dit
receveur du dit demaine de icellui nostre conte de
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Pontieu et autres, qu'il appartendra , enteriner, gander
et acomplir durant le dit douaire par la forme et
maniere dessus dicte , sans enfraindre. Ausquelles
gens de noz comptes nous mandons par ces dictes presentes que tout , ce quo le dit receveur ara a la cause
dessusdicte des deniers de sa dicte recepte baillie et
delivre taut a nostre dit cousin de Brabant durant
le douaire de nostre dicte cousine de Baviere comme
a autres pour les causes dessus dictes , ilz allouent es
comptes et rabatent de la recepte du dit receveur par
rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles , fait
soubz sOel royal avec quittance souffissante. Car
ainsi nous plaist it estre fait sans contredit. En
tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a
ces presentes. Donne a Paris , le premier jour de
fevrier, ran de grace mil CCCC et vint cincq , et de
nostre regne le quart.
Ainsi signs : Par le roy a la relacion du grant
conseil. J. Calot.
Desquelles lettres cy dessus transcriptes et du
contenu en icelles ou nom de nostre dit tres redoubts
seigneur nous nous sommes tenus et tenons pour contens , et avons acepte et aceptons le transport et
mutation des revenues du demaine de la dicte conte
tant a cause de cas previllegies , confiscations par
criesme de leze mageste comme autrement , en quelque
maniere que ce Boit , pour les prendre , avoir et en
goir par la fourme et maniere, plus adplain declairees
es dictes lettres royaulx dessus transcriptes , a nous
pour le dit seigneur bailliees et delivrees par les dessus
nommez ou nom du roy nostre dit seigneur ou lieu
d'autre recompensacion , faicte a cause de la dicte conte ,
et promettons que nostre dit tres redoubts seigneur,
monseigneur le due de Brabant, tenra et ara pour
agreable le dit appointement et le contenu es dictes
lettres sans jamais aler ne faire aler au contraire.
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En tesrnoing de ce nous aeons 84114 ces lettres de
noz seaulx. Faictes le vil e jour de mars , l'an mil
CCCC et vingt cineq.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs ,
loos J 520 v. 35. Hoogle 400 , breedte 390 niM.
Met vier zegels in roocle was. Op den achterkant :
„Littere certorum consiliarorum et commissariorum duels Brebancie et ejus uxoris, comitisse
Hanonie, quibus acceptaverunt , nomine corundum et maxime pro dote ejusdem comitisse,
redditus provenientes ex comitatu Pontivi causis
et ipsos levandi et habendi inodis et forma
ut in albo. Datum anno Domini millesimo quadringentesitno xxv to viij martii."

JAN CORBISIER, RENTMEESTER VAN JACOBA VAN
BEIEREN, VERKLAART TE HEBBEN ONTVANGEN DEN
INGELASCHTEN BRIEF VAN KONING HENDRIK VAN
FRANKRIJK EN ENGELAND D.D. ROUEN 1427
SEPTEMBER 18 , WAARBIJ DUE AAN ZIJN AMBTENAREN IN PONTIEU OPDRAAGT OM DE INKOMSTEN
UIT DE DOMEINEN VAN PONTIEU , DIE NA DEN DOOD
VAN DEN IIERTOG VAN BRABANT NIET MEER ZIJN
UITBETAILD AAN JACOBA VAN BEIEREN OF AAN
IIAAR RENTMEESTER TE DOEN UITKEEREN.
1427, September 22.
Sacent tout que je, Jehan Corbisier, procureur et
recheveur general du douaire de tres haulte et exellente princesse madame Jaque , ducesse de Bay viere ,
confesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu ,
et dame de Frise, congnois et confesse avoir heu et
recheu ung mandement du roy nostre sire, contenans
la fourme qui s'en suit :
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Henry , par la grAce de Dieu roy de France et
d'Engleterre , a nostre seneschal de Pontieu et a tous
nos baillis et recheveur du dernaine du dit Pontieu et
tous nos aultres justichyers et officyers saint et
dillection. Comme puis aucun temps encha , on
vivant de feu nostre tres cher cousin , le duc de
Braibant , nous ayons reprins la Conte de Pontieu,
lequel Conte avec aultres terres , seignouries et revenues
avoit este baillie en douaire par feu nostre tres cher
seigneur et ayeul le roy Charle , qui Dieu pardoinst ,
en faisant le mariage de feu nostre tres cher oncle
Jehan , lors son second filz et depuis daulphin de
Viennois , et de nostre tres chiere tante Jaque de
Bayviêre , fille de feu nostre cousin le due Guillaume
de Bayviere , Conte de Haynnau , sa femme, et en
faisant icelle reprinse ayons voila que toutes les
revenues et proffis du dit Conte soient baillies par nostre
recheveur du dernaine du dit Pontieu au proffit du dit
douaire , et depuis la dicte reprinse nostre dit cousin
de Braibant soit alle de vie a trespas et n'en ait
depuis icellui trespas aucune chose este paye a nostre
dicte tante , sicomme on dit , pourquoy nous , par
l'advis de nostre tres cher et tres ame oncle Jehan ,
regent nostre royahne de France , due de Bethford 1
vous mandons et a chascun de vous commettons que
les dictes revenues et proffis du dit Conte par la main
de toy , nostre recheveur, et tes successeurs , recheveurs du dit Pontieu , vous faictez payer, delivrer et
baillier a nostre dicte tante ou a son procureur ou
recheveur et aussi d'ores en avant sans difficulte
quelconeques selon la fourme , conditions et teneur
de nos lettrez , faictez sur la dicte reprinse, et tout
par la maniere , que nostre dit cousin de Braibant
jouissoit au temps de son trespas, tant ou dit Pontieu
que ailleurs des terres appartenantes au dit douaire.
Lesquelz payemens nous voulons estre alouez par nos

383

NATIONALES TE PARIJS.

amez et feaulx gens de nos contes a Paris, en rapportant
quittance ou quittances de nostre dicte tante ou son
procureur ou recheveur avec vidimus de ces presentes
et de nos dictez lettrez de reprinse , fais soubz seel
royal , ausquelz nous mandons que ainsi le facent.
Donne a Rouen, le xviij e jour de septembre, l'an de
grace mil iiij e xxvij , et de nostre regne le quint.
Ainsi signees : Par le roi a le relacion du conseil ,
tenue par monseigneur le regent de France, due de
Bethfort. J. Millet.
En tesmoing de ce je , Jehan Corbisier dessus
nomme , ay ces presentes lettrez signëes de mon signe
manuel et seellees de mon seel. Cho fu fait le xxije
jour du dit tnois de septembre, Fan dessus dit.
J. Corbisier.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
Moos .1 520 n. 35bis. lloogte 120 , breed to 34;
rnM. Met zegel van J. Corbisier (beschreven bij
Duet d' Arcq, Collection de sceaux aux Archives
Nationales , n. 11039) in roode was „in simplici
caucla." Op den achterkant: „Littera receptoris
generalis dotalicii dornine Jacobe , ducisse Bavarie , comitisse Hanonie , qua confitetur recepisse litteras regias , quibus ei mandatur,, quod
redditus comitatus Pontivi tradat et deliberet
dicte ducisse modo et forma ut in alho. Datum
xxij septembris , anno Domini W. quadringentesimo xxvij°."
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B L A €1- E.

I.
HENRICUS ABT VAN EGMOND VERLIJDT ZIJN
ADVOKAAT WILLEM VAN EGMOND MET MINE GOEDEREN TEN ONVERSTERFELIJK LEEN.

1227, November.
Ne gestarum rerum memoria processu temporis
pereat aut evanescat ad calumpniam extinguendam ,
congruum existit res mortalium ratione robustas
scripto perhennare. Cognoscat igitur presens etas ac
sciat postera, quod ego Henricus , Dei gratia abbas
Ekemundensis , omnia beneficia, que dominus Willelmus de Ekemumda 1) ab ipso monasterio titulo feodi
juste debet obtinere , in justo feodo eidem contuli , in
tali forma, quod ipsa feoda a linea generis ipsius
Willelmi non exorbitabunt nec recedent. Et ne venenosa discordia ipsa facta subvertat aut litura dubietatis aboleat, sed perhenniter vigeat, adicitur etiam,
quod , si jam dictus Willelmus sine filio decesserit,
ad filiam ipsius natu majorem eadem feoda, difficultate qualibet postposita, devolventur. Et si herede
sexus utriusque contigerit eum forte carere , filii vel
filie soboles in beneficiis sepedictis parenti legitime
succedet. Si vero nec talem heredem prefatus Willelmus habuerit, proxima parentele persona, ad quam
relique ejus hereditates dinoscuntur rite pertinere,
sepedicta beneficia jure feodali possidebit, ita quod
regula propaginis ejusdem nullatenus migrent. Sane si
duo diversi sexus in equali gradu consanguinitatis con-

1) Sic.
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venerint , ad serum masculinum , omni penitus cessante
gravamine , prenominata feoda dirivabunt. Ut autem
concessio prelibata domino Willelmo ac successoribus
suis , qui feoda prememorata, ut prelibatum est, jure
possidebunt , firma ac incolumis conservetur, , sine
dolo et tergiversia , presentem paginam sigillo meo
et hominum ecelesie Ekemundensis testimonio duxi
roborandum. Testes vero sunt hii : Ysbrandus de
Harlem , Nicholaus Persin , Walterus de Harlem,
Theodericus de Wasnare , Jacobus de Elichlo , Reynerus de Riswich , Ysbrandus de Ekemunda , Theodericus de Aismare , Gerebrandus de Alcmara , Theodericus frater ejus, Theodericus de Lane, Henricus
de Elichlo , Albreth de Hage , Folpert filius Gerard
et quainplures alii tam clerici quam laici. Actum
anno Domini incarnationis M°C°C° vigesimo vii°,
mense Novembri.

Orig. perk. in de Archives Nationales to Parijs,
doos T 159 n. 15-17. Hoogte 380, breedte
285 mM. Zegels verloren ; vijf zegelgaten. Bij
Van den Bergh, Obk. I n. 307, naar een gedruleten tekst.
II.
ARNOLDUS , ABT VAN EGMOND ; BEVRIJDT VOOR
EEN SOM GELDS EENIGE KEURMEDIGEN ONDER
ZEKERE BEPALINGEN.
1231, Januari 14, Haarlem.
In nomine Domini. Ego Arnordus 1 ), Dei permissione
Egmundensis abbas, notum facio omnibus tam presentibus quam futuris presens scriptum intuentibus ,

1) Sic.
Bijdr. en Meded. XXXII.
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quod, necessitate ecclesie mee urgente, de voluntate
domini Florentii , comitis Hollandie, et de consilio
totius conventus et Willelmi de Egmunda, advocati
nostri , et hominum ecclesie , ministeriales ecclesie
nostre a rivulo in Galenvort decurrente usque ad
parrochiam Kasterchem coinmanentes et eorum filios
et filias eorumque successores ab eo jure , quod vulgo
curmedem dicitur,, quo nobis et ecclesie nostre actenus
astricti tenebantur, quadam summa pecunie mediante ,
liberos et inmunes dimisimus. Verum ne ab ecelesia
nostra, alienati esse videantur,, salvo per omnia nostro
et eorum jure , servicia que [actenus] 1 ) ecclesie nostre
inpendere consueverant, nobis nostrisque successoribus
reservavimus. Presertim si aliquis istorum cum ministeriali ecclesie nostre , qui memoratum jus silicet
curmedem solvere tenetur, matrimonium contraxerit,
decrevimus, ut eorum filii conditions matris teneantur
astricti. Volentes itaque utilitati tam ecclesie quam
ministerialium predictorum providere , ne progressu
temporis ipsis aut eorum posteris error aliquis oriatur,
nomina singulorum in alio script°, quod ecclesia
penes se reservabit, conscribi fecimus. Ut autem
ista rata et inconvulsa permaneant, sigilli mei et
domini Florentii, comitis Hollandie, et conventus et
Willelmi de Egmunda, advocati nostri, appensione et
testium subscriptione presentem paginam dignum
duximus communire. Si quis autem [huic] facto
nostro rationabili ausu temerario contraire presumserit, anathema sit. Testes : Machtildis, comitissa
Hollandie, Willelmus frater comitis, Theodericus
decanus [Kene]marie, Heinricus de Emcekerke ,
Mauricius de Limben , Gerrardus de Egmunt, Lybbertus de Heilgelo , Bartholomeus de Bergen, sacer-

'I) De tusschen haakjes geplaatste woorden zijn onleesbaar.
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dotes , Willelmus de Theilingen et Theodericus frater
ejus, Isbrandus de Harlem, Nicholaus Persin Walterus de Harlem , Theodericus de Wasnar, Jacobus
de lleilgelo, Gelekinus de Riswic, Bartholomeus
de IIa[rle]m , Bartoldus de Ackerslote , Isbrandus de
Rinningem, Dodo de Heilgilo , Gerbrandus de Alkmar
et frater ejus Theodericus , Adalbertus de Hagen ,
Theodericus de Lan , Gerardus et Werenboldus de
Rinningem , homines ecclesie , Theodericus de Velsen
Ale[nso] et Johannes servi abbatis et alii quam pluses.
Actum anno Dominice inearnationis IVITT'xxx°, apud
Harlem, x-viiij° kalendas Februarii.

Orig. perk. in de Archives Nationales le Parijs,
loos L 1010 n. 69. Hoogte 250, breedte 395
ntM. Beschadigd. Zegels verloren; Lien zegelgaten.
Bij Van den Bergh, Obk I n. 325, naar eett
cartularium van Egmond in het 1?ificsarehief to
's-Gravenhage.
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A.
Abbeville, 372-375, 378; zegel, 375.
Acheriis, zie R. de.
Ackerslote , zie Bartholdus.
Adalbertus (Albreth) de Hagen (Rage), 385, 386.
Albrecht, hertog van Beieren , graaf van Henegouwen , Holland enz. , 267 , 324-347 , 361, 362 ;
zegel, 327, 329, 332, 333, 340, 342, 346.
Albreth , zie Adalbertus,
Allues (= Arleux) 355, 356.
Alcmara (Alkmar), zie Gerebrandus , Theodericus.
Alsmare (= Aalsmeer) , zie Theodericus.
Amiens, baljuw, 287, 288, 292, 293, 297, 313, 370;
zie Robert le 'Tone.
,
kapitein
, zie Jan , heer van Beelloy.
,,
Amsterdam, 329; zegel , 330.
Arkel , zie Otte.
Arleux, zie Allues.
Armignac , graaf van , 314.
Arnoldus (Arnoul), abt van Egmond , 385.
9 heer van Cruninghen, 329 ; zegel, 330.
77
, heer van Egmond , 328; zegel, 330.
„
Arnoul , zie Arnoldus.
Arras , kripmakers , 313.
B.
Bally zie Richard.
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Barbenchon , zie Jan.
Barre , zie Jacobus.
Barret , zie Jacobus.
Bartholdus de Ackerslote , 387.
Bartholomeus de Bergen , 386.
de Harlem , 387.
”
Basso van Berssel , 329 ; zegel, 330.
Bauduim de Rouvroy, 282.
Beaumont , beer van , zie Guy, Jan.
Bedford , zie Jan.
Beelloy, zie Jan.
Begue, zie Jan.
Bergen , zie Bartholomeus.
Bernardus Royer, 326.
Berry, hertog , 353 , 356.
71 ,

hertooidom
3537 354.
1
b

Bersel (Bersele , Berssel) , zie Basse , Floris , Franke,
Hendrik , Wolfard.
Bevere , zie Hendrik.
Biaulieu (bij Valenciennes) , 321.
Biaumont (Beaumont), heer van , zie Guy, Jan.
Blois , zie Jan.
Boheme , koning van, 314.
Borselen , zie Bersel.
Bosgillont , zie Philips.
Bouchaign , 303.
Bourbonnois , hertog van , 318.
Bourgongne , hertog van , 318 , zie Philips.
Boussoit , hoer van , zie Jan Sausset.
Boutheville , zie Raoul le Sage.
Braban , zie Petrus.
Brabant, hertog van , 314.
Brederode , zie Reinoud , Theodericus.
Buisson , secretaris van gravin Margaretha van Henegouwen enz. , 322-324.
Duffle, zie Hendrik,
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REGISTER,

C.

Caisnoy, zie Quesnoy (Le).
Calcheya, zie J. de.
Calot, zie J.
Cambiers , zie 3.
Cambray,, zie Kamerijk.
Cambresis , 319 , 320.
Campvere, 273 , 276.
Candas , zie Jan , heer van Beelloy.
Castricum , zie Kasterchem.
Cauffechire , zie Jan.
Chanteprime , zie Jan.
Chauny sur Oise , 281.
Chin , zie Gillis.
Chunradus , praepositus Montensis, 342.
Clais Kervinc de Remesvale , commissaris van graaf
Willem VI, 369.
Clignet, zie Petrus de Braban.
Colart Hagnet (Nicholaus Hangnet), ontvanger van
Henegouwen , 346 , 348.
Compiegne, 352, 358.
Corbisier, zie Jan.
Coustre, zie Phelippron.
Credulium , zie Crillon.
Crievecuer, 355, 356.
Crillon , 287 , 292 , 293.
Crotoy, 354, 373.
Cruninghen , zie Arnoldus , Gillis.
D.

Damassone, zie Leurent.
Daniel van Hamale, 270, 272, 273, 275.
77

zegel, 330.
Daulle, zie Robert,

,

heer van de Marewede
) 328;
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Delf,, zie Laurentius.
Delft , 329 ; zegel , 330.
Derby, graaf, 318.
Devan , secretaris van koning Ka rel VI van Frank
rijk , 372.
Dodo de lleilgilo (=-_ Hello), 387.
Doizy, zie Theodericus.
Doornik , zie Tournay.
Dordrecht, 329; zegel , 330.
Douay, 319-321.
Duitschland (het Duitsche Rijk) , 269 , 293.
, keizer, 310.

,

E.
Edward III, koning van Engeland , 314 , 316 , 318.
Egidius de Cruininghen , zie Gillis.
Egmond , abt , zie Arnoldus , Henricus.
17

”
,,

, oorkonden van den abt , 267.
,

servi , zie Jan (Johannes), Menso.

, zie Arnoldus , Gerardus , Willem.

Ekemunda (Egmond) , zie Isbrandus.
Elichlo (----,-- Heilo) , zie Hendrik , Jacobus.
Emcekerke (= Heemskerk), zie Hendrik.
Engeland, 269.
, Engelschen , 366 , 367.
77

7

koningen , Edward III, Hendrik VI.

Ercle (= Arkel), zie Otte.
Esplechin , 314 , 315.
Estienne Malion (Maulyon), 322, 323, deken van
Kamerijk , commissaris van hertog Albrecht, 327.
Eth , zie Gobierth.

F.
Famy (?) , 310.
Floris IV, graaf van Holland , 386.
„

V, graaf van Holland , 267, 269, 300.
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Floris van Bersele , 270-276 ; zegel , 276.
Foleville , zie Jan.
Folpert, zoon van Gerard , 385.
Fosse , zie Gillion Roisin.
Franke van Bersele , heer van den S. Maartensdijk
(de la Dike saint Martin), 329; zegel , 330.
Frankrijk , admiraal van , zie Petrus van Braban.
v

, koningen , zie Philips de Schoone , Philips
VI , Jan de Goede , Karel IV, Karel V,
Karel VI.

”

, koningin , zie Isabelle.

, regent, zie Jan , hertog van Bedford.
,,
Friesland , Friesche charters te Parijs , 266, 268, 270.
G.

G. de Monte Acuto (= Montagu) , 346.
Gaillart Petit Saisne , raadsheer en commissaris van
koning Karel VI van Frankrijk , 368.
Galeran van Lucembourc , 326.
Galenvort, 386.
Gazebecke , heer van , 346.
Gelderland , Geldersche charters te Parijs, 266-268,
270.
Gelderland, hertog van, 314.
Gelekinus de Riswic , 387.
Gelre , zie Gelderland.
Gennep , zie Reinoud van Brederode.
Gerard , zie Folpert.
Gerardus de Egmunt (Egmond), 387.
7)
71
Il

de Montagu, 267.
de Rinningem , 386.
,

heer van Sothengien , 295-297.

Gerbrandus (Gerebrandus) de Alkmar (Alcmara),
385 , 387.
Ghisebrecht , heer van Vianen , 328 ; zegel , 330.
Oillame , zie Willem:
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Gille , zie Gillis.
Gillion Roisin , signeur de la Fosse , 303.
Gillis (Gille) , heer van Chin , 328 ; zegel , 329.
7 7

van Cruninghen , 270-276 ; zegel, 276.

Gobert de Helleville , 271 , 274.
Gobierth d'Eth , 304.
Goumeigniez (= Gommegnies), heer van , 346 ; zie
Willem.
's-Gravenhage , 327 , 343 , 345 , 346.
Gres (De), zie Jan.
Gressibus (De), zie Jan.
Gulik , markies, 314.
Guy, heer van Biaumont , 328; zegel, 329.
Guy van Dampierre , graaf van Vlaanderen , 288-290.
Guy van Henegouwen, 270, 272, 273, 275; bisschop van Utrecht , 303.
Guy, beer van Monchiau , commissaris van graaf
Willem VI, 369.

H.
Haarlem, 329 , 385 , 387 ; zegel , 330.
(Harlem) , zie Bartholomeus , Isbrandus ,
,,
Walterus.
Haemstede , zie Jan.
llaestreiche , zie Pols.
Hage (Hagen) , zie Adalbertus.
Hagnet , zie Colart.
Haidony , zie Vincent.
Hamaide (La), heer van , 322-324 ; zie Jan.
Hamale , zie Daniel.
Hainaut, zie Henegouwen.
Hangnet , zie Nicolaus.
Heilgelo (Elichlo) , zie Dodo , Jacobus, Lubbertus.
Helleville , zie Gobert.
Helmicus de Tornaco , 370.

894
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Hendrik (Henri , Tienricus).
,,

van Berssel , 329 ; zegel , 330.

77

van Bevere , 271 , 274.

77

Buffle , 270-276.
abt van Egmond , 384.

”

,

))

de Elichlo (= Heilo), 385.

,,

de Emeekerke (= Heemskerk), 386.

')

VI, koning van Engeland en Frankrijk, 372—
383.
de Soutenlande , 270-276.

”
Henegouwen , baljuw,, zie Senzelles (heer van).
, graaf, zie Albrecht, Jan II, Willem

”

III, Willem IV, Willem VI.
, gravin , zie Jacoba , Margaretha, Philippine.
”

, kamerheer, zie Jan Cauffechire.

”

, ontvanger, zie Colart Hagnet (= Nieolaus Hangnet).
seneschalk , 326 ; zie Jan Werchin ,
Simon van Lalaing.
, tresaurier, zie Jan Segry.

,,

zie Guy.
lioerne , zie Willem.
Holland , graaf, zie Floris , Jan I; zie ook onder
Henegouwen.
r

, gravin , Machtildis , zie ook onder Heuegouwen.

77

7

Hollandsche kooplieden , 363-370.

llordaing , zie Simon van Lalaing.
Hugo, zoon van Gerard , heer van Sothengien ,
295— 297.
I.
Isabelle (Isabeau) van Beieren , vrouw van koning
Karel VI van Frankrijk , 350-352.
Jsbrandus de Ekemunde, 385.
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Isbrandus de Harlem , 385, 387.
,,

, de Rinninoiem
387.
b
7

J.
J. de Calcheia , 326.
J. Calot , secretaris van koning Hendrik VI van Engeland , 380.
J. Cambiers , secretaris van hertog Albrecht van
Beieren , 346.
J. Martin, 375.
J. Millet , secretaris van koning Hendrik VI van
Engeland , 383.
J. de Rivel , secretaris van koning Hendrik VI van
Engeland , 375.
J. de Songnies (Soingnies) , secretaris van hertog
Albrecht van Beieren , 329 , 332 , 335 , 338 , 340.
Jacoba van Beieren , gravin van Henegouwen enz. ,
269 , 352--359 , 370-383.
Jacobus (Jacque) Barre , commissaris van graaf Willem
VI, 369.
”

Barret, 346.

”

de Elichlo (Heilgelo) , 385 , 387.

”

, heer van Walaincourt en Oisving (?) , 328 ;
zegel , 329.

Jan (Jehan , Johannes), beer van Barbenchon, 328;
zegel , 329.
van Beaumont , 314 , 321 .-322 ; Jan van He-

,'

negouwen , 294.
77

,

hertog van Bedford (Bethford), regent van
Franlotk , 373, 375, 382, 383.

77

7

heer van Beelloy en van Candas , kapitein van
Amiens, commissaris van hertog Jan van
Brabant, 376.

71

7

le Begue , secretaris van koning Karel VI
van Frankrijk 1 368.
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REGISTER.

Jan , (?) van Bersele , zegel , 277.
„

, graaf van Blois, 328 ; zegel , 329.

,, , hertog van Brabant, 376-383.
Chanteprime, 370.

T7

”

Cauffechire , kamerheer van llenegouwen , 304.

,,

Corbisier, rentmeester van Jacoba van Beieren ,
381-383; zegel, 383.

,, , heer van Foleville , ,,conseiller du roi et garde
de la prevOtO de Paris ," 343, 345.
de Goede , koning van Frankrijk , 322-324.
,,
„

de Gres (Gressibus), 279.
, heer van Haemsteden, 329 ; zegel, 330.

,, , heer van La Hamaide , 328 ; zegel, 329.
,, II, graaf van Henegouwen enz. , 267 , 270—
280 , 289: zegel, 273, 279.
,, van Henegouwen, zie Jan van Beaumont.
I, graaf van Holland , 267.
,,
,, , dit Jounet, burgermeester van Mons , 304.
,,

, heer van der Lecke (de la) , 328; zegel , 330.
Mangier, klerk , koninklijk notaris , 345.

,,

, heer van Morialmeis (Moriaumes), 328; zegel,
329.
,, , Mulard , 270-276; zegel (?), 276.
graaf van Namen , 293-297.
77

,

Pierart , klerk , 345.
,
77

77

, Renesse (Renesse), 270-277; zegel, 276.
,

heer van Reyneval (Rainneval), 279, 303, 304.
Salomonis, rentmeester van graaf Willem van
Oostervant , 348. .

77

de Sausset, heer van Boussoit , 303.

,,

Segry,, kanunnik van Soingnies,, tresaurier van
Henegouwen en commissaris van hertog Jan
van Brabant, 376.

,, van Touraine , zoon van Karel VI, dauphin
de Viennois, 352-359 i 371-375, 377, 382.
,,

de Tournay,
Tournay klerk , 304.
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Jan Troullet, kanunnik van St. Germain to Mons,
345.
Vilain de Saint Hilaire, proost van Mons, 304.
, heer van Werchin , seneschalk van Henegouwen , 327, 328; zegel, 329.
, servus van den abt van Egmond , 387.
Johanna, dochter van graaf Willem VI, 349-351.
van Valois , vrouw van graaf Willem III ,
279-281, 303, 304, 320.
'Tone , zie Robert.
Jounet , zie Jan.
K.
Kamerijk , deken, 326 ; zie Estienne Maulyon.
Karel IV , koning van Frankrijk , 309-313.
Karel V, koning van Frankrijk , 324-327 , 331--333,
338 , 339—.341.
Karel VI , koning van Frankrijk , 343-373 , 382 ;
zegel, 348.

.

Karel, zoon van koning Karel VI van Frankrijk ,
349-351.
Karel van Valois, 270--276, 279-282.
Kasterchem (= Castricum) , 386.
Kenemaria , decanus , zie Theodericus.
Kervine zie Clais.

L.
Laingny , 305 , 309.
Lalaing, heer van , 326 ; zie Simon.
Lamers , zie Raoul le Sage.
Lane , zie Theodericus.
Laurentius Delf, secretaris van graaf Willem VI,
370.
Lecke (De la) zie Jan.
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Leiden , 329 ; zegel , 330.
Leurent Damassone, ontvanger van Noord-Holland,
commissaris van graaf Willem VI , 369.
Ligne, zie Willem.
Liny, heer van, 322-324.
Limben , zie Mauricius.
Linscoten, zie Willem.
Lodewijk van Nevers, zoon van graaf Robert van
Vlaanderen, 294, 295, '297.
Loeys, graaf van Evreus, broeder van koning Philips
den Schoone van Frankrijk , 308.
Lotharingen, hertog van, 314.
Lubbertus de Heilgelo (=_- Heilo), 386.
Lucembourc, zie Galeran.
Luik , bisschop, 314.
M.
Maartensdijk, zie Franke van Bersel.
Machtildis, gravin van Holland , 386.
Malion , zie Estienne.
Marewede, zie Daniel.
1Vlargaretha gravin van Hanegouwen enz., 322-325;
zegel, 322-324.
vrouw van hertog Albrecht, 336, 337.
vrouw van graaf Willem VI, 344, 347,
349-358; zegel, 359.
,,

vrouw van Philips van Bourgondie (den

7,

dochter van Philips van Bourgondie's

Stoute), 349.
zoon Jan van Nevers, 349.
Maria, dochter van koning Karel V van Frankrijk
327-330, 333-343.
Martin, zie J.
Maturinus Rogerius, 323.
Maubeuge, 328; zegel, 330.
Maugier, zie Jan.
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Araulyon , zie Estienne.
Mauritius de Limben , 386.
Menso , servus van den abt van Egmond , 387.
Middelburg, 270, 273, 337--329, 331, 332; zegel ,
330.
Millet, zie J.
Monchiau , zie Guy.
Mons , 303 , 304 , 313 , 328 , 348 ; zegel , 330.
77

burgermeester,, zie Jan , dit Jounet.
, kanunnik, zie Theodericus Voppo.
, kanunnik van St. Germain , zie Jan Troullet.
proost , zie Chunradus , Jan Vilain de Saint
Hilaire, Pols de Haestreiche.

Mont Saint Michiel, abt van, commissaris van koning
Hendrik VI van Engeland , 374 , 376.
Montagu, zie G. de, Gerardus.
Montangnies , zie Rasco.
Monte Acuto, zie G. de.
Morialmeis (lVforianmes , Morielmes), 322-324 ; zie Jan.
Mortaigne , 355 , 356.
1VIourmaill , 304.
, zie Jan.

N.
Naeldewich , zie Willem.
Namen , graaf van , zie Jan.
Naste , hoer van , 312 , 313.
Neele , vrouwe van , zie Yzabel.
Nevers , zie Lodewijk.
Nicolaas Hangnet (Colart Hagnet) ontvanger van
Henegouwen, 346, 348.
Persin , 385, 387.
Nigella (Neele), zie Ysabel.
Noord-Holland, ontvanger, zie Leurent Damassone.
Northanton , graaf van , 318.
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0.
Oostervaut, 310, 322, 324-327, 335, 337, 347 ,
348, 370-372.
, seneschalk, zie Simon van Lalaing.

,,
Orleans, universiteit, 268.

Oste, heer van Tresegnies, 328; zegel, 330.
Otte, heer van Elide (= Arkel), 328; zegel, 330.

P.
Parijs, 322-324, 326, 340-345, 347, 361, 362,
370, 371, 374, 376, 379, 380, 383.
77 ,

Parlement, 287, 291, 293, 294, 296, 297.

,, , Prevoste, 323, 343, 345, 361; zegel, 323,
346, 361.
17 7

universiteit, 268.

Penestre , kardinaal van , 318.
Perche, zie Willem.
Peronne, 279, 280.
Persia , zie Nicolaus.
Pertico, zie Willem.
Pesqueur, zie Robert.
Petit, zie Gaillard.
Petrus de Braban, dit Clignet, raadsheer en kamerheer van koning Karel VI en admiraal van
Frankrijk, 364, 365, 368.
77

de Sande , secretaris van graaf Willem van

Oostervant, 348.
Phelippron le Coustre , 304.
Philippine, gravin van Henegouwen, 279-280.
Philips IV (de Schoone), koning van Frankrijk, 267,
269-277, 283, 286-288, 293, 294, 297-302,
305--311; zegel, 287, 297.
Karel VI, 313-322.
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Philips de Bosgillont , raadsheer van koning Karel VI
van Frankrijk , 368.
van Bourgondie (de Stoute),, 349-351.
,,
Pi6rart , zie Jan.
Pierre , zie Petrus.
Poitau , 353 , 354.
Pols de Haestreiche , proost der kerken van Mons, 345.

Pouticu, 354--356, 372-383.
,)

maarschalk , zie Raoul le Sage.

,,

procureur-generaal , zie Robert le Pesqueur.

n

seneschalk , 374.

Pontoise , 283 , 285 , 298 , 301.

Puthe, zie Zweder.
a.
Quesnoit (Le), 303, 333-335 , 338, 340.

R.

R. de Acheriis , 323.
Rainneval , zie Jan.
Raoul le Sage , hoer van Boutheville , Saint Pierre
en Lamers , maarschalk van Pontieu , commissaris
van koning Hendrik VI van Engeland , 374 , 376.
Basco de Montangnies , 348.
Reinerus de Riswich , 385.
Remesvale , zie Clais Kervinc.
Renaus le Roy, 313.
Reinoud van Brederode , beer van Gennep ; 328 ;
zegel , 330.
Reyneval , zie Jan.
Ribemont , 374.
Richard de Baily,, klerk , koninklijk notaris , 345.
Rinesse (Renesse) , zie Jan.
Rinningem , zie Gerardus , Isbrandus , Werenboldus.
Btjdr. en Meded. XXXII.
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Riswic, zie Gelekinus, Reinerus.
Rivel , zie J. de.
Robert Daulle , commissaris van hertog Jan van
Brabant, 376.
Robert le Jone , baljuw van Amiens , commissaris
van koning Hendrik VI van Frankrijk, 374.
77

le Pesquer, procureur-generaal van Pontieu ,
376.

n , graaf van Vlaanderen , 283 , 284 , 286-288,
292-302.
77 7

Z0011 van graaf Robert van Viaanderen ,

293-295.
Rogerius, zie Maturinus.
Roisin , zie Gillion.
Rouen , 381, 383.
Rouvroy, zie Bauduitn.
Royer, zie Bernardus.

S.
S. Wiart (Wiardi) , secretaris van graaf Willem VI,
358, 360, 363.
Sage, zie Raoul.
Saint Oein (Ouen) bij Parijs , 286, 287.
Saint Pierre , zie Raoul le Sage.
Saint Quentin, 327, 374.
Saisne, zie Gaillart.
Salebieres , graaf van, 318.
Salomonis , zie Jan.
Sande, zie Petrus.
Savoye , graaf van, 314.
Segry, zie Jan.
Senzelles, heer van , 346; baljuw van Henegouwen ,
348.
Simon van Lalaing, beer van Hordaing, seneschalk
van Henegouwen, 327.
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Soingnies , kanunnik, zie Jan Segry.
(Songnies) , zie J. de.
Solemmes , 310.
Somme , 365 , 368.
Sothengien , zie Gerard.
heer van 312.
Soutenlande , zie Hendrik.

T.
Tempeliers 268 , 270.
Tenremonde , zie Termonde.
Termonde , 315, 316.
Theilingen , zie Theodericus , Willem.
Theodericus de Alcmara (Alkmar) 385 , 386.
de Alstnare
7,

,

Aalsmeer) 385.

heer van Brederode , 328 ; zegel , 330.
decanus Kenemarie, 386.
Doizy, 303.
de Lane (Lan), 385, 386.

71

de Theilingen, 387.

71

de Velsen , 386.
Voppo , kanunnik van Mons , 326.

de Wasnare (Wasnar) , 385 , 387.
,,
Thiery, zie Theodericus.
Tornacum zie Helmicus.
Touraine , hertog, zie Jan.
hertogdom , 353 , 356.
Tournay, 294, 296, 297, 319-321, 357, 361, 362,
364, 368.
zie Helmicus , Jan.
,,
Tourn'esiz baljuw, 370.
Trazegnies , heer van , 346.
Tresegnies , zie Oste.
Troullet, zie Jan.
Tusculane , kardinaal van , 318.
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U.
Utrecht, bisschop van, zie Guy van Henegouwen.

V.
Valenciennes, 280, 317--319, 321, 328; zegel, 334..
Valois , zie Johanna.
Veere , zie Campvere Wolfard van Berselen.
Velsen , zie Theodericus.
Vere, zie Wolfard van Berselen.
Vermandois , 343, 346, 359, 360, 374.
baljuw, 287, 293 , 370.
Vernon, 372, 375.
Vianen , zie Ghisebrecht.
, huffs van, 311.
Viennois , dauphin van, zie Jan, liertog van Touraine.
Vilain , zie Jan.
Vincent Haidony, klerk , 345.
Vlaanderen , 277, 283-302, 305-312.
, graaf, 311-313.
, graaf, zie Guy van Dampierre , Robert.
Voppo zie Theodericus.

W.
Walaincourt , zie Jacobus.
Walterus de Harlem , 385 387.
Wasnare , zie Theodericus.
Werchin , zie Jan.
Werenboldus de Rinningem , 386.
Wiardi (Wiart) , zie S.
Willem (Wilhelmus , Willame), van Egmond, advocatus , 384-386.
77 7

beer van Goumeignies , 303.

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland enz.,
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279-287, 290, 292--313, 322, 325;
zegel, 285, 302, 304, 309.
Willem IV, 313-323, 325; zegel, 314, 315, 317,
318, 321.
VI, 327-371; zegel, 348, 359, 363, 370.
van Hoerne , jonker, 328; zegel, 330.

7,

, broeder van graaf Floris IV van Holland,
386.
” , heer van Ligne, 328; zegel, 329.
”
17

7,

7

van Linscoten , 270, 272, 273, 275.
de Naeldewick , 345.
Perche (de Pertico), kanselier van Karel van
Valois, 279.

”

de Theilingen , 387.

le Vairier, 271, 274.
,,
Wolfard van Bersele , 270, 272, 273, 275.
”

van Berselen , heer van Vere, 329; zegel
330.

Voudrichem, 363, 370.

Y.
Ysbrandus, zie Isbrandus.
Yzabel, vrouwe van Neele (Nigella), dochter van graaf
Jan II, 277-279.

Z.
Zeeland, kooplieden, 363-370.
Zierikzee, 312, 313, 329; zegel, 330.
Zweder, beer van Puthe, 228; zegel, 330.

VERBETERINGEN.

biz. 268 r. 3 conies , lees: comtes.
blz. 313 r. 12 Crespinois, lees: crespinois (crepiniers).

DE DIJK-AFLAAT VOOR KAREL V
IN 1515-1518,
MEDEGEDEELD DOOR

DR.

GISBERT BROM.

Hieromtrent treffen wij bij onze gesehiedschrijvers
niet dan schaarsche, en dan nog verwarde en gedeeltelijk onjuiste berichten aan. De gansche aangelegenheid kan nu, uit authentieke gegevens van
het Vaticaansche archief, zoo goed als volledig worden
opgehelderd. Ziedaar bet Joel van deze bijdrage.
Aanleiding tot misverstand gaf vooreerst de bekende aflaat voor den wederopbouw van Sint-Pieter,
door paus Leo X kort te voren afgekondigd voor de
geheele Kerk. In noordwestelijk Duitschland, alleen
het gebied van den keurvorst en de markgraven van
Brandenburg uitgezonderd , werd 2 December 1514
Mr. Johannes Angelus de Arcimboldis 1 ) met de prediking van dezen aflaat belast. Aangaande zijn werkzaamheid als zoodanig, ook in onze gewesten, zijn
tal van gegevens bewaard , terwiji omtrent den haast
gelijktijdigen disk-aflaat de bronnen veel zuiniger
vloeien. Niets lag derhalve meer voor de hand ,
dan beide met elkander te verwarren.
Zoo meende N. C. Kist indertijd , dat Adriaan
Florisz. pauselijk commissaris van den aflaat voor

1) Of: Areimboldi.
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Sint-Pieter in de Nederlanden geweest is 9. Toch
had deze geleerde , bij nauwkeurig toezien op de
door hem gepubliceerde bescheiden , zich gemakkelijk
voor deze vergissing kunnen behoeden. Op het
dwaalspoor van Kist dacht ook Paul Fredericq aanvankelijk 2)

er niet aan , dat er wel degelijk groot

onderscheid to maken valt tusschen den aflaat van
Sint-Pieter en den dijk-aflaat. Doch spoedig kwam
hij tot beter inzicht en erkende hij dit onderscheid 3).
Duidelijker nog stood het Dr. A. Eekhof voor oogen :
met nadruk betoogde hij , dat Leo X eerst den ,,SintPieters-aflaat" afgekondigd en daarna , op verzoek
van Karel V, een afzonderlijken aflaat toegestaan heeft,
waarvan de opbrengst dienen moest tot herstel der
in Karel's gebied liggende dijken. Maar hij kon niet
precies zeggen , wanneer deze dijk-aflaat werd ingesteld. Ook het juiste tijdstip van afkondiging was
hem onbekend 4),

terwifi Dr. Eekhof veel over deze

zaak in het duister laat en zich tot algemeenheden
moet bepalen.
Door samenvoeging der losse , bier en daar verstrooide berichten , maar vooral met behulp der Vaticaansche gegevens , kunnen wij thans de geschiedenis
van den dijk-aflaat , ten onzent in zijne soort wel
een unicum , in het juiste en voile licht stellen.
Wagenaar 5)

vertelt , dat Karel V, in Juni 1515

van Haarlem naar Amsterdam rijdende, den treuri-

4) Archief voor kerkelijke geschiedenis I (Leiden 1829) p. 184.
2) „La question des indulgences dans les Pays-Bas au corninencement du XVIe siècle", Bulletins de l' Academie royale de
Belgique, 3me sêrie torn. XXXVII 2me partie (1899) p. 24-57.
3) Memoires couronnees de l' Academie torn. LIX (1900) p. 4.
4) De questierders Tan den oflaat in de Noordelijke Nederlanden
('s-Gravenhage 1909) p 27 en 29.
5) Vaderlandsche historie IV p. 396.
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gen toestand der dijken zag „die bet IJ-water
keerden." Zij waren „zees gescheurd en afgeslagen.
Alen onderrichtte hem ten zelfden tijde , dat de Westfriesche dijken niet beter gesteld waren." Naar het
voorbeeld van Wagenaar roemt Blok 1)

de goede

zorg , door Karel's regeering aan den dag gelegd
voor het onderhoud der dijken , met name in Holland, Zeeland en Friesland. De benoeming van
Karel van Poitiers tot „super-intendent der dijken ,"
waarbij hem 3 Juli 1516 speciaal het toezicht op
het dijkwezen in Holland opgedragen werd , was een
der eerste gevolgen dezer regeeringszorg, waarlijk
geen overbodige na de vreeselijke watervloeden , die
in 1508 , 1509 en 1514 de lage landen geteisterd
hadden.
Maar het eerste gevolg was zij niet. Als zoodanig
komt in aanmerking onze dijk-aflaat , die reeds 7
September 1515 werd verleend en zich dus onmiddellijk aansluit bij het boven-vermelde bezoek van
Karel V aan. de IJ-streken. Want op zijn allerdringendst en bijzonder verzoek — „a nostre tres
instante et singuliere requeste" — was het , dat deze
buitengewone aflaat verkregen werd zoo verklaarde
3 November 1515 Karel-zelf aan het Utrechtsche
Domkapittel, toen hij met een eigenhandig-geteekend
schrijven 2 )

dit invloedrijke college verzocht , de af-

kondiging der betreffende aflaatbulle toe te laten en te
bevorderen. Als voor het grijpen wordt de nauwe
samenhang tusschen Karel's bezoek in Juni aan de
IJ-streken en den 7den September op ziju verzoek toegestanen dijk-aflaat , wanneer wij letten op het 23
Juni 1515 in den Haag gegeven plakkaat 3) , waarin

I) Geschiedenis II p. 519.
2) Van Asch van Wijck, Archief II Utrecht 18M) p. 133.
3) Frêdêrieq, „La question des indulgences," Bulletins a. p. 3/.
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hij ten strengste verbood , dat in zijne staten de
aflaatcommissarissen nog met de prediking van aflaten
voor kerken en hospitalen zouden voortgaan. Dit
verbod doelde natuurlijk vooral op den pas verleenden
Sint-Pieters-aflaat", waarvan Karel niet ten onrechte
mededinging duchtte voor zijn toekomstigen dijkaflaat , waarop zijn practisehe en vlugge staatsmansblik
toes reeds speculeerde. Nog vernemen wij dat
dezelfde vorst 14 December 1515 uit Brussel een
vrijgeleide gaf aan alle geloovigen , die in eene of
andere stad van zijn onderhoorig gebied den zoo door
hem begunstigden aflaat wilden verdienen. De prediking van den dijk-aflaat was derhalve , zes maanden
nadat de voortvarende heerscher zich het plan ertoe
kan hebben gevormd , reeds in vollen gang.
Want 7 September wend de plechtige bulle uitgevaardigd , die onverwijld de afkondiging gelastte
van deze al in gewone omstandigheden hoogst zeldzame gunst, maar nu des te buitengewoner, omdat
zij regelrecht te kort deed aan den nauwelijks onder
de menschen gebrachten aflaat voor Sint-Pieter en
dezen uitdrukkelijk terzijde stelde. Het loont ongetwijfeld de moeite , het zeer uitvoerige document van
den ellenlangen woordenomhaal te ontdoen en naar
den inhoud te ontleden.
In Brabant — zoo vangt na haar gewone bij
wijze van aanloop stichtelijke „arenga" de bulle
aan Vlaanderen , Holland , Zeeland , Friesland en
andere Nederlandsche , aan aartshertog Karel onderhoorige gewesten heeft de aanleg en het onderhoud
der noodige dijken reeds ontzaglijk veel gekost. Maar
niettemin staat jaarlijks veel, ook aan kerkelijke en
liefdadige instellingen toebehoorend grondbezit aan

1) Frèdèricq , Bulletins t. a. p. 35.
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schromelijke verwoesting bloot en komen tal van
menschen jammerlijk om , zoodat al de inspanning en
geldelijke opoffering der inwoners-zelven niet voldoende is om het dreigende gevaar of to wenden.
In dozen hood wil de pans, uit vaderlijke goedheid,
hulp bieden. Na met zijne kardinalen in het Consistorie overleg gepleegd te hebben , verleent hij
tot bevordering van het onderhoud der Nederlandsche
dijken een buitengewonen aflaat, die na afkondiging
dezer bulle drie jaren lang geldig zal zijn. Met de
prediking van den aflaat wordt als pauselijk cornmissaris belast Adriaan Florisz. van Utrecht, proost
van Oudmunster en aartsdiaken in zijne geboortestad.
De aflaat is verkrijgbaar voor alle geloovigen ,
hetzij die in het bovengenoemde gebied woonachtig
zijn , hetzij die onverschillig om welke reden , ook
van handel en . koopmansehap , van elders komen.
Om den aflaat te verdienen , moeten zij meerdere
kerken , of als er op dezelfde plaats slechts eene kerk
is , meerdere altaren vroom bezoeken , welke door
den commissaris of diens gedelegeerden hiertoe zijn
aangewezen , en moeten zij in de bestemde offerbussen een geldelijke bijdrage storten. Dan verdienen zij een vollen aflaat van al hunne zonden , die
zij van harte verfoeid en mondeling gebiecht zullen
hebben , namelijk denzelfden aflaat, die bij een Jubiló
aan het bezoek der zeven kerken van Rome is verbonden en die aan kruisvaarders pleegt te worden
toegestaan. Deze voile aflaat is „per modum suffrage ook toepasselijk op de zielen in het vagevuur,
aan wie hij door de geloovigen , die aan de voor-

1) Jammer genoeg ontbreken de Consistoriale akten van het
jaar 1515; zie mijn Guide aux archives du Vatican (Rome 1911)
p. 68-69.
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waarden hebben voldaan , wordt toegewend. Ook
worden zij, die voor dit goede doel bijdragen , alsook
hunne overladen bloedverwanten en weldoeners , deelachtig aan alle goede en godvruchtige werken der
geheele strijdende Kerk.
Wie aan den aflaat deelaclitig worden , kunnen
zich , ook na afloop van dezen driejaarlijkschen termijn,
een geschikten biechtvader kiezen , die hen van verscheidene , ook aan den h. Stoel voorbehouden zonden
ontslaan , door hen afgelegde ,,vota" of geloften ,

op

eenige met name genoemde uitzonderingen na , opheffen , alsook den vollen aflaat in stervensgevaar
geven kan. M. a. w. zij erlangen het voorrecht van
een zoogenaamden biechtbrief 1).

Maar dit voorrecht

geldt slechts , zoolang zij aan het katholiek geloof ,
de eenheid der Kerk en de gehoorzaamheid jegens
den Paus trouw blijven en mits zij niet zondigen uit
vertrouwen op hun biechtbrief, die antlers ongeldig
wordt.
Gedurende de Brie jaren der prediking van dezen
aflaat zijn alle andere afiaten , waar en wanneer ook
verleend , zelfs die voor den bouw van Sint-Pieter, in
de Nederlanden tijdelijk niet van toepassing. Zij
worden voor zoolang , onvoorwaardelijk en zonder
uitzondering , geschorst.
Be aflaatcommissaris en zijne gedelegeerden moeten
in elke voor de geldinzameling aangewezen kerk een
of meer gesloten offerbussen plaatsen , die slechts met
twee sleutels kunnen geopend worden. De eene
sleutel moet door henzelven worden bewaard ; de

1) Facsimiles van zulk een biechtbrief, verleend door Arcimboldi te Nijmegen 20 April 1516 en te Arnhem 7 December 1517,
Arehief-Kist t. a. p., tegenover p. 176 en 179; de tekst van een
dito, uitgereikt door Adriaan Florin. te Gent 3 Januari 1516, is
o. a. gepubliceerd door FrOd6ricq, Bulletins t. a. p. 54.
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andere door 's pausen neef Raphael de Medicis of
diens gedelegeerden. wie het durft wagen , de offer.,
bussen op een andere manier te openen , beloopt den
kerkelijken ban , waarvan alleen de pans , behalve
in stervensgevaar,, zal kunnen ontslaan evenzoo wie
op eenigerlei wijze de prediking van dezen aflaat
durft verhinderen of op grond hiervan geld durft
vragen of aannemen. Want zoowel geestelijken als
leeken zijn onder genoemde straf verplicht, dezen
aflaat te lielpen bevorderen en kunnen hiertoe , met
bedreiging der kerkelijke censuren , zoo noodig met
inroeping van den sterken arm der wereldlijke macht,
door den commissaris en diens medehelpers verplicht
worden. Niets mag aan deze aflaatprediking in den
weg gesteld worden, ook Been voorafgaande pauselijke
beschikking , van welken aard clan ook.
Het derde gedeelte van den totalen opbrengst zal
komen ten bate der fabriek van Sint-Pieter, zooals
bij overeenkomst is vastgesteld , en zal door aartshertog Karel , op diens kosten en risico , aan den
pauselijken Stoel warden overgemaakt.
Verder zijn de commissaris en zijne medehelpers
gemachtigd om een zeker aantal biechtvaders amn te
steilen , die tot verkrijging van dezen aflaat de vereischte biecht kunnen afnemenT. Zij worden voor
drie jaar met buitengewone volmachten bekleed ,
dezelfde als die het vorige jaar, bij het Jubile , de
penitenciers van Sint-Pieter bezaten. Deze biechtvaders kunnen nl. kwijtschelding geven van alle
zonden , ook die anders aan den h. Stoel zijn voorbehouden , en van de hierop bepaalde kerkelijke
straffen. Zij mogen desverlangd een billijke regeling
treffen met degenen , die ten onrechte kerkegoed in

I) Lie hunne insti uctie of „avvisarnenta", door Arcimboldi gegeven, Archief-Kist III p. 463.
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bezit houden en tot teruggave hiervan niet gerechtelijk kunnen worden genoodzaakt ; ook met degenen ,
die onrechtmatig , langs onzekeren weg of door woeker
in 't bezit kwamen van goederen , waarvan de wettige
eigenaar niet meer te vinden is ; ook ten opzichte
van goederen , die bij testament of schenking voor
het loskoopen van gevangenen zijn bestemd ; ook ten
opzichte der gelden of andere gaven , die bij gelegenheid van maaltijden , openbare feestelijkheden en
toonealvertooningen uit gelofte of gewoonte warden
bijgedragen , mits een gedeelte van dergelijke gelden
en gaven worde besteed voor den dijk-aflaat. Ten
slotte zijn deze biechtvaders gemachtigd om van zonde
en straf diegen.en te ontslaan , die zich hebben
schuldig gemaakt aan simonie , moord en bigamie ,
of die op een onwettige manier de h.h. Wijdingen
ontvangen en de inkornsten van kerkelijke beneficie's
genoten hebben, alsmede om aan degenen , die ondanks
zulk een huwelijksbeletsel reeds in den echt getreden
zijn, dispensatie te verleenen in den 3den en

4den

graad

van bloed- en aanverwantschap , maar dan moet een
boete worden opgelegd ten bate van dezen aflaat.
Wanneer iemand door ziekte , ouderdom , gebrekkigheid of andere reden niet in staat is de aangewezen kerken of kerk te bezoeken , zal hij , na berouwvol gebiecht te hebben , niettemin den aflaat kunnen verdienen , mits hij door vertrouwde handen zijn
geldelijke bij drage aan de offerbus doe toekomen ,
maar dan moet deze bijdrage gelijk staan met het
bedrag , dat hij gedurende een week voor eigen anderhoud en dat zijner familie behoeft , terwijl voor zoo
iemand ook een bepaalde biechtvader met dezelfde
buitengewone volmachten kan worden aangewezen.
Wanneer iemand dezer categoric van personen twijfel
koestert aangaande het bedrag , dat hij verplicht is
te storten , dan moge het worden vastgesteld door
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den commissaris of diens medehelpers of door zijn
biechtvader , terwijl dozen bij de vaststelling of gedeeltelijke kwijtschelding van dit bedrag naar eigen
geweten en goeddunken zullen beslissen , ook vat
betreft de verklaring, wie van het kerkbezoek wettig
verhinderd is en welke andere werken van godsvrucht
daarvoor in de plaats moeten gesteld worden.
De behoeftigen , die z66 arm zijn , dat zij niet beboorlijk kunnen bijdragen , zullen door den commissaris en diens medehelpers geheel of gedeeltelijk van
betaling worden vrijgesteld. De voorname geestelijke
of wereldlijke personen , die eon aanzienlijken staat
voeren , kunnen voor hun gansche huisgezin , naar
gelang van hun vermogen , eene reductie krijgen ,
waarover de commissaris en diens medehelpers wederom moeten beslissen.
nit is de hoofdinhoud der bale van den dijk-aflaat.
De omvang der geestelijke voorrechten en gunsten ,
waartoe zij maehtigt, is wel zoo 'ruin" mogelijk en
komt geheel overeen met de bulle voor den „SintPieters-afiaat", die weer op de leest van den Jubileaflaat is geschoeid. Karel V kreeg dus, tot herstel
der dijken , niet minder hulpmiddelen van den paus
ter beschikking dan waarvan zich Leo X, om zijn
lievelingsdenkbeeld , den herbouw van Sint-Pieter,
spoedig to verwezenlijken , uit den schatkamer der
Kerk bediend had.
Toch is dit pauselijke belang geenszins uit het
oog verloren. Want eon derde gedeelte van de totaalopbrengst van den dijk-aflaat moest ten bate van
Sint-Pieter worden aangewend. Een maatregel, die
trouwens overeenkwam met de toenmalige gebruiken
der Curie, die zich gewoonlijk eon derde van de
opbrengst der aan kerken of hospitalen verleenae
aflaten voorbehield , zooals in Duitschland degene,
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die het verlof tot eene geldinzameling in zijn onderb.00rig gebied gaf, wederkeerig een derde gedeelte
van de opbrengst voor zich opeischte 1).

Het zou mij

niet verwonderen , als Karel V juist door den aflaat
van Sint-Pieter op het denkbeeld is gekomen , om
deze manier van geldinzameling voor het dijkwezen
aan te wenden. De buitengewone aflaat kon dan
evengoed door zijne onderdanen verdiend worden , en
het geld bleef voor 2/3 in het land , terwij1 de pauselijke schatkist zich met 1/3 moest tevreden stellen.
Zoo werd tegelijk „de geit en de kool gespaard."
De plechtige afkondiging van den dijk-aflaat ,
waarvan het juiste tijdstip aan Dr. Eekhof onbekend
bleef 2), had plaats 23 September 1515 , zooals nit
een gelijktijdige verklaring der beide commissarissen
afdoende blijkt. Maar Adriaan Florisz. zien wij sleclits
bij uitzondering in zijne functie optreden. Als zoodanig reikte hij te Gent 3 Januari 1516 een biechtbrief nit 3).

Maar het is zeer twijfelachtig , of hij

zulks persoonlijk deed , dan wel of deze aflaatbrief
enkel maar op zijn naam werd uitgevaardigd. Immers,
spoedig na zijne aanstelling tot aflaat-commissaris,
in October 1515 , ging hij met eon diplumatieke tending naar Spanje. Tegen verwachting bleef hij daar ;
hij nam er zelfs , samen met kardinaal Ximenes , het
regentschap waar en kreeg er 18 Augustus 1516 , als
bisschop van Tortosa , een blijvende positie Zijn
ambt van aflaat-commissaris in de Nederlanden moet
hij toen wel hebben prijsgegeven. Kort te voren ,
13 Mei 1516 , trad hij nog als zoodanig op maar

1) Voorbeelden bij A. Schulte, Die Fugger in Rom I (Leipzig
1904) p. 257-259.
2) De questierders van den aflaat p. 29.
Bulletins t. a. p. 54-55. — Archief-Kist I p. 229.
4) Pastor, Geschichte der Papste IV 2 (Freiburg 1907) p. 29 vv. —
yan Gulik—Eubel, IIierarchia catholica (Monasterii 1910) p. 203.
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den inhoud van het betreffende document kennen wij
helaas niet, wiil het Vaticaansche archief daarvan
niet meer bewaart dan eene vermelding 1). Naar alle
waarschijnlijkheid is het de oorkonde , waarbij Adriaan
Florisz. zijn ambt van aflaat-commissaris , tijdelijk
althans , overdeed aan Johannes Hubertsz. de Lommel,
aartsdiaken van Luik.
Want eenige maanden later, 3 September 1516 ,
zien wij dozen uitsluitend aan het hoofd der aflaatprediking gesteld , als opvolger van Adriaan, „propter
ejus a partibus illis absentiam." 2)

Deze benoeming

beet te zijn geschied bid een afzonderlijke Breve,
die ik niet heb kennen terugvinden en die vermoedelijk in de eerste helft van Mei zal gedagteekend
zijn. Ook was zij niet definitief, maar zij stelde
Johannes Hubertsz. slechts aan tot Adriaan's plaatsvervanger, ,donee ad partes hujusmodi redierit et
onus hujusmodi persequi voluerit" 3).

In elk geval

was zij 20 Mei 1516 een voldongen felt. De Breve,
waarbij Johannes Hubertsz. tot aflaat-commissaris word
benoemd , gaf hem een helper , met dezelfde volmachten bekleed, ter zijde: Bernardinus de Salviatis '),
kanunnik van Sint-Donatianus te Brugge. Maar aanvankelijk was doze opdracht aan Adriaan Florisz.
uitsluitend toevertrouwd en had de naderhand toegevoegde helper slechts machtiging voor een andere
taak, die echter met den dijk ,aflaat ten nauwste in
verband stond en onder geldelijk opzicht volkomen
hetzelfde Joel beoogde.
Van een dubbele taak, die aan Adriaan Florisz.

1) Zie mijne Archivalia in ItaW, telangrijk voor de geschiedenis
van Nederland ('s-Hage 1908) no 935.
514.
2) Schulte t. a p. lE p. 156. — Archivalia
3) .Archief-Kist I p. 2 11 en 232.
4) Archie}'-Kist I p. 231 heeft ten onrechte: de Saluratis.
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door den paus opgedragen werd ten bate van het
Nederlandsche dijkwezen, was tot dusverre nergens
sprake. Zij werpt op den veelbesproken, maar weiniggekenden dijk-aflaat een nieuw licht.
Acht dagen na de bulle van den dijk-aflaat verkreeg Karel V een anderen pauselijken gunstbrief,
die hem voor hetzelfde doel niet minder aanzienlijke
baten verzekerde. 't Is de bulle 1 ) van 13 September
1515, waarbij een tiende van alle kerkelijke inkomsten in de Nederlanden gedurende een vol jaar geheven wordt tot onderhoud en herstel der dijken.
Want de opbrengst van den pasverleenden dijkafla,at — zoo verklaart in deze bulle de paus te
hebben vernomen wordt voor het beoogde doel
niet toereikend geacht , terwijl langdurige oorlogen
de geldmiddelen van den vorst en diens onderhoorigen uitgeput hebben. Overwegende, dat de goederen
van kerken, kloosters en vrome instellingen evenzeer
door het gevaar van den watersnood worden bedreigd , is het billijk, dat ook van lien kant tot
afwering van het gevaar bijgedragen worde. „Motu
proprio ," d. w. z. zonder voorafgaand verzoekschrift,
maar uit eigen beweging , staat de paus daarom
toe, dat in de Nederlanden gedurende een vol jaar,
te beginnen met de dagteekening dezer bulle , een
tiende van de opbrengst aller kerkelijke beneficien
worde aangewend tot onderhoud en herstel der dijken. Als collecteurs worden aangesteld Adriaan
Florisz. van Utrecht en Bernardinus de Salviatis;
maar van laatstgenoemde schijnt de benoeming eerst
te hebben plaats gehad , toen de zaak reeds beklonken was , daar zijn naam en zijne werkzaamheid
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als tweede collecteur in de bulle telkens op den
rand zijn bijgevoegd. Op straffe van den ban moeten
zij deze tiendheffing van alle kerkelijke personen
zonder onderscheid vorderen , behoudens alleen de
kardinalen , die ervan zijn vrijgesteld. Maar de helft
der tiende wend — de hullo gewaagt hiervan niet —
bij ondershandsche overeenkomst aan de pauselijke
schatkist voorbehouden 1).
Toen Johannes Hubertsz. de taak van commissaris
voor den dijk-aflaat overnam, kreeg hij ook hiervoor
tot ambtgenoot Bernardinus de Salviatis , die toch
al niet de tiendheffing was belast en dus meteen wel
de geldinzameling van den aflaat gemakkelijk kon.
waarnemen. Beide collecte's waren immers voor hetzelfde Joel en gingen zoodoende in een moeite door.
Hun respectieve opbrengst wordt dan ook voortaan
niet afzonderlijk vermeld in de stukken der pauselijke
administratie , mar telkens bij elkaar gerekend als
dezelfde bron van inkomsten.
Leo X had bijna voortdurend te kampen met geldgebrek , ofschoon hij niet schroomde , met voile handers
geld uit te geven voor zijn expansieve staatkunde
en zijn grootsclie bescherming van kunsten en wetenschappen. Maar als echte loon der Medicis —
oorspronkelijk een financiersgeslacht wist hij ook
vlot aan geld te komen. Zou hij dan niet gretig
geprofiteerd hebben van de mooie kans , die hem
deze bullen van den dijk-aflaat en der tiendheffing
boden?
Zijn dataris Silvio Passarini sloot

2

October 1515

met het Florentijnsche bankiershuis de Frescobaldis
een contract, waarbij deze Bank, naar aanleiding
der twee genoemde bullen, aan de pauselijke schat-

1) Lie Bijl. III, IV en V.
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kilt eene borgstelling gaf van niet minder dan 25.000
dukaten. Bij afzonderlijke Breve 1)

kreeg de Bank

volmacht om tot eigen schadeloosstelling zelf de offerkisten van den aflaat te doen openen en het voor
den paus bestemde geld in te casseeren. Zij had
door hare borgstelling, die feitelijk een voorschot
was , daar reeds spoedig meer dan het gansche bedrag opgenomen werd , zeker niet te veel gewaagd.
De opbrengst ten bate der pauselijke schatkist, zoowel
uit den dijk-aflaat als uit de tiendheffing, liep ten
slotte veel hooger dan de geborgde som van 25.000
dukaten.
Overtuigend blijkt zulks uit de quitantie's , die
wegens voor dezen post ontvangen of contant te betalen gelden door den pans aan het bankiershuis zijn
afgegeven. Mogelijk zijn er nog meer geweest, die
verloren gingen of aan mijn nasporing ontsnapten.
Maar de bewaarde stukken wijzen uit, dat Leo X,
voor zijn bedongen aandeel in de opbrengst van den
dijk-aflaat en der tiendheffing, achtereenvolgens

2)

uitbetaald kreeg :
1515 October 30
1516 Februari 1
77

. dukaten 12.000
.

.

/,

6.181

Februari 12

”

14.000

/)

9.120

)7

3.120

If

9.024

Mei

15

1517 Mei

6

1518 Juni

15

Totaal dukaten 53.445
Geen kleinigheid voorwaar ! Toch was dit maar
de kleinste helft der geheele opbrengst van den dijkaflaat , waarvan 113 , en van de tiendheffing, waarvan
1 / 2 aan de pauselijke schatkist toekwam. Naar dezen

1) Zie Bijl. V; de Bieve heb ik niet kunnen vinden.
2) Zie Bijl. III—V en Schulte t. a. p. 1 p. 198.
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maatstaf zou dan het totaal-bedrag geweest zijn:
128.346 dukaten.
Voor het Flofentijnsche bankiershuis zal er van de
p;e1nde som natuurlijk een aardige provisie zijn overgesehoten. Wij kunnen dit veilig aannemen, wanneer
wij zien , hoe de Fuggers te Rome 1) handelden met
den bekenden aflaat voor keurvorst Albrecht van
Brandenburg , waarvan de bulle kort to voren, nl.
31 Maart 1515, uitgevaardigd was. De niet zelden
misbruikte naam oflaathandel" mag dan ook voor dien
tijd , onmiddellijk aan de Hervorming voorafgaande
-vverkelijk op zijn plaats heeten.
A an de schatkist van Karel V bleven nog altijd
ongeveer 75.000 dukaten. Maar of deze som werkelijk aan het dijkwezen ten goede is gekomen, ziedaar een andere vraag. Erasmus , die het kon weten,
maar die lang geen onvoorwaardelijk geloof verdient,
als hij spot en klaagt over de misbruiken van zijn
tijd, doet er een boekje van open , wanneer hij over
de opbrengst van den dijk-aflaat getuigt : „Quonam
dilapsa sit ea petunia, non est cur memorem; certe
nihil impensum est in eum usum, in quern fuerat
collecta" 2) .

Niet onwaarschijnlijk is het geld terecht

gekomen bij de Tresorie te Brussel, waar het overeenkomstig de meest dringende behoeften van het
oogenblik werd besteed. En deze behoeften waren
dag in dag uit velerlei, zoodat deze allerwegen ingezamelde gelden , vrijwillige of onvrijwillige offergaven van geloovigen en geesteljjkheid, wel niet ter
zijde gelegd zijn voor bun eigenlijk Joel, bet onderhoud en herstel der dijken.
.Misschien zal een nailer onderzoek to Brussel ook

1) Schulte I p. 125-126.
2) Erasmus, Opera omnia turn. V p. 350,
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in deze aangelegenheid een gedetailleerd antwoord
kunnen leveren op de elders geopperde vraag 1): ,waar
bleef de winst van den aflaathandel ?" Vooral wanneer het materiaal dienaangaande nog zoo ruimschoots
aanwezig is , als Paul Fredericq , op aanwijzing van
den Rijksarchivaris , het geluk had in Utrecht to
vinden over de aflaatprediking van Arcimboldi 2).
Meer licht zou dan ook kunnen opgaan over de
plaatsen , waar, en over de ondergeschikte medehelpers , door wie de dijk-aflaat is gepredikt. Uit de
door Fredericq gepubliceerde rekeningen heeft Schulte
het besluit getrokken : ,,lass beide Ablasse — die
voor Sint-Pieter en de dijk-aflaat — gleichzeitig gepredigt wurden." Toch is hier geenszins „ein deutlicher Beweis" aanwezig. Want de rekeningen van
Arcimboldi en zijne medehelpers slaan alle op Geldersch grondgebied , dat Coen nog niet door Karel V
bij de vereenigde Nederlandsehe gewesten was ingelijfd , of wel op de Vechtstreek , die onder het bisschoppelijke Nedersticht behoorde.
Een gelijktijdige prediking beider aflaten in het
gebied van Karel V wend van meet of door de bulle
van 7 September 1515 en nog eens door de Breve
van 20 Mei 1516 streng verboden. Trouwens er
zou maar nuttelooze mededinging door ontstaan zijn
want tusschen beide aflaten was zakelijk geen onderscheid , en de opbrengst kwam , na behoorlijke verdeeling onder de twee belanghebbenden , toch in
dezelfde kas terecht.

Naar aanleiding van den disk-aflaat gaf Schulte

I) Ned. archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie III (1905)
p. 1-10.
2) Zie Xemoires eouronnaes t. a. p. 3-80,
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,,Staat lass der Staat die

Deichbau-Kosten tragt oder die geschadigten Gemeinden unterstiitzt , werden die Mittel lurch einen Ablass
aufgebracht !" Voor deze verbazing zou alleszins reden
zijn in normale tijdsomstandigheden. Maar niet tegen
het einde der middeleeuwen , toen het geestelijke
gezag hoe langer zoo meer in wereldsche strevingen
opging en to dien einde naar wereldsche middelen
greep ; wat als onvermijdelijk tegenwicht ten gevolge
had , dat ook de wereldlijke macht zich gaarne , tot
bereiking harer doeleinden , van kerkelijke middelen
bediende. Zoo beschouwd , is de dijk-aflaat niets
antlers dan een eigenaardig soort van belasting , die
aan de geloovigen voor bet onderhoud der dijken
word opgelegd en als lokniiddel hun een geestelijke
premie verzekerde.
De tiendheffing, die ermede gepaard ging , toont
zulks genoeg. Haar eigenlijke card en strekking
treden nog duidelijker aan het licht , als wij binnen
twee jaar, toen de eerste tiendheffing pas afgeloopen
was , een tweede in de Nederlanden zien uitgeschreven. Want 23 Mei 1517 vaardigde Leo X andermaal
eon bulle 2)

uit , waarbij Karel V, zoogenaamd tot

krijgsonderstand tegen de Turken , opnieuw gedurende
een vol jaar de beschikking kreeg over een tiende
van alle kerkelijke inkomsten in zijn gebied. Tot
collecteurs werden nu aangesteld de bisschop van
Badajoz in Spanje , Philips van Bourgondie , bisschop
van Utrecht, en Johannes Hubertsz. de Lommel , de
Luiksche aartsdiaken van Famenne.
Van den beraamden krijgstocht tegen de Turken,
waarvoor deze tiendheffing moest dienen , is nooit
■

1) T. a. p. 1 p. 273.

2) Bijl. VI.
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jets gekomen. Maar het lieve geld kon de meestal
berooide schatkist van Karel V tech wel gebruiken ;
daar verdween het spoorloos. Zou de Turk wellicht
als voorwendsel hebben gediend , om pans Leo X ,
die terstond na zijne troonsbestijging een algemeenen
kruistocht beraamde en dit ideaal niet meer losliet ,
te bewegen tot bet vergunnen dezer nieuwe fiendhefting, waarvan de on verzadelijke fiscus uit versche
ondervinding de rijke voordeelen kende ? Het is niet
gewaagd dit. te veronderstellen , nadat Pastor juist
omirent denzelfden tijd en zonder eenig voorbehoud
te kennen gaf: „Die Kreuzzugsplane and die Tiirkenfrage dienten bei den diplomatischen Verhandlungen
jener Zeit vielfach nur zur Verdeckung ganz anderer
Absichten." 1)
Zooals zij samen de winst hebben gedeeld , staan
ook Karel V, die hem vroeg , en de paus , die hem
verleende , gezamenlijk schuldig aan het zonderling
gebruik van macht , dat ens in den dijk-aflaat nog
altijd tegen de borst stuit.
G. B.
I.
1515 September 7.
PADS LEO X VERLEENT TEN BATE VAN HET ONDERHOUD EN HERSTEL DER DIJKEN IN DE NEDERLANDSCHE
GEWESTEN , DIE AAN KAREL VAN OOSTENRIJK ONDERWORPEN 'GUN, GEDURENDE DRIE JAAR EEN VOLLEN
AFLAAT , WAARVAN DE AFKONDIGING WORDT TOEVERTROUWD AAN ADRIAAN FLORISZ. VAN UTRECHT ; DEZE
WORDT TE DIEN EINDE , EVENALS ZIJN ONDERHOORIGE
PLAATSVERVANGERS , MET BUITENGEWONE VOLMACHTEN

I) Gesciichte der Paste IV 1 cFreiburg 1906) p. 149,
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VOORZIEN TERWIJL EEN DERDE VAN DE OPBRENGST
DER AFLAATPREDIKING MOST WORDEN AFGESTAAN VOOR
DEN BOUW VAN SINT PIETER 'FE ROME.

Leo

etc.

ad futuratn rei memoriam. Pastoralis

cura , nobis licet immeritis ex alto commissa , nos
excitat et inducit , ut Christifidelium dispendiis et
periculis paternaliter succurramus et ad reparationem
et fabricam aggerum , sine quibus tam laicalium quam
ecclesiasticarum personarum possessiones et bona ab
ague maris inundatione defendi non possunt , manus
porrigere adjutrices pium aped Deum et meritorium
reputantes , frequenter fideles ipsos ad impendendum
pro fabrica et reparatione predictis auxilium nostris
litteris exhortamur, ut ad id eo fortius animentur, quo
magis per teinporalia que eis contulerint , auxilia
prernia felicitatis eterne consequi posse conspexerint.
Sane accepimus , quod cum Brabantia , Flandria ,
llollandia Zelandia et Frisia ceteraque dominia inferioris Alinanie ditionis dilecti flu nobilis viri Caroli
principis Hispaniarum et archiducis Austrie pro magna
parte sunt maritima et tempestati maris Oceani exposita , licet prefatus princeps archidux ejusque progenitores ac dietorutn dominiorum circa mare incole et
habitatores loca, eorum maritima per aggeres grossos
et altos, gravissimis quidem et intollerabilibus expensis ipsorum congestos , pro eorum possibilitate
adversus impetum marls conservare et tueri continuo
conati fuerint, retroactis tamen temporibus plura, et
magna et alia loca dictorurn dominiorum cum eorurn
habitatoribus et incolis ac ecclesiis et aliis piis locis
marls inundatione et impetu dictis aggeribus emptis
subversionis periculo miserabiliter perire ac quotannis
proch dolor pereunt, et quamvis archidux et subditi
prefati a refectione aggerum hujusmodi ac defensione
conservacione reliquorum locorum ditto periculo
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expositorum non desistant , tamen cum juxta rei
molem et necessitatem incredibili impensa opus sit ,
eorum ad hoc non supplentur facultates , sed aliorum
Christifidelium suffragia eis fore noscuntur plurimum
oportuna.
Volentes igitur tot ac tantis populi christiani ac
ecclesiarum aliorumque piorum locorum dictorum dominiorum periculis pro debito nostri pastoralis officii
paterne occurrere ac cupientes , ut tam archidux ac
incole et habitatores predicti quam alii Christifideles
supradictorum ac omnium et singulorum aliorum ducatuum , marchionatuum , comitatuum et dominiorum
ejusdem archiducis et civitatum et diocesum illis vicinarum et ad illa confluentes ad hoc sanctum et pium
ac pernecessarium opus eo magis excitentur,, quo pro
felicitate eterna consequenda majoribus muneribus et
gratiis cognoverint se refectos , de omnipotentis Dei ,
qui omnes ipsum in spe invocantes sublevat in misericordia , ac ejusdem Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi ac de consilio venerabilium fratrum
nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium desuper
consistorialiter habito , omnibus et singulis utriusque
sexes Christifidelibus ducatuum , marchionatuum , comitatuum et dominiorum predictorum ac civitatum ,
diocesum et locorum illis adjacientium et in illis
quomodolibet habitantibus seu commorantibus et ad
eos et ea ad consequendam gratiam et indulgentiam
infrascriptas seu ex quavis alia etiam ibi mercimonia
exercendi aut alias negotiandi causa undecumque
confluentibus , qui durante triennio a tempore publicationis presentium inchoando aliquas ecclesias , seu
si ibidem ecclesiarum copia non fuerit , aliqua altaria
juxta numerum per dilectum filium Adrianum Florentii
de Trajecto , prepositum ecclesie sancti Salvatoris
Trajectensis , in ecclesia Trajectensi archidia,conum ,
quern ad hoc et alia infrascripta peragenda in dictis
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ducatibus , marchionatibus, comitatibus et dominiis
ac civitatibus , diocesibus et locis nostrum et apostOlice sedis nuntium et commissarium harum serie
facimus , constituimus et etiam deputamus, lirnitandas
vel limitanda juxta ejusdem nuntii et commissarii seu
deputandi vel deputandorum aut subdelegandorum
ab eo providam ordinacionem super hoc faciendam ,
ditto triennio durante devote visitantibus , in capsis
ad hoc per nuntium sea commissarium aut ab eo
deputandos predictos ordinandis in subsidium refectionis aggerum et conservationis locorum predictorum
aliquam oblationem seu pecuniarum quantitatem juxta
nuntii et commissarii aut deputandi seu deputandorum ab eo ordinationem seu arbitrium effectualiter
posuerint , plenissiniam omnium peccatorum suorum ,
de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, y eniam et remissionem ac cum Altissimo reconciliationem , tam a sancte memorie predecessoribus nostris
Romanis Pontificibus quam a nobis limina eorundem
Apostolorurn ac certas Urbis basilicas et ecclesias ac
extra earn ad hoc deputatas quolibet sacri Jubilei
etiam centesimo anno visitantibus , et etiam in subsidium Terre Sancte proficiscentibus , ac omnes et
singulas gratias illis concessas ac concedi solitas auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et
elargimur. Et insuper ut fideles ipsi hujusmodi indulgentie possint commodius fieri participes , prefato
nuntio et commissario ac deputandis ab eo auctoritate
nostra ecclesias, que propterea visitari debeant , declarandi et in qualibet ecclesiarum earundem simul
vel successive certum numerum presbiterorum secularium vel regularium ordinum quorumcumque etiam
Mendicantium etiam regularis observantie , de quo eis
videbitur, ad eorundem fidelium pro indulgentia hujusmodi consequenda ad ecclesias ipsas , in quibus
deputati fuerint, coufluentiuin confessiones audiendas
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deputandi et eisdem presbiteris secularibus vel regularibus , quos per nuntium et commissarium seu deputandum et deputandos ab eo ad id deputari coiltigerit , a certa die per ipsos ordinanda usque ad
tempos per eos dicto durante triennio prefigendum
eorundem fidelium confessione diligenter audita pro
commissis per ipsos Christifideles excessibas , delictis ,
eriminibus et peecatis quibuslibet , etiam si talia
forent , propter que series apostolica esset merito consulenda , et a sententiis , censuris et penis ecclesiasticis , quibus quomodolibet ligati fuerint, eis de
absolutionis beneficio providendi et penitentiam salutarem injungendi , necnon ultramarina , visitationis
Liminum apostolorum de dicta Urbe et sancti Jacobi
in Compostella aliaque vota per eos emissa quecumque , castitatis et religionis solemniter emissis votis
dumtaxat exceptis , in opus indulgentiarum hujusmodi
commutandi ac etiam alia facieudi , gerendi et exequendi , que dilectis filiis penitentiariis in basilica
Principis Apostolorum de Urbe de anno Jubilei proxime
preteriti deputatis concessa fuerunt , nee non cum quibuscumque , qui bona ecelesiarum , monasteriorum et
beneficiorum ecclesiasticorum detinent et judicialiter
deficientibus probationibus ad illorum restitucionern
compelli nequeant, etiam si per eos probari posset ,
dunimodo judicialiter compelli nequeant , ut prefertur,
ac super male ablatis , incertis vel per usurariam pravitatem quesitis etiam certis , quando fenerator ab alio
feneratore extorsisset et ipse usuras restituere paratus
non esset, et etiam bonis , que ad aliquorum manus
pervenissent et illa habentes quibus restitui debeant
ignorant vel dubitant , quamquam male ablata per eos
non existant , sed alias illa ad eos pervenerunt , et
similiter de hiis , que per viam legati aut alias quomodolibet etiam hereditatis titulo pro male ablatorum
restitutione et que quibuscumque in certis eeclesiis
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et piis locis aut pauperibus Christi vel personis similiter incertis vel abundantibus , ita quod propter
eorum abundantiani merito de hiis notieia haberi
non posset , ac edam que restitueioni subjacerent ,
sed in eis vel ad ea personis, quibus illa fieri deberet,
repetitio non competeret , necnon que in quibuscumque testamentis , donationibus causa mortis , codicillis aut alias ultimis voluntatibus pro redemptione
eaptivorum ubieumque et quandoeumque relicta fuelint et dicto durante triennio relinquentur, etiam si
beate Marie de Mercede et sancte Trinitatis redemptionis eaptivorum ordinibus et sancte Eulalie Barchinonensis relicta fuerint, que omnia ac hereditates
et bona decedentium ab intestato clericorum et laicorum , quo ex indulto apostolico aut alias ad redemptionem predictam eaptivorum dedicata pertinere
deberent necnon omnes et singulas pecunias et
res alias , que in prandiis et conviviis publicisque
spectaculis in aliquibus celebritatibus ex voto, statuto
seu consuetudine in dictis dominiis civitatibus diocesibus et locis exponi consueverint et dicto triennio
durante exponi deberent , dicto operi applicamus tam
pro preterite quam futuro temporibus componendi ,
ita ut soluta aliqua quantitate pro hoc sancto opere
in capsis predictis a reliquoruin sic relictorum et male
ablatorum et per usurariam pravitatem extortorum
seu que ad eos alias pervenerunt et cum ea restituere
debeant ignorant vel dubitant , ut prefertur, restitucioni absoluti existant et ultra restitucionem minime
teneantur eis concedendi, necnon simonie in ordinibus
vel beneficiis commisse labe pollutos a simonia hujusmodi ac eos, qui retroactis temporibus incursionibus
et conflictibus , que contra scismaticos et infideles
facte fuerunt , tam offendendo quam defendendo interfuerunt et aliquos forsan ex eisdem scismaticis seu
infidelibus interfecerunt seu mutilarunt aut quidem ,
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illi interficerentur aut aliis penis affligerentur,, auxilium , consilium et favorem prestiterunt, ab homicidiorum reatibus ac quoscumque , qui ante etatem legitimam absque aliqua dispensatione seu eciam in etate
legitima sub ficto titulo aut a non suo episcopo absque
litteris dimissoriis vel alias furtive et indebite ad
sacros eciam presbiteratus ordines se fecerunt et
dicto durante triennio facient promoveri , et aliis
excessibus per eos circa premissa eommissis ac provenientibus et singulis premissis penis , sentenciis et
censuris ecclesiasticis , dummodo ad premissum opus
juxta commissarii aut subdelegatorum ab eo vel alicujus ipsorum ordinacionem contribuant , in utroque
foro absolvendi secumque super irregularitate , si
quam premissorum aut alicujus ipsorum , etiam si
sentenciis, censuris et penis hujusmodi ligati missas
et alia divina officia , non tamen in contemptu cla,vium celebrando aut alias illis se immiscendo seu
alias quomodolibet etiam beneficia ecclesiastica de
facto occupando et fructus ex eis indebite percipiendo,
etiam ex personis eorum ob non promotionem ad
sacros ordines aut alias quomodolibet vacantia , preterquam racione homicidii voluntarii , alias quam ut
prefertur comtnissi , et bigamie contraxerint , dispensandi omnernque inhabilitatem et infamie maculam
sive notam per eos seu eorum aliquem premissorum
occasione contractam abolendi et illis , qui promoti
lion fuerint, ut ad omnes eciam sacros ordines promoveri , et tam ipsi quam qui antes promoti fuerint
ut in sic susceptis Ordinibus , etiam in altaris ministerio ministrare et obtenta et sic quesita beneficia
ecclesiastica , que ex tune de novo eis collata censeantur, et male perceptos ex eis fructus etiam racione
omissionis horarum canonicarum et divinorum officiorum , facta aliqua composicione cum eis in opus
hujusmodi convertenda 1 retinere valeant eis conce-
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dendi in utroque foro , ut prefertur. Et quoscumque,
qui ex quavis licita vel illicita copula proveniente
affinitate , consanguinitate et cognatione carnali vel
spirituali simplici vel multiplici gradu ac quoscumque,
qui publice honestatis , justicie impedimento seu alias
quomodolibet impediti matrimonium invicem scienter
vel ignoranter ii tertio vel quarto consanguinitatis
et affinitatis ac per eopulam fornicariam , non tamers
publicam , in primo affinitatis gradu similiter simplici
vel multiplici contraxissent et carnali copula consummassent , si impedimentum hujusmodi in juditium
deductum non foret vel scandalum generari non
posset , ab excessu hujusmodi et excommunicationis
sententia , quam propterea incurrissent , injuncta eis
pro modo eulpe penitentia salutari , que ad opus
hujusmodi dirigatur,, et quod de cetero talia non
committant nee committentibus prestent auxilium,
consilium vel favorem et aliis , que de jure fuerint
injungenda , absolve-ndi ; et ut in hujusmodi matrimonio sic contracto similiter remanere seu eis secrete
de novo invicem matrimonium -contrahere et in ill°
sic contracto similiter remanere libere et licite valeant ,
pr3lem suseeptam ex hujusmodi matrimonio si qua
sit , et suscipiendam legitimam decernendo; ac cum
quibuscumque aliis tertio vel quarto consanguinitatis
vel affinitatis simplici vel multiplici gradu conjunctis
invicem matrimonium contrahere desiderantibus et
matrimonium inter se libere et libere (sic) contrahere
possint, dispensandi similiter in utroque foro , ac illis
et aliis ac quibuscumque similiter secrete et nullis
bannis precedentibus matrimonium invicem contrahendi
et illud etiam in facie ecclesie solennizandi absque
alicujus censure vel pene incursu plenam et liberam
facultatem concedendi, et generaliter omnia et singula
in premissis et circa ea necessaria quomodolibet oportuna faciendi gerendi et exequendi plenam et liberam
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dicta auctoritate tenore presencium concedimns potestatem et facultatem. Et no illi illi (sic), qui
peregrinari et aliquam ex ecclesiis deputandis pro
consequenda indulgentia hujusmodi commode et honeste visitare non poterunt , utriusque sexus , utpote
infirmi, decrepiti, valitudinarii, divinisque aut humanis
servitiis mancipati ac cujuscumque etiam Cisterciensis
ordinis utriusque sexus religiosi et professi effectu
careant indulgentie memorate, volumus , plod si tales
hujusmodi aut aliis quibusvis impedimentis ecclesias
ipsas visitare impediti, vero penitentes et confessi ad
capsas predictas pe,r fideles manus tantum transmiserint quantum per unam ebdomodam integram in
victualibus cum eorum familia exponere consueverunt
seu aliam contributionem per commissarium predicturn seu ab co pro tempore deputatos aut subdelegatos moderandum ad hujusmodi pium opus fecerint ,
tam ipsi quam de ipsorum sic impeditorum familia
existentes, etiam non impediti, eandem prorsus indulgentiam plenissimam consequantur, ac si loca ipsa
indulgentiarum personaliter visitarent; liceatque prefato nuntio et commissario deputando et subdelegando
pro talibus impeditis in singulis locis ex locis supradictis, in quibus sibi videbitar, confessores deputare
ydoneos, etiam quos ipsi non venientes eligere voluerint , qui erga impeditos eosdern ac de eorum familia,
existentes, ut prefertur, pari qua alii confessores
predicti erga visitantes dictas ecelesias auctoritate
fungantur. Et quia facile contingere posset aliquos
dubitare , quantum offerre debeant pro consequenda
indulgentia predicta et aliis premissis et nonnullos
else dubios vel incertos, an eorum impotentia , infirmitas vel servitii aut divini cultus occupatio sit
adeo excusabilis, notabilis et legitima , quod juxta
premissa ad visitacionem astringi non debeant, ut
indulgentiam hujusmodi consequantur, sed pro illa
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consequenda sufficiat eis qua,ntitatem predictam in
eapsis hujusmodi per fideles minus poni facere , volumus , quod tam nuntius et commissarius prefatus
et quibus vices suas ill genere vel specie duxerit
committendas quam confessor, quern tales dubii aut
incerti ex parte dictis deputandis , ut premittitur,
adierint, possint eis llajusmodi dubietates, prout
eorum statue et indemnitati animarnmque salute et
conseiencie quieti et paci salubrius expedire cognoverint, decidere et determinare ac visitacionem hujusmodi et summam , de qua dubitarent , an ab eisdern
solvenda veniret, eis in parte remittere, prod nuntio
et coinmissallo sou deputandis et subdelegandis pre(lietH nocessarium esse videbitur, ac eos ad visitandas
dictas eeelesias penit impotentes existere declarare
habeanturque tales dubii juxtit deelarationem see
remissionem hujusmodi faoiendam , quo ad effectuni
consecutionis indulgentie memorate pro vere visitantibus et solventibus ad id , plod tenerentur, proviso
quod confessor prefatus eisdem impeditis et de eorum
familia existentibus loco visitacionis hujusmodi
injungat opera pietatis. Si qui forest, qui
adeo pauperes essent, ut commode juxta, ordinationein
predictam solvere nequeant, liceat nuntio et Commissario ac deputandis et subdelegandis cum talibus
quid solvere debeant, ut hujusmodi indulgentie fiant
participes, convenire ae cos, cum sibi videbitur, per
absulutionem hujusmodi subsistente causa legitirna

i ii

toto vel in parte liberare ; et per archiepiscopos ,
episcopos, reges, reginas, duces, marchiones, comites,
barones, nobiles et alios Cliristifideles hujusmodi tarn
ecclesiastleos etiarn religiosos quam seculares, quorum
Inagua familia foret , ratione hujusmodi consequendarum indulgentiarurn faciendas contribuciones, consideratis diligenter eorum facultatibus , districte limitare ac taxare et de3uper cum ipsis, sicut nuntio et
Bijdr. en Meded. XXXII.

28
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commissario seu deputandis et subdelegandis predictis
utilius videbitur, componere , necnon omnia alia circa
hoc ad salutarem et celeriorem expeditionem dicti
sancti opens faciendam oportune procurare et ordinare et ut animarum sales eo potius procuretur, quo
magis aliorum egent suffragiis , et quominus sibi ipsis
proficere valeant , auctoritate prefata de thesauro
sancte matris Ecclesie animabus in purgatorio existentibus , quo per caritatem ab hac luce Christo unite
decesserunt et quo , dam viverent , sibi ut hujusmodi
indulgentia suffragaretur, meruerunt , paterno compacientes affectu , quantum cam Deo possumus succurrere
cupientes , de divina misericordia ac apostolice potestatis plenitudine volumus et coucedimus , ut si qui
parentes aut amici ant ceteri Christifideles , pietate
commoti , pro ipsis animabus purgatorio igni pro expiatione penarum eisdem secundum divinam justiciam
debitarum expositis durante dicto tempore ad opus
hujusmodi aliquam elemosinam juxta nuntii et commissarii ac deputandorum et subdelegatorum predictorum vel alicujus eorum ordinationem dictas ecclesias
visitando pie ' erogaverint aut per nuntios ab eisdem
deputandos dicto tempore durante miserint , ipsa pienissima indulgentia per modum suffragii ipsis animabus
in purgatorio existentibus , pro quibus dictam elemosinam pie erogaverint , ut prefertur, pro plenaria
penarum relaxatione suffragetur, ac omnes utriusque
sexes Christifideles de ducatibus , marchionatibus ,
comitatibus , dominiis , civitatibus , diocesibus et locis
predictis existentes vel in eis residentes aut ad illa ,
ut prefertur, confluentes vel ibi mercimonia exercentes aut alios negotiantes , qui manus adjutrices ad
hujusmodi opus visitando vel mittendo porrexerunt ,
ac omnes et singulos eorundein parentes defunctos
ac eorundem benefactores , qui cum 6aritate decesserint , de similibus potestatis plenitudine et liberalitate
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in omnibus presentibus suffragiis, elemosinis, jejuniis,
orationibus, missis, horis canonicis, disciplinis, peregrinationibus et ceteris omnibus spiritualibus bonis,
que fuerint et fieri poterunt , ill tota universali sacro
sancta ecciesia militants ac omnibus membris ejusdem
participes irnperpetuum fiant. Et insuper personas
prefatis et cuilibet earum , que hujusmodi indulgentie
participes esse y oluerint, ut etiam finito tempore
triennii hujus nodi in aliis occurrentibus aliquem ydoneum presbiterum socularem vel cujusvis ordinis regularem in scum possint eligere confessorem , qui
vita eis comite in casibus dicte Sedi reservatis , preterquain offense eeclesia,stice libertatis crimen, heresis
et rebellionis aut conspirationis in personam vel
statum Romani Pontificis sea Sedem predictam , falsitatis litterarum apostolicarum , supplicationum et
commissionis, invasionis, depredationis, occupationis,
et devastationis terrarum et maxis Romane ecelesie
hujusmodi mediate vel immediate subjectarum, offense
personalis in episcopum vel ilium prelatum prohibitionis, devolutionis causarurn ad Romanam ecelesiam,
delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes
infidelium , semel dumtaxat irr vita, in aliis vero,
quotiens oportunum fuerit, confessionibus eorum diligenter auditis pro commissis sibi debitam absolucionem impendat et injungat penitentiam salutarem
necnon vota quecumque ultramarina , Liminum apostolorum beatorum Petri et Pauli ac Sancti Jacobi in
Compostella necnon , castitatis et religionis votis predictis dumtaxat similiter exceptis, in alia, pietatis
opera commutare valeant; quodque confessor, quern
quilibet ipsorum duxerit eligendum, omnium peccatorum suorum , de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, etiam semel in vita et in mortis articulo,
quotiens illi imminebit, etiam si tune cos decedere
non contingat, plenissimam remissionem eis in since-
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ritate fidei et unitate dicte Romano ecclesie ac
obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorurn Pontificum canonice intrantium persistentibus auctoritate prefata concedere possit, devo•
tioni eorum tenore presentium indulgemus, sic tamen ,
quod idem confessor de his , de quibus fuerit alteri
satisfactio impendenda, tam prefatis personis per
eas, si supervixerint, vel per alios , si forte tune
transierint, faciendani injungat, quam persone prefate
vel alii facere* teneautur ut prefertur. Et no, quod
absit, propter hujusmodi gratia,m vel concessionem
reddantur procliviores ad illicita imposterum committenda volumus quod si a sinceritate fidei unitate
Rornane ecelesie ac obedientia et devotione nostra
vel successor= nostrorum eanonice intrantium bujusmodi desisterent ant ex confidentia eoncessionis vel
relnisSionis predictarum aliqua forsan cornmitterent ,
concessio , remissio ac pre3entes littere quo ad indulturn eligendi confessorem hujusmodi sibi nullatenus
suifragentur. Ceterum, ne propter multitudinem indulgentiarum tarn a nobis quam predecessoribus nostris
concessarum Christifideles in hoc sancto opere tardiores
existant, mimes indulgentias, etiam pretextu confessionalium et contemplations imperatorum , regum
reginarum vel aliorum principum a nobis et eadem
Sede vel ejus auctoritate ac in favorem fabrice basilice sancti Petri de Urbe et sancti Jacobi in Cornpostella ac quarumvis aliarum ecclesiarum necnon
quibuscumque ordinibus, etiam sancte Trinitatis redemptionis captivorum ecclesiis, monasteriis, hospitalibus , eciam sancti Johannis Jerosolimitani et nostro
sancti Spiritus in Saxia de dicta Urbe ordinis sancti
Augustini ac sancti Jacobi in Galissia et Portugalie
regnis et piis etiam de I)omo Dei nuncupato Parisiensi
locis, universitatibus , confraternitatibus etiam cujuscumque qualitatis et ad quemcumque usum etiam
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laicorurn vel clericorum institutis et singularibus personis etiam plenarias in vita vel in mortis articulo,
preterquam ration° pii opens , refection° aggerurn et
eonservationis locoruin et indulgentie jubilei hujusmodi extra, Urbem predietain etiam cum facultate
amplissima alias indulgentias etiam plenarias suspendimus ubilibet concessas , quo ad dictos dictos (sic)
dacatus , mareltionatus , coiiiitatus et dominia , civitates , dioceses et local ac personas dumtaxat usque
ad dictum triennium auctoritate prefata et de simili
apostolice potestatis plenitudine omnino suspendimus
Masque nemini volumus in vita vel in morte aliquatenus suffragari , nec illas publicari et predicari nec
illarum pretextu a questoribus elemosinarurn aliquid
postulari aliquatenus posse. Volumus quoque ac
cernimus , quod per quameumque suspensionem ant
revocationem , per nos et successores nostros Romanos
Pontifices pro tempore factas sub quibusvis verborum
formis et clausulis , etiam derogatoriarum derogatoriis , fortioribus , efficacioribus et insolitis , etiam ex
quibusvis causis et quantumeumque maximis et urgentissimis , etiam pro defensione fidei christiane aut
alias quantumcurnque urgente et necessaria causa,
etiam earn motu proprio et ex certa scientia ac de
dicta Sedis potestatis plenitudine , etiam de eorundem fratrum nostrorum consilio nequaquam presentes
litteras comprehensas esse nec in futurum comprehendi debere , sod semper illas exceptas fuisse et
sic censer '. ac illis non obstantibus ipsas presentes
litteras in suis plenis rubor° virtute et efficacia semper
permansisse et remanere juxta illarum continentiam
et tenorem sicque ab omnibus Christifideli bus reputari
debere , sublata eis quavis alia interpretandi facultate
et auctoritate. Et si forsan super premissorum execu.tione et presentium litterarum concessione ac illarum
clausulis et verbis aliqua dubia quomodolibet exori-
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antur, nuntii et commissarii predicti, qui de premissis plene informatus existit, ac etiam deputandorum et subdelegandorum ab eis declarationi et
interpretations, totiens quotiens opus fuerit, stars
debere etiam decernimus. Et ut oblationes hujusmodi colligantur et collecte conserventur ac illarum
proventus in hoc piissimum ac sanctissimum et necessarium opus et non in aliam causam omnino convertantur, volumus, quod nuntius et comrnissarius seu
deputandi et subdelegandi predicti in singulis ecclesiis
ad id per eos ordinandis unam vel plures capsam vel
capsas clausuris et duabus clavibus , quarum unam
idem nuntius et commissarius , aliam vero dilectus
filius Raphael de Medicis , noster secundum carnem
consanguineus , seu deputandi vel subdelegandi ab
eis respective tenere debeant bene munitam seu munitas , prout nuntio et commissario ac Raphaeli et
deputandis ac subdelegandis predictis videbitur, ordinent, quam seu quas nuntius seu commissarius et
Raphael seu ab eis respective deputandi predicti insimul et non alias aperire possint , ita quod illam
seu illas aliter quomodolib.et aperientes excommunicationis sententiam incurrant, a qua nonnisi a Romano Pontifice absolvi possint, preterquam in mortis
articulo , hujusmodi constituti et debita satisfactione
premissa absolvi possint , ac pecuniaria nuntii et cornmissarii ac deputandorum et subdelegandorum predictorum arbitrio facti et persone qualitate attenta moderanda et de facto a contrafacientibus exigenda
pena districtius inhibemus , ne videlicet (?) ordinarii ,
Abates et alie ecclesiastice seculares et regulares
persone quecumque presentium publicationem in eorum
ecclesiis, civitatibus et diocesibus ac ubi et quotiens
opus fuerit faciendam impedire et aliquid pretextu
dicte publicationis petere et etiam a sponte offerentibus exigere ant recipere ac ipsi et quicumque alii
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in premissis et circa ea fraudem et dolum committers
neve procurantes hujusmodi indulgentio participes
fieri et sua phi suffragia erogare et mittere ab hujusmodi eorum proposito in toturn vol in parte directe
vel indirecte , tacite vel expresso retrahere ac quascumque alias indulgentias per nos , ut prefertur,
suspensas inibi predicare et publicare aut illis quomodolibet uti et earum pretextu aliquid petere aut
recipere ac alias contra presentes illarumque tenorem
in ipsis predicationibus pium Christifidelium animum
ab eorum sancto et pio proposito divertere dicto durante tempore quoquomodo presumant; mandantes sub
similibus sententia , maledictione et pena ipsas presentes per quoscumque verbi Dei predicatores , etiam
clericos et religiosos ordinum quorumcumque etiam
mendicantium , juxta ordinationem et requisitionetn
nuntii et commissarii ac deputandorum et subdelegandorum predictorum vel cujuslibet eorundem in.
civitatibus , locis et ecclesiis ad hoc deputandis predicari , publicari et declarari ac prefatos Christifideles
ad contribuendum hula sacro operi induci et exhortari
ac per locorurn ordinarios , abbates et alias ecclesiasticas personas hujusmodi ad id auxilium , consilium
et favorem impendi , necnon per nuntium et commissarium et deputandos et subdelegandos prefatos
tam ipsos , si non paruerint, quarn generaliter contradictores quoslibet et rebelles per censuram ecclesiastic= et alia juris oportuna remedia, invocato
etiam ad hoc , si opus fuerit , auxilio brachii secularis , compesci et cornpelli debere , habituri ratas et
gratas censuras et perms quas nuntius et commissarius ac deputandi et subdelegandi prefati rite tulerint seu statuerint in rebelles , et facturi illas auctore
Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Et generaliter quidquid per nuntium

et commissarium ac deputandos et subdelegandos pre-
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fatos in premissis fuerit quomodolibet ordinatum 1
super quibus omnibus et singulis nuntio et commissari° ac deputandis et subdelegandis prefatis plenam
liberam et omnitnodam etiam circa processiones publice ad effectum premissum faciendas ac populi etiain
ad sonum campane convocationem pro hujusmodi pi is
operibus peragendis ad declatationem incursus censurarum et penarum per nos , ut prefertur, latarutn ,
harum serie concedimus facultatem. Non obstantibus
premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon privilegiis et indultis , etiam Maremagnum nuncupatis , eisdem ordinibus illarumque
personis in genere vel in specie forsan sub quibusvis
verborum formis et clausulis , etiam derogatoriarum
derogatoriis , fortioribus , efficacioribus et insolitis per
nos et sedem predictam concessis, et de quibus presentibus etiam de verbo ad verbum pro illarum sufficienti derogatione habenda esset mentio specialis ,
que quoad hoc cuiquam nolumus aliquatenus suffragari , contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus vel
eorum ordinibus communiter Vol division ab eadem
sit sede indultum , quod ipsi aut ipsorum ordinum
persone ad publicandutn aliquas litteras seu indulgentias hujusmodi inviti compelli , seu quod interdici ,
suspendi vel excommunicari non possint per litteras
apostolicas , non facientes plenam et expressam ac
de verbo ad verbum de indult() hujusmodi mentionem. Verum quia difficile foret presentes litteras
ad singula queque loca deferre , volumus et etiam
dicta auctoritate decernimus , quod illarum transumptis,
manu unius vel duorum publicorum notariorum subscriptis ac nuntii et commissarii vel deputandorum
aut subdelegatorum predictorum aut alicujus eorum
vel prelati seu persone in ecclesiastica dignitate
constitute sigillo munitis, ea prorsus fides indubia
ubilibet adhibeatur, que presentibus adhiberetur, si
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essent exhibits vel ostense , quodque tertia pars oml.
illilnl elemosinarum et emolumentorum quorumeumque,
presentium litterarum quacumque oceasione provenientium , pro fabrica dicte basilice Sancti Petri de
Urbe , ad cujus perfectionem Camere apostolice facultates 11011 suppetunt, etiam pure et liquide ac
penitus expensis deductis reservetur, ac perieulo et
expensis prefati archiducis juxta tenorem contractus
desuper celebrati ad nos et dictam Cameram pro
necessaria restauratione dicte basilice transmittatur.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre constitutionis , deputationis , elargitionis, applicationis , indulti , suspensionis, inhibitionis , mandati ,
concessionis , voluntatis et decreti infringers etc. Si
quis

etc.

de.

millesimo quingentesimo quintodecimo , septimo

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno

Idus Septembris, pontificat is nostri anno tercio.
W. ENCKENVOIRT.

Visa B. de Rizonibus de curia.

Regesta Vaticana Vol. 1195 f. 224-232.

II.
1515, September 13.
LEO XIII BESTEMT VOOR IIET ONDEIUIOUD EN
IIERSTEL DER DIJKEN IN HOLLAND ENZ. EEN TIENDE
DER INKOMSTEN , DIE ALLE KERKELIJKE BENEFICIE'S
IN DE NEDERLANDSCHE AAN AARTSIIERTOG KAREL
ONDERWORPEN GEWESTEN GEDURENDE EEN VOL JAAR
OPBRENGEN, TOT COLLECTOREN VAN DUE TIENDHEFFING
WORDEN AANGESTELD ADRIAAN FLORISZ. VAN UTRECHT
EN BERNARDINUS DE SALVIATIS.

Leo etc. ad futuram rei memoriam, Quamvis inter
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curarum nobis imminentium multitudinem illa hactenus fuerit precipua , ut ope nostra ecclesie cedesiasticeque persone sua ubique fruantur immunitate
nee secularium exactionum oneribus aut aliis publicis
muneribus pregraventur, urgente tamen necessitate,
propter commune periculum tam eisdem ecclesiis et
ecclesiasticis personis earumque possessionibus quam
laicis imminens evitandum ex quadam equitate , presertim si ad id laicorum non suppetant facultates ac
in hiis , que pietatem respiciunt , cogimur, cum id
equitas exigit, ipsas ecclesias et ecclesiasticas personas
ad perferenda onera pro publica utilitate requirere et
eis oportune subventionis onus imponere. Sane per
nos nuper accepto , quod cum Brabantia , Flandria ,
Hollandia , Zelandia et Frisia ceteraque dominia inferioris Alemanie ditionis temporalis dilecti filii nobilis
viri Carob. principis Hispaniarum et archiducis Austrie
pro magna parte essent maritima et tempestati Oceani
maxis exposita, licet prefatus princeps ej asque progenitores ac dictorum dominiorum circa mare incole et
habitatores loca eorum maritima per aggeres grossos
et altos , gravissimis quidem et intollerabilibus expensis
ipsorurn congestos , pro eorum possibilitate adversus
impetum marls conservare et tueri continuo conati
fuissent , retroactis tamen temporibus plura villagia
et alia loca dictorum dominiorum cum eorum habitatoribus et incolis at; ecclesiis et aliis piis locis, maxis
inundatione et impetu dictis aggeribus ruptis , submersionis periculo miserabiliter perierant ac quotannis
perirent ; et quamvis princeps et subditi prefati a
refectione seu reparatione aggerum hujusmodi ac
defensione et conservatione reliquorum locorum dicto
periculo expositorum non desisterent , quia tamen
eorum ad hoc non suppetant facultates ac juxta rei
molem et necessitatem incredibili impensa opus esset ,
omnibus et singulis Christifidelibus dictorum domiuio-
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rum et aliorum illis adjacientium ac ad illa eonfluentibus , vere penitentibus et confessis , qui in subsidiuni refectionis aggerum et eonservationis locorum
predictorum aliquain oblationem seu pecuniarum (luautitatem pie erogarent , plenissimam onmium peccatorum suorum , de quibus corde contriti et ore confcssi forent , veniam et remissionem consequerentur,
ac alias gratias et facultates concessimus , prout in
litteris nostris desuper confectis , quas ad triennium
a die publicationis illarum durare volumus , plenius
continetur. Cum autem , sicut accepimus , non speretur refectio sou reparatio dictorum aggerum cum
elemosinis et piis elargitionibus Christifidelium , quo
ex indulgentiis et facultatibus dicta durante triennio
pervenerint , ad aliquam perfectionem deduci posse ,
et Si incipiatur et non perficiatur, timendum est,
quod nova inundatione mans superveniente opus
inceptum cum antiquo non sine magna jactura et
dampno in nichilum resolvetur, quapropter ad predictum opus continuandum et perficiendum majora
sint subsidia necessaria , ad que iinpendenda facultates principis et subditorum predictor= propter bella ,
que multis annis proxime diversis in illis partibus
proch dolor viguere , et alios sinistros eventus non
parum exbauste et extenuate fuerunt , minime sufficiant sintque in dictis locis quamplures ecclesie necnon monasteria et alia pia loca ac illorum et personarum ecclesiasticarum quamplures possessiones ac
census et redditus annui , quibus pericalum predictum cum aliis laicorum possessionibus et bonis ibidem
existentibus commune fore dinoscitur , et insuper hajusmodi periculo occurrere et ad hoc contributionem
facere veram pietatein respiciat , him est, quod nos
principis et subditorum predictorum necessitatibus in
preniissis paterna caritate providere volentes , motu
proprio , non alicujus desuper uobis oblate peticionis
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instancia , sed de nostra mera, deliberatione et ex
eerta, seientia ac de apostolic° potestatis plenitadine
unam integrals decimam omnium et singulorum fructuum , reddituum et proventuum ceelesiasticorum in
omnibus et singulis ducatibus , marchionatibus , comitatibus et domiiiiis ac locorum ejusdem dominiis
mediate vel immediate , etiam occasione vassallorum ,
dicto principi subjectorum existentium , secundum
verum illorum annuum valorem , a quibuscumque
cathedralibus etiam metropolitanis et collegiatis aliisque
ecclesiis illarumque capitulis necnon monasteries, prioratibus ac illorum conventibus eeterisque utriusque
sexus collegiis, congregationis etiam Windesemensis
Trajectensis diocesis benefitiis et personis ecclesiasticis
secularibus et ordinuin quorumcumque etiam militiarum et beate Marie Tlieutonicorum regularibus
exemptis et non exemptis fructus hujusmodi in dictis
dominiis ac locis predictis habentibus et percipientibus ac infra unum annum a data presentium damtaxat habituris et percepturis, cujuscumque status,
gradus , ordinis , conditionis vel preeminentie fuerint
ac quacumque etiamsi pontificali prefulgeant dignitate ,
quibus ant alicui eorum nulla privilegia sub quacunque verborum forma vel expressione eis concessa
et interim concedenda quoad hoc nullatenus volumus
suifragari , personis venerabilium fratrum nostrorum
sancte Romane ecciesie cardinaliuin dumtaxat exceptis,
in terminis et locis congruis per infrascriptum collectorem aut ab eo facultatem habentes statuendis vel
declarandis exsolvendam et pro subventione oneium et
necessitate predictorum exponendam auctoritate apostolica tenore presentium iinponimus. Et nichilominus
sperantes, quod dilecti filii

Adrianus de Trajecto ,

I) Eerst stood er: „dilectu3 filius," en beantwoordde hieraan
Steeds het enkelvoud in denn volzin. Daarna is op den rand al
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prepositus ecclesie sancti Salvatoris Trajectensis archidiaconus in ecclesia Trajectensis , et Bernardinus de
Salviatis, eanonietts eeelesie saneti Donatiani Botgensis
Tornacensis diocesis ea , quo eis comniittenda duxerimus , sollicite , fideliter et laudabiliter exequentur,
eosdem Adrian= preposituni et Bernardinum canonieum diete decline collectores exactores prefata
auctoritate facimus , ereamus , eonstituimus et deputamus eisque deeimam hujusmodi ab eisdem ece1esiis,
eapitulis , monasteriis , prioratibus , conventibus ,
congregationibas , beneficiis et personis ad
illam solvendam , ut prefertur, astrictis petendi ,
coiligendi et exigendi ae eis tam in genere quaiii
nominatim et in specie , ut illam solvant , sub exeommunicationis late sententie easque singulares , etiain
eapitulorum et eollegiorum hujusmodi , personas et
privatione boneficiorum ecelesiastieorum per eos tune
obtentorum et aliis , (le quibus sibi videbitur, penis
etiam pecuniariis inandandi ac terminum ad id prefigendi et prefixum simul et plaries , totiens quotiens
sibi videbitur, prorogandi et pro Imjusmodi decime
leviori et faciliori exaction° unum vel plures et tot
quot eis videbitur subeollectores , qui pH qua ipsi
Adrianus prepositus et Bernardinus canonicus 1 ) per
presentes utuntur facultate fungentur, deputandi tam
generaliter quam nominatim et deputatos amovendi
ac alios eorum loco , tociens quotiens eis videbitur,
surrogandi, necnon decimam ipsam solver° recusantes
vel differentes et generaliter contradictores quoslibet
et ne solvatur persuadentes vel quomodolibet impedientes direct° vel indirecte per censuram ecclesiasticam et alia juris remedia oportuna quacumque

vat Bernardinus de Salviatis betreft bijgeschreven en de geheele
volzin omgewerkt in het meervoud.
4) Op den rand bijgesehreven, als \Toren.
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appellatione postposita, compescendi , invocato etiam
si opus fuerit ad hoc auxilio brachii secularis, solventes veto de solutis quitandi , liberandi et ab excommunicacionis sententia aliisque censuris et penis,
quas dicta occasione quomodolibet incurrissent, absolvendi et generaliter omnia et singula alia, in premissis et circa ea necessaria seu quomodolibet oportuna faciendi , mandandi et exequendi , plenam et
liberam tenore presentium concedimus facultatem.
Non obstantibus , si eisdem ecclesiis, capitulis , monasteriis , prioratibus, conventibus, collegiis, congregationibus , beneficiis et personis vel quibusvis alias
communiter vel divisim ab apostolica sit sede indulturn , quod ad solutionem alicujus decime minime
teneantur et ad id compelli , aut quod interdici , suspendi vel excommunicari aut extra vel ultra certa
loca ad juditium evocari non possint per litteras
apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verbum de indulto hujusmodi ejusque toto
tenore ac propriis ipsorum locorum ordinum et personarnm nominibus et cognominibus et quibuscumque
privilegiis exemptionibus etc.

in

corpore juris clausis

ac litteris apostolicis, necnon stabilimentis , usibus
et nativis quibusvis dignitatibus et ordinibus et precipue sancti Benedicti et sancti A ugustini ac beate
Marie Theutonicorum necnon Cluniacensis, Cisterciensis, Premonstratensis, Cartusiensis et Cruciferorum
ac ipsorum universitatibus locis et personis generaliter
vel specialiter sub quacumque forma et expressione
verborum ab eadem sede concessis et pluries confirmatis mentionem , quibus omnibus , etiam si de eis
eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum quo ad
oportunam corm et clausularum derogatoriarum in
eis contentarum derogationem presentibus habenda sit
mentio specialis, illis alias in suo robore permansuris , motu, scientia, auctoritate potestate et tenore
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predictis hac vice dumtaxat specialiter et expresse
derogamus illaque eis quo ad premissa nolumus quomodolibet suffragari. Volumus autem , ut juxta ordinationem in Concilio Viennensi super hoc eclitam
libri et alia, ornamenta ecclesiarum , monasteriorum ,
beneficiorum et piorum locorum hujusmodi divino
cultui dedicata ex causa pignoris vel alias occasione
solutionis dicte decime nullatenus capiantur, distrahantur vel occupentur quodque piesentiuin litterarum
transumpto dictorum Adriani prepositi

caizonici 1 )

seu Bernardini

aut alterius prelati ecelesiastici sigillo et

publici notarii subscriptione munito , eadem prorsus
fides adhibeatur in judicio et extra, que adhiberetur
ipsis originalibus litteris , si esseiit exhibite vel ostense.
Nulli

etc.

nostre impositionis , creationis , constitutio-

nis , deputationis , concessionis , derogationis et voluntatis infringere

etc.

Si quis

etc.

Datum Rome apud Sanctum Petrum , anno Incurnationis dominice millesimo quingentesimo quintodeeimo , Idus Septembris , pontificatus nostri anno tertio.
Visa B. de Rizonibus
D. DE COMITIBUS.

Triplicatae.

Regesta Vaticana Vol. 1198 f. 858-360v.

1515 October 30.
LEO X MACHTIGT ZIJN DATARIUS SILVIO PASSARINI,
AAN DEN FLORENTIJN LEONARDO DE BARTOLINIS OP
VERZOEK UIT TE KEEREN DE SOM VAN 12,000 GOUDEN
DUKATEN , EN WEL TEN LASTE VAN HET FLORENTIJNSCHE BANKIERSHUIS DE FRESCOBALDIS , DAT NAAR

1) \Veder op den rand bijgeschreven.
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AANLEIDING DER AAN AARTSHERTOG KAREL VAN 00STENRIJK VERLEENDE BULLEN VAN AFLAAT EN TIENDHEFFING AAN DE CAMERA APOSTOLICA VOOR 25,000
DUKATEN BORG GEBLEVEN IS.

Leo papa X, motu proprio.
Volentes dilecto filio Leonardo de Bartolinis , laico
Fiorentino , familiari nostro, de nonnullis pecuniarum
summis per ipsum pro nobis in servitiis nostris et
expeditione dives Sarum reruin et negociorum sibs per
nos tam Verb() quam Ill sciiptis commissorum et
positis et exponendis providerc , tenoi'e presentium
dilecto 11110 nTagistro Silvio Pa,ssarino , notario et
datario nostro , committimus et mandamus , quatenus
summam duodecim niiliurn ducatorum auri de Camera
ex ducatibus viginti quiiique milibus similibus , quibus
dilectus filius Leonardus de Frescobaidis et socii
mercatores Florentini Florentie commorantes occasione
certe obligationis per cos nobis seu dicto Silvio datario
nostro nomine sacre , occasione bullarum decline et
indulgentie in dominiis nobilis y in Caroli archiducis
Austrie et coniitis Flandrie per nos concossarum ,
prout latius patet public° instrumento, sub die secunda
Octobris anni millesimi quingentesimi quintodecimi
per Hipolitum de Cesis , Camere apostolice notarium
celebrato , nobis obligati existunt, ad omnem ejusdern
Leonardi de Bartholinis requisitionem dicto Leonardo
de Bartholinis , sou cui ant quibus ipsi Leonardo
videbitur et placebit , cedat aut persolvat sea persolvi
faciat. Quocirca tibi, vencrabili fratri nostro R. episcopo
Ostiensi 1), Cardinali S. Georgii, Camerario nostro ac
Ferdinand ° Ponzetto thesaurario necnon clericis Camere apostolice et aliis officialibus , ad quos spectat ,

1) Kardinaal Raphael Sansonus Riario.
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committimus et mandamus , quatenus dictam summam
duodecim milium ducatorum ad nostrum introitum et
exitum poni et describi faciatis ac mandata, instrumenta et scripturas eidem Silvio datario juxta ejus
requisitionem et voluntatem super premissis necessarias confici et tradi faciatis , de quibus quidem duodecim milibus ducatis , sicut premittitur,, cessis seu
solutis ant traditis eundem Silvium datarium quietetis , prout nos ex nunc tenore presentium quietamus.
Quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus
quibuscunque. Datum Viterbii , die trigesimo Octobris
anni millesimi quingentesimi quintodecimi , pontificatus nostri anno tertio.
Placet et ita niotu proprio mandamns et quietamus. J.

.

Etgenhandig. 1)

Coll. Fu. DE IIARNA.

Annarium 29 Vol. (l6 f. 15_15v.

IV.
1516 Februari 1.
LEO X GEEFT EENE QUITANTIE VAN 6181 GOUDEN
DUKATEN , 19 SOLIDI EN 2 DENARII , WELKE SOM HIJ
ONTVANGEN HEEFT VAN HET FLORENTIJNSCHE BANKIERSHUIS DE FRESCOBALDIS IN AFKORTING OP DE

25,000 DUKATEN, WAARVOOR GENOEMD BANKIERSHUIS
MET HET 00G OP DE TIENDHEFFING EN DEN DIJKAFLAAT VOOR AARTSHERTOG KAREL BORG GEBLEVEN IS.

Motu proprio

etc.

Fatemur per presentes liabuisse et recepisse a di-

1) Door paus Leo X , die onderteekent volgens zijn doopnaam:
Johannes) de Medicis.

Bijdr. en Meded. XXXII.

29
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lectis filiis Leonardo de Frescobaldis et sociis , mercatoribus Florentinis Florentie commorantibus , summam seu valorem sex millium centum octuaginta
unius ducatorum auri largorum , decem et novem
solidorum et duorum denariorum, videlicet trium
milium ducentorum triginta duorum ducatorum unius
solidi et duorum denariorum in drapis auri filati et
aureatis ac sericeis et pannis laneis et nonnullis aliis
rebus per nos et nomine nostre

E ine

domino Phili-

berte de Sabaudia , uxori El m ' domini Juliani Medicis
ducis de Nemours nostri fratris germani consanguinei,
et aliorum duorum milium noningentorum quadraginta
novem ducatorum , decem et octo solidorum huj usmodi in drapis aureatis et argenteis laboratis cum
ricco et supra riccium ac nonnullis aliis sericeis et
argenteis ac frangis sericeis pro complemento unius
lecti , prout Leonardus et socii prefati ex suis computis fecerunt nobis legitime constare, Quapropter
dilecto filio magistro Silvio Passerino notario et datario
nostro tenore earundem presentium precipimus et
mandamus , quatenus dictos sex milia centum octuaginta unum ducatos auri , novem solidos et duos
denarios in solutionem viginti quinque milium ducatorum auri de Camera , per predictos Leonardum et
socios occasione certe obligationis , per eos nobis seu
dicto datario pro nobis facte et solvende nobis ant
eidem datario pro nobis in duobus terminis jam
effluxis , medietatem decime super fructibus beneficiorum ecclesiasticorum in dominiis dilecti filii nobilis
yin Caroli archiducis Austrie comitis Flaudrie consistentium nuper per nos imposite et per dictos mercatores exigende et terciam partem emolumentorum
provenientium vigore indulgentiarum et facultatum
pro reparatione agerum , ne mare inundet loca maritima dominiorum dicti archiducis, per nos concessarum per dilectum filium Hipolitum de Cesis Camere

IN 1515-1518.

451

apostolice notarium sub die secunda Octobris anni
millesimi quingentesimi quintodecimi rogate , nobis
debitorum admittat et bonos faciat , prout nos per
easdem presentes admittimus et bono facimus. Datum
Florentie , die prima mensis Februarii millesimi quingentesimi quintodecimi, pontificatus nostri anno tercio.
Ita fatemur et motu proprio mandamus. J.
Collat. HIPP. DE CESIS.

A rmarium 29 Vol. 65 f. 146.
V.
1516 Februari 12.
LEO X GEEFT EENE QUITANTIE VOOR DE SOM VAN

14,000 GOUDEN DUKATEN , DIE HET BANKIERSHUIS DE
FRESCOBALDIS AAN DE PAUSELIJKE SCHATKIST VOORGESCHOTEN HEEFT ; WELK VOORSCHOT ZAL MOGEN
WORDEN INGEHAALD OP HET BATIG SALDO VAN DEN
DIJK-AFLAAT EN DE TIENDHEFFING VOOR AARTSHERTOG
KAREL VAN OOSTENRIJK , BUITEN DE 4-25,000 DUKATEN ,
DIE GENOEMD BANKIERSHUIS IN AFKORTING OP DIT
BATIG SALDO REEDS BETAALD HEEFT.

Motu proprio , etc.
Cum dilecti filii Leonardus de Frescobaldis et socii
mercatores Florentini summam ducatorum quattuordecim milium auri largorum pro nonnullis nostris et
sancte Romane ecclesie imminentibus necessitatibus
et negociis in prompta et numerata pecunia gratiose
mutuaverint nobis et realiter persolverint , que quatuordecim milia ducatorum presentium tenore ab
eisdem Leonardo et sociis habuisse fatemur, prout
habuimus et recepimus , nos volentes , ut dicti Leonardus et socii dictam summam a nobis rehabere et
consequi ad eorum commodum valeant , harum serie
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volumus et eisdem Leonardo et socii concedimus et
assignamus , ut de pecuniis medietatis decimarum ,
super fructibus beneficiorum ecclesiasticorum in dominiis dilecti flu nobilis viri Caroli archiducis Austrie
et comitis Flandrie eonsistentibus , nuper per nos
impositarum ac etiam tertie partis emolumentorum ,
provenientium vigore indulgentiarum et facultatum
pro reparatione agerum , ne mare inundet loca maritima dominiorum dicti archiducis , per nos concessarum nobis obvenientibus , de quibus dictus Leonardus
seu llieronimus etiam de Freschobaldis per nostras
litteras in forma brevis habent specialem commissionem capsas aperiendi et pecunias nobis pertinentes
exigendi et recipiendi , ultra summam

N

igi u ti quin-

que milia ducatorum nobis debitam et jam persoluta,m ,
prout per motus proprios manu nostra signatos et per
acta dilecti filii Hypoliti de Cesis Camere apostolice
notarii apparet , dicta quatuordecim milia, ducatorum
in solutionem dicti eorum crediti pro se recipere et
retinere libere et licite valeant, mandantes propterea
magistro Silvio Passerine notario et datario nostro ,
ut in computis pecuniarum deeimarum , indulgentiarum et facultatum hujusmodi per dictos Leonardum
Hieronimum et socios reddendis dicta quattuordecim
milia ducatorum per Leonardum et socios in solutum
dicti eorum crediti recipienda et retinenda admittat ,
prout nos admittimus et admissa esse volumus per
presences. Et nichilominus , in eventnm quod dicti
mercatores hujusmodi summam ex decimis et indulgenciis predictis non consequerentur, pro eorum indemnitate et crediti hujusmodi satisfactione omnes
et singulos introitus Camere apostolice spirituales et
temporales eiusdem obligamus et efficaciter ipothecamus litterasque et cautiones opportunas , si voluerint , eisdem per dictum camerarium ad eorum beneplacitum expediri mandamus , ad quos spectat ; non
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obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis
ceterisque contrariis quibuscurnque. Datum Florentie ,
duodecima Februarii Incarnationis dominice millesimo
quingentesimo quintodecimo , pontificatus nostri anno
tertio.
Fatemur et ita motu proprio mandamus.

J.

1

Eig enh . get.

Collat. HIP. DE CESIS.

Arinariuin 29 Vol. 65 f. 1450.

VI.

1517 Mei 23.
LEO X BESTEMT TOT KRIJGSONDERSTAND TEGEN DE
TURKEN EEN TIENDE DER INKOMSTEN , DIE ALLE KERKELIJKE BENEFICIE ' S IN DE NEDERLANDSCHE AAN
KAREL V ONDERHOORIGE GEWESTEN GEDURENDE EEN
VOL MAR OPBRENGEN. TOT COLLECTEURS DEZER
TIENDHEFFING WORDEN BENOEMD DE BISSCHOP VAN
BADAJOZ , PHILIPS VAN BOURGONDI g BISSCHOP VAN
UTRECHT , EN DE AARTSDIAKEN VAN FAMENNE.

Leo etc. ad futuram rei memoriam. Quamvis
inter curarum imminentium multitudinem illa bactenus
fuerit precipua, ut ope nostra ecclosie ecclesiastics
persone sua ubique fruantur immunitate nec secularium exactionum oneribus aut aliis publicis muneribus
pregraventur, urgente tamen necessitate , propter commune periculum tam ecclesiasticis personis quam
laicis imminens evitandum ex quadam equitate , presertim si ad id laicorum non suppetant facultates ac
in hiis , que pietatem respiciunt , cogimur, cum id
equitas exigit , ipsas ecclesias et ecclesiasticas personas ad perferenda onera pro publica utilitate requirere et eis oportune subventionis onus imponere,
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Sane animo repetentes , Mauros religionis nostre perfidos hostes superioribus diebus , quod superiore quoque anno nostris pene conniventibus oculis nostras
et christianorum vires parvi facientes facere presumpserunt , mare Tyrrenum percurisse et ex octo
navigiis partim absumptis , partim abductis predain
validam fecisse habereque biremes copiosissimo numero , cum quibus littora dicti maris vexare et pejora
prioribus , nisi eorum conatibus obviam detur, corainittere poterunt , plurimumque verendum sit , ne quod
Deus sua pietate avertat , ita portus regni Neapolitani continuam vel liberam navigationem ab eodem
regno ad almam Urbem nostram impediant quo et
Urbs nostra regnicoleque, qui in subsidium curialium,
ex omnibus partibus Romanam curiam sequentium ,
varia victualia continuo deferre ad Urbem ipsam
soliti sint , magno damno pluribusque afficiant incommodis , Nos tamen cujusque non expectato auxilio
utque possemus adhiberemus remedia , triremes nostras
non levi impensa instruximus ; sed cum levis hec
medicina tantum vulnus sanare non posse videatur,
expedit carissimi in Christo filii nostri Caroli Ispaniarum et utriusque Sicilie regis et Austrie archiducis
illustris adhibeantur pro parte vires. Nam nostra
ipsiusque Caroli regis et suorum subditorum dicti
regni ac etiam inferioris Germanic , qui multas et
egregias merces ad eandem Urbem mittere consueverint , res agitur et de communi christicolarum non
solum commodo vel incommodo , verum etiam , si
recte considerare singula velimus , decore atque dedecore ; et Januenses , ut saint belli navallis (sic) periti ,
ita superiori anno nostris viribus et una decima illis
concessa , que brevi exacta extitit , adjuti paucis diebus
dictorum hostium vires repressere. Accidit etiam et
ad rem hujusmodi nimium facit plurisque faciendum
est , quod magnus Turcorum tyrannus religionis nostre

IN

1515-1518.

455

prefate impiissimus hostis adversus Sophi Persarum
regem nuperrime ingenti misso exercitu et magni
sultani Babylonie post alterius sultani mortem pene
contractis viribus in sua protervia impiaque cogitatione ad versus Rhodum Italieque ora perseverare
et aliquid moliri velle verisimiliter, prout certiores
facti sumus , credatur. Igitur tam sevissimi hostis
non est a nobis ceterisque Christianis regibus atque
principibus expectanda oportunitas et provide omnes
cure cogitationesque nostre hac una in re sedulo versantur, ut Deo Salvatore nostro auctore eorundem
regum atque principum armis , animis atque viribus
unitis sanctissima expeditio contra fidei orthodoxae
teterrimos hostes ejusdem Salvatoris nostri gloriam
baptismateque signatorum et christiane religionis
exaltationem inchoari perficique possit ; pro qua quidem expeditione universum clerum non solum tune
decimam liberaliter persoluturum nobis persuademus ,
sed etiam christicolas omnes proprium sanguinem
propria sponte sparsuros. Et ut interim in eorundem
hostium ab incursionibus marium nobis et Romane
ecclesie subjectorum repressione facultatibus nostris ,
que cum in dies pro dignitate apostolici gradus nos
subire gravia oportet onera pro premissis non suppetunt , consuli valeat , matura super hiis deliberatione
prehabita, ex certa nostra scientia ac potestatis plenitudine unam integram decimam omnium et singulorum
fractuum , reddituum et proventuu.m ecclesiasticorum in Brabantie , Flandrie , Hollandie , Zelandie ,
IIannonie et Frizie ceterisque dominiis Inferioris
Alemanie ditionis temporalis prefati Caroli regis necnon omnibus et singulis ducatibus , marchionatibus ,
comitatibus et dominiis ac locis eisdem dominiis
mediate vel immediate, etiam occasione vassallorum
dicto Carob o regi subjectis , existentium secundum
illorum veruin annuum valorem, a quibuscumque ,
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cathedralibus , etiam metropolitanis vel collegiatis ,
aliisque ecclesiis illarumque capitulis necnon monasteriis , prioratibus ac illorum conventibus ceterisque
utriusque sexus collegiis , congregationibus et Windesemensis Trajectensis diocesis beneficiis et personis
ecclesiasticis secularibus et ordinum quorumcumque
regularibus exemptis et non exemptis fructus hujusmodi in dictis dominiis habentibus et percipientibus
ac infra unum annum a data presentium dumtaxat
habituris et percepturis , cujuscumque dignitatis , status , gradus , ordinis , conditionis vel preeminentie ac
quacumque etiamsi pontificali prefulgeant dignitate ,
quibus aut alicui illorum nulla privilegia sub quacumque verborum forma vel expressions eis concessa
et interim concedenda quoad hoc volumus nullatenus
suffragari , • personis venerabilium fratrum nostrorum
Sancte Romane ecclesie cardinalium ac officialium
Romane curie eorum officia in ea actu exercentium
dumtaxat exceptis , in terminis et locis congruis per
infrascriptos collectores aut ab eis facultatem habentes
statuendis vel declarandis exsolvendam et in expeditionem predictam ac non in alios usus convertendam ,
auctoritate apostolica tenore presentium imponimus.
Et nichilominus sperantes , quod venerabilis frater
noster Petrus episcopus Pacensis 1)

et dilecti filii

Philippus electus Trajectensis ac archidiaconus
Famenne 2) in ecclesia Leodiensi ea, que eis committenda duxerimus , solicite fideliter et laudabiliter exequentur, eosdem episcopum et electum ac archidiaconum et eorum quemlibet in solidum dicte decime

4) Petrus Ruiz de la Mota, bissehop van Badajuz in Spiv
1516-1520; zie Eubel- van Gulik, 11 ierarchia catholica (Monasterii
1910) p. 283.
2) Johannes Hubertsz. de Lommel; zie de Theux, Le eltapitre
de Saint-Lambert a Liege III p. 22.
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collectores et exactores prefata auctoritate facimus ,
creams, constituimus et deputamus Bisque decimam
hujusmodi ab eisdem ecclesiis , capitulis , monasteriis,
pl ioratibus , con ventibus , collegiis , congregationibus ,
beneficiis et personis ad illam solvendam , ut prefertur, astiictis petendi , colligendi et exigendi ac eis
tam in genere quam nominatim et in specie ut illam
solvant sub excommunicationis late sententie in singulares et capitulorum et collegiorum hujusmodi
personas et privationis beneficiorum ecelesiasticorurn
per eos tune obtentorum et aliis , de quibus sibi videbitur, penis etiam pecuniariis mandandi ac terminum
ad id prefigendum et prefixum semel vel pluries ,
totiens quotiens sibi videbitur, prorogandi ac pro
hujusmodi decime leviori et faciliori exactione unum
vel plures ac tot quot eis videbitur subcollectores ,
qui pari qua ipsi episcopus et electus ac archidiaconus
per presentes utuntur, facultate fungantur, deputandi
tam generaliter quam nominatim et deputatos amovendi et alios eoruin loco totiens quotiens eis videbitur
surrogandi necnon decimam ipsam solvere recusantes
et differentes necnon generaliter contradictores quoslibet et ne solvatur persuadentes vel quomodolibet
impedientes directe vel indirecte per censuram cedesiasticam et alma juris remedia oportuna quacumque
appellatione postposita compescendi , invocato etiam
ad hoc , si opus fuerit, auxilio brachii secularis ,
solventes vero de solutis quitandi , liberandi eosque ,
qui ad cor reversi de hiis , in quibus premissorum occasione obligati erunt , debite satisfecerint ,
ab excommunicationum sententiis aliisque censuris
et penis , quas dicta occasione quomodolibet incurrissent , absolvendi necnon cum illis, qui sentenciis , censuris et penis predictis irretiti Missas et
alia divina officia , non tamen in contemptum clavium ,
celebrando aut alias se illis immiscendo irregulari-
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tatem contraxerint , super ilia dispensandi et generaliter omnia et singula alia in premissis et circa ea
necessaria see quomodolibet oportuna faciendi , mandandi et exequendi pleham et liberam tenore presentium concedimus facultatem. Volumus autem , clued
si forsan quispiam , quod non credimus , quominus
decimam hujusmodi persolvatur et exigatur, persuadere
facere aut operari quovis quesito colore directe vel
indirecte presumpserit , etiam cujuscumque dignitatis ,
gradus , ordinis , conditionis vel preeminentie nobilitatisve fuerit , etiam archiepiscopali , episcopali vel
quovis alia ecclesiastica vel mundana dignitate prefulgeat , excommunicationis sententiam , a qua nonnisi a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus , preterquam in mortis
articulo constitutus et debita satisfactione premissa ,
absolvi posset , incurrere decernimus eo ipso. Non
obstantibus, si eisdem ecclesiis , capitulis , monasteriis , prioratibus , conventibus , collegiis , congregationibus , beneficiis et personis communiter vel divisim
ab eadem sit sede indultum , quod ad solucionem
alicujus decime minime teneantur et ad id compelli
aut quod interdici , suspendi vel excommunicari non
possint per litteras apostolicas , non facientes plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de indulto
hujusmodi ejusque toto tenore ac propriis ipsorum
locorum ordinum et personarum nominibus et cognominibus et quibuscumque privilegiis , exemptionibus
etiam in corpore juris clausis et litteras apostolicis
necnon stabilimentis usibus et nativis quibusvis dignitatibus et ordinibus et precipue sancti Benedicti et
sancti Augustini ac beate Marie Theutonicorum necnon Cluniacensis , Cisterciensis , Premonstratensis ,
Cartusiensis et Cruciferorum ac ipsorum universitatibus locis et personis generaliter vel specialiter sub
quacumque forma et expressione verborum ab eadem
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sede concessis et pluries confirmatis mentionem ;
quibus omnibus , etiam si de eis eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum quoad oportunam corm
et elausularum derogatoriarum in eis contentarum
derogationem presentibus habenda sit in nostris litteris
mentio specialis, illis alias in suo robore permansuris,
motu , scientia , potentate , auctoritate et tenore predials hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus illaque eis quo ad premissa nolumus quomodolibet suffragari. Preterea etiam volumus , quod
juxta ordinationem in Concilio Viennensi super hoc
editam libri et alia ornamenta ecclesiarum , monasteriorum, beneficiorum et piorum locorum hujusmodi
divino cultui dedicata ex causa pignoris vel alias
occasions solucionis dicte decime nullatenus capiantur,
distrahantur vel occupentur. Quodque presentium litterarum transurnpto dictorum episcopi seu electi aut
archidiaconi aut alterius prelati ecclesiastici sigillo et
publici notarii subscriptione munito eadem prorsus
fides adhibeatur in juditio et extra, que adhiberetur
ipsis originalibus litteris , si essent exhibite vel ostense.
Nulli ergo

etc.

nostre impositionis 1 concessionis ,

decreti, derogationis et voluntatis infringere
Siquis

etc.

etc.

Datum Rome apud Sanctum Petrum ,

anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo
decimo septimo, decimo Kale Junii, pontificatus nostri
anno quinto.

Jo. DE GAJIS.
L. Card. Sanctorum Quatuor 1 ). —

Eigenh. get.

Refiesta Vaticana Vol. 1304 f. 215r-218.

t) Lorenzo Pucci, kardivaal der Vier Gekroonden,

ITITGAYEN
VAN HET

HISTORISCH GENOOTSCHAP TE UTRECHT.
KRONIJK. 1848-1875.
l e jaargang.(* )f (5.-)
3e jaargang . - (2.70)
4'' jaargang • - (3.70)
5 e jaargang • - (6.-)
ti e jaargang . - (6.-)
7 e jaargang • - (6.40)
Se jaargang • - (5.80)
9 e jaargang . - (6.80)
10 e jaargang . - (6.80)
11 e jaargang . - (3.20)
12 e jaargang . - (3.00)
13e jaargang . - (4.80)
14 e jaargang . - (5.10)
15 e jaargang . - OA)
16 1 jaargang . - (5.40)

1.50.
1.50.
2.50.
2.50.
2.-.
3.-.
3.-.
3.-.
J.-.

1.-.
'1.50.
1.50.
1.30.
1.50.

17 e jaargang
18 e jaargang
19 e jaargang
20 e jaargang
21 e jaargang
22 e jaargang
23 e jaargang
24e jaargang
25 e jaargang
26 e jaargang
27 e jaargang
28e jaargang
29 e jaargang
30 e jaargang
31 e jaargang

, I (5.80) 1.50.
. - (6.60) 1 .50.
. - (7.40) 2.-.
. - (7.20) 2.-.
. • (7.60) 2.-.
. - (7.20) 2.-.
. - (9.20) 2.50.
. - (9.40) 2.50.
. -(10.70) 3.-.
. - (8.00) 2.50.
, - (8.20) 2.50.
. - (6.20) 2.50.
. - (8.30) 2.50.

. -(10.30) 3.-.
. - (8.40) 2.50.

BERIGTEN. 1846-1863.
l e deel. l e stuk. f (3.40) 4.50.
l e deel. 2 e stuk. - (2.20) 1.50.
2 e deel. l e stuk. - (2.20) '1.50.
2 e deel. 2 e stuk. - (3.80) 3.80.
3e (led. l e stuk. - (3.-) 1.50.
3e deel. 2 e stuk. - (3.--) 1.50.
4 e deel, l e stuk. - (3.-) 2.-.

4 e deel. 2 e stuk. f (2.50) 1.50.
5 e deel. l e stuk. - (3.20) 1.50.
5 e deel. 2 e stuk. - (2.50) 1.--.
6 e deel. l e stuk. - (2.50) I.-.
6 e deel. 2 e stuk. - (2.10) 4.-.
7 e deel, l e stuk. - (5.50) 1.50.
7 e deel. 2 e stuk. - (6.50) 2.50.

CODEX DIPLOMATICUS.
EERSTE SERIE. (IN 4°.) 1848. 1 deel.

M. 9.60 f 5.20.

TWEEDE SERIE. (IN 8°.) 1852-1863.
l e deel. P afd. (3.75) 2.50.
l e deel. 2 e afd. - (3.10) 2.50.
2 e deel. le afd. - (6.20) 3.50.
2 e deel. 2 e afd. - (3.20) 2.-.
3e deel. l e afd. - (6.50) 2.-.

3 e deel. 2e afd. f (3.40)
4 e deel. 1 e afd. - (3.40)
4 e deel. 2 e afd. - (5.20)
5e deel , , , - (12.00)

1.50.
1.50.
1.50.
4.-.

6e deel

I.-,

•..-

(*) De eerste jaargang is niet in drub verschenen.

(1.20)

ilLIDRA GEN EN MEDEDEELINGEN. 1878-1810.
1 e deel
f (5.20) 2.50. 17e deel
20 deel
- (5.20) 2.50. 18 e deel
3e deel
- ( 5.20) 2.50. 19 e deel
4 e deel.
(8.8W 4.—. 20 e deel
5 e deel
. - (5.40) 3.—. 21 e deel
G e deel
. . 1 6,—. 22 e deel :
7 e deel •
- 5,—. 23 e deel
8e deel3.60. 24e deel
•
9e deel
- 6.10. 25 e deel
10° deel
.
- 5.80. 26e deel
I l e deel
- 6.60. 27 e deel .
12e deel
- 4.10. 28 e deel
13e deel .
. . - 5.—. 29 e deel
14e deel . .
. - 3.80. 30e deel
- 4.90. 31 e deel
15e deel .
16° deel •- 4.75.

••.
.
.

.

f 4.—.
- 5.75.
- 5.25.
. 3.25.
- 4.50.
- 4.90.
• 4.90.
- 5.25.
- 5.90.
- 4.50.
- 6.50.
. 5.12510.:
6
.
- 6.--.

REGISTER op

de Kronijk van 1846-1854. 1857. f (5.80) 1.50,
de onderwerpen , behandeld in de
Kronijk , de Berigten en den Codex diplomaticus (1877). ... ....... - (1.80) 1.50.

REGISTER op

WERKEN.
NIEUWE SERIE.

1. Annales Egmundani . .
. . f (1.20)
2. Verbaal van de ambassade naar Engeland.
1685 . .
- (1.80) 1.—.
3. Memori6n van Roger Williams(2.10) 1.—.
•
4. Kronijken van Emo en Menko .
. - (3.70) 1.50.
5. HORTENSIUS , Opkomst en ondergang van
Naarden .....- (4.50) 4.50.
6. Kronijk van Holland van den Clerc uten
laghen landen bi der see .... .. - (2.30) 4.---.
7. Kronijk v. Eggerik Egges Phebens. 1565-1594 - (2.40) 1.–
8.
VERWIJS , De oorlogen van Albrecht van
Beieren met de Friezen . ... ... - (9.80) 2.50.
9. Verbaal van de ambassade naar Denemarken, enz. 1625 ........ - (2.30) 4.—.
10. Verbaal v. d. ambassaden. Engeland. 1625 . - (1.90) 1.—.
11. Brieven van J. Wtenbogaert, I. (1584-1618) - (4.00) 1.50.
12. Brieven v. J. Wtenbogaert II 1. (1618-1621) - (2.80) 'I.—.
13. Memorials of P. P. J. Quint Ondaatje . . - (4.00) 1.50.
14. Verhooren van Hugo de Groot . . . . - (4 80) 2.—.
15. Brieven v. J. Wtenbogaert.11 2. (1621-1626) - (5.50) 2.—.
16. Memorien van Cornelis Pieterszoon Ilooft. - (4.90) 2.—.

1 '. Brieven v. J. Wtenbogaert. III 1. (1626-1627) f (6.50) 2.18.

Onderzoek omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567. . . . . . - (3.40) 1.50.

19.

Brieven v. J. Wtenbogaert. III 2. (1628-1629) - (8.20) 2.50.

20.

Brieven v. Job. Wtenbogaert. III 3. (1630). - (6.10) 2.-.

21.

De rekeningen der grafelijkheid van Holland. I.. . ....
.....
- (5.80) 2.50.

22.

Brieven v. J. Wtenbogaert.1114. (1631-1644) - (4.50) 1.50.

23.

Journaal van Constantijn Huygens den
zoon. 1688-1696 I. . ...... - (6.70) 6.70.

24.

De rekeningen der grafelijkheid van Ilolland. II. . ...... .. • . • - (7.20) 2.50.
Journaal van Constantijn Huygens den
zoon. 1688-1696. II.
. • • • • • - (7.90) 7.90.

25.
26.
27.

De rekeningen der grafelijkheid van Hol- (6.20) 2.50.
land. III. .
Brieven van en aan J. D. van der Capellen
van de Poll .
.... -(10.80) 3.-.

27b. Brieven van en aan J. D. van der Capellen
van de Poll. (Aanhangsel.) ..
- (1.40) 1.-.
28.

BOMELIUS , Bellum Trajectinum .

29.

De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland. I. .......... . • - (6.80) 3.-.
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland. 11.
- (5.30) 3.-.
..
MULLER , Lijst van Noord-Nederlandsche
kronijken
- (1.40)
Journalen van Constantijn Huygens den
won. 1673-1678 ........ - (3.50) 3.50.

30.
31.

32.

. - (1.40) 4.-.

33.

Negociations de D' Avaux a la cour de
Suede. 1693-1693. I.
- (8.00) 2.50.
.

34.

Negociations de D'Avaux. II.

.

. - (5.40) 2.-.

35.

Negociations de D'Avaux. III 4.

. . . - (5.60) 2.-.

36.

Negociations de D'Avaux. III 2.

•

37.

Brieven van Lionello en Suriano en verslag van Trevisano aan den Senaat van
Venetie. 1616-1620(6.10) 3.50.
...

38.

Brieven aan R. M. van Goens. I. • • . - (6.60) 3.50.

39.

Dagverhaal van Jan van Riebeek. I. (16521655).. .......... .. - (7.80)

40.

Rijmkroniek van Melis Stoke. I.

41.

De geschillen over de afdanking van het
- (5.40) 2.50.
krijgsvolk. 1649-1650 ..

. - (3.90) 1.50.

7.80.

. . . - (5.00) 2.50.

42.

Rijinkroniek van Sielis Stoke. II. .

. f (4.80) 2.50.

43.

Brieven aan R. M. van Goens. H.

44.

Brieven van Jhr. Arend van Dorp. I..

45.

Memorien v. Mr. D. v. Bleyswijk. 1734-1755 - (4.50) 3.-.

46.

Journalen van Constantijn Huygens den
zoon. 1680-1682. . . ...
- (2.20) 2.20.

(4.60) 13..50..
(6.60)

•

97.

Correspondentie van Lodewijk van Nassau - (2.90) 2.90.

98.

Kroniek van Sicke Benninge .

99.

Narracio de Groningbe , de Thrente et de
Covordia . . . • • .....
. - (2.10) 2.10.
Brieven van Jhr. Arend van Dorp. II. . - (7.80) 2.50.

50.

- (2.40) 2.40.

51.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. I. (1576-1578). -

52.

Resoluti o n van de vroedschap van -Utrecht
betreffende de akademie. 1632- 1812 . . De registers en rekeningen van het bisdom
Utrecht. 1325--1336. I ..
.... De registers en rekeningen van bet bisdom
Utrecht. 1325-1336. II. .... .. Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. 11. (1578-1579) -

53.
54.
55.

6.80.
7.-.
7.30.
8.-.
6.25.
9

56.

Brieven aan R. M. van Goens. III . . . -

57.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. III. (1579-1581) -

8.90.

58.

Dagverhaal v. Jan v. Riebeek. II. (1656-1658) -

8.-•

59.

Dagverhaal v. Jan v. Riebeek. III. (1659-1662) -

8.-.

60.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Has. IV. (1581-1583). -

4.50.

61.

Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. V. (1583-1584). -

8.50.

DERDE SERIE.
1.

FR. DLISSELDORP , Annales. 1566-1616 . -

7.50.

2.

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht.
1289-1924. .-

2.40.

3.

Het oudste cartularium van bet sticht Utrecht -

4.60.

4.

Brieven van Willem V aan Van Lijnden van
Blitterswijk .... ...
-

3.50.

5.

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de
Wicquefort. 1668-1674 .

5.25.

6.

Rekeningen Van de gilden van Dordrecht.
1438-1600 . .

2.80.

•

7.

It BONTEMANTEL , De regeeringe, van
Amsterdam. 1653-1672. I. . .

f 5.50.

H. BONTEMANTEL , De regeeringe van
Amsterdam. 1653-1672. II. .

- 6.—.

9.

Rekeningen d. stad Groningen u. d. 16 e eeuw.

- 4.—.

10.

Bricfwisseling tusschen de gebroeders Van
der Goes. 1659-1673: I.. ' ..

- 6.—.

8.

ii . Briefwisseling tusschen de gebroeders Van
der Goes. '1659—'1673. H. . .

- 6.—.

12.

Diariuin Everardi Bronehorstii. 1591-1627.

- 2.40.

13.

Jacobus Traiecti alias De Voecht, Narratio
de inchoatione domus clericoruin in Zwollis
met Akten en Beseheiden betreffende dit
Fraterhuis . '

- 8.75.

44. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van liardenbroek. '1747-1780. I. ..

- 6.50.

'15.

Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan
Hugo de Groot . • • ....

- 7.50.

Colleetanea van Gerardus Geldenhatter
Noviomagtts. .

- 3.75.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van liardenbroek. '1780--1781. II ..

- 7.50.

18.

Brieven van Johan de Witt. 1650--1657. I.

- 6.50.

19.

Notulen der Staten van Holland, gehouden
door Hop en Vivien. 1671-1675 . .

- 5.50.

20.

Willelmi, capellaui in Brederode, postea monachi et proeuratoris Egmondensis Chronieon.

- 3.90.

21.

Diariurn van Arend van Buchell . •

- 7.—.

22.

Register op de Journalen van Constantijn
Huygens Jr. ...

- 3.90.

23.

Journalen van de admiralen Van WassenaerOhdam en De Ruyter gedurende hunne
scheepstochten in de Deensche wateren
1658-1660 ..... . . . ,. .

- 3.50.

24.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 1781-1782. III ..

- 6.50.

25.

Brieven van Johan de Witt. (1657)1658—
1664. II ...

- 6.75.

26.

Journaal der rein van den gezant der 0. I.
Compagnie Joan Cunaeus naar Perzie in.
1651-1652, gehouden door Cornelis Speel-

'16.

17.

man . .

.

- 6.50.

..............................*..-.....
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ABRAHAM DE WICQUEFORT, llistoire des ProvincesUnies des Pais-Bas. 4 vol.. • .

f 26.,

BULLARIUM TRAJECTENEE. 2 tom. .

- 24.—.

VERSLAG van de algemeene vergadering der leden
op 16 April 1895 ..
.

• 0.00.

VERSLAG van de algemeene vergadering der leden
op 20 April 1897 . .

- 0.90.

VERSLAG van de algemeene vergadering der leden
op 14 April 4903 ...

- 0.90.

BEPALINGEN over de uitgave van handschriften . . - 0.25.
BEPALINGEN over het uitgeven van handschriften ,
betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis . - 0.20.
CATALOGUE der boekerij van het Historiscli Genootschap. 3e uitgave. (1872) ..

- 1.60.

I e SUPPLEMENT op den Catalogus der boekerij van
bet Ilistoriseh Genootschap (1882) . .

- 1.40.

2e SUPPLEMENT op den Catalogus der boekerij van
het Historisch Genootschap (1895) . .

- 2.40.

IIITGAITEN
VAN HET

HISTORISCII GENOOTSCHAP TE UTRECHT 1).

Ljjst van Noord Nederlandsche kronijken , met opgave
van bestaande handschriften en litteratuur. Door S.
Muller Fz. 1880 ........ f (1.40) 1.—.
Volledige lijst van alle Noord-Nederlandsche kronijken en weg•
wijzer door de bestaande handschriften van uitgegevene en onuitgegevene kronijken.

Annales Egmundani. 1863 ...... I (1.20) 1.—.
Oudste bron voor de geschiedenis van het graafschap Holland.

Rijmkroniek van Melis Stoke. ITitgegeven door W. G.
Brill. 2 deelen. 1885 ....... f (9.80) 5.—.
Belangrijk verhaal van eon grafelijkeu klerk orntrent de geschiedenis
van de laatste tijden van het Holiandsche en het optreden van
het Henegouwsclie huffs.

Willelmi, capellani in Brederode, postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon. Uitgegeven door
C. Pijnacker Hordijk. 1904.
. ..... f 3.90.
Nieu we uitgaaf van deze belangrijke kroniek (vervoig der Egmondische kronieken) volgens het eenig bekende handschrift.

Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke
(gewoonlijk genaamd Kronijk van. den Clerc uten laghen
landen bi der see). 1867
. . . f (2.30) L—.
Kronijk, waarvan de tekst nauw verwant is aan de Hollandsche
vertaling der belangrijke kronijk van Beka.
HENRICUS BOMELIUS Bellum Trajectinum. 1878.

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, Ilitgegeven door Feith
en Acker Stratingh. 1866 ..... f (3.70) 1.50.
Belangrijkste bron voor de oudste geschiedenis van Friesland,
vooral voor de sociale historie.

1) Deze inhoudsopgave der uitgaven van bet genootschap bedoelt
alleen den hoofdinhoud, niet den volledigen inhoud der werken to
vermelden.

Quedam narracio de Groninghe , de Thrente , de Covordia
et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus. Uitgegeven. door C. Pijnacker Hordijk 1888.
f (2.10) 2.10.
Belangrijk voor de geschiedenis van Groningen en Drente in de
12e en 13e eeuw. Uitgaaf volgens een handscbrift, dat aan de
uitgevers der Monumenta Germaniae onbekend is gebleven.

De kroniek van Sicke Benninge. 1 e en 2 e deel (kroniek
van Van Lemego). Uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien door J. A. Feith ; met eene inleiding van P. J. Blok. 1887 .. .. . f (2.40) 2.40.
Verbabl van een hooggeplaatst getuige van de gebeurtenissen to
Groningen in do 15e en het begin der 16e eeuw, bier voor het
eerst op betrouwbare wijze uitgegeven. Ook de hier overgenomene kroniek van Lemego over de 150 eeuw is bet werk van
een tijdgenoot.

Het oudste cartularium van het sticht Utrecht. Uitgegeven. door S. Muller Fz. 1892 ...... f 4.60.
Bevat alle keizeroorkonden van het sticht Utrecht en alle andere
giftbrieven uit de oudste tijden van bet bisdom.

Bullarium Trajectense, Romanorum Pontificum diplomata
usque ad Urbanum Papam VI in veterem episcopatum
Trajectensem destinata. Edidit Gisb. Brom. 2 tomi.
1 8 91, 92 ............. f 24.—.
Volledige verzameling van de in het pauselijk archief aanwez;ge
oorkonden, betrekking hebbende op bet bisdom Utrecht.

De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het
Henegouwsche huffs. Uitgegeven. door H. G. Ilamaker.
3 deelen. 1875-78 ....... f (19.20) 7.50.
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het
Henegouwsche Huis. Uitgegeven door H. G. Hamaker.
2 deelen. 1879, 80 ...
. f (12.10) 6.—.
Oudst bewaarde rekeningen van de Hollandsche graven, overrijk
aan bizonderheden betreffende de geographische, administratieve
en sociale toestanden van Holland in de veertiende eeuw.

De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht. 1325—
1336. Uitgegeven door S. Muller Fz. 2 deelen. 1889, 91.
f 15.30.
Eenige bron voor de kennis van de administratie van het bisdom
Utrecht in het begin van de veertiende eeuw.

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht.
Uitgegeven door C. M. Dozy. 1891 . .

1284-1424.
• . f 2.40.

Bevat o. a. de eenige stadsrekeningen nit de dertiende eeuw, die
in Nederland bewaard zijn.

Jacobus Trajecti alias De Voecht, Narratio de inchoatione
domus clericorum in Zwollis, met akten en bescheiden
betreffende dit Fraterhuis, uitgegeven door Dr. M.
Schoengen. 1908. ..... ..... f 8.75.
Belangrijke bron voor de kennis van de Broederschap des
Gemceuen Levens.

Rekeningen van de gilden van Dordrecht. 1438-1600.
Uitgegeven door J. C. Overvoorde. 1894 . . f 2.80.
Eenige bewaarde middeleeuwsche rekeniegen van Nederlandsch©
gilden, van belang voor de kennis van de inriebting deter corporaties.

Rekeningen der stad Groningen uit de 16 e eeuw. Uitgegeven door P. J. Blok 1896 ...... f 4.—.
Geven eon voliedig overzicht van de administratie der stad Groningen in de eerste helft der zestiende cow.

E. YERWIJS De oorlogen van hertog Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren. der XIV e eeuw.
1869. ............ f (9.80) 2.50.
Bewerkiug van doze belangrijke episode der Nederiandsche geFehiedenis, voornawelijk 'getrokken uit de grafelijkheidsrekeningen
van Holland

G. GELDEMIAIIER NOVIOMAGIIS Collectanea. Uitgegeven
door J. Prinsen J.Lz. 1901. ...... f 3.75.
Aanteekeningea en opstellen van dea bekenden humanist, beIangrijk voor do kennis van zijn tijd , vooral voor de gesehiedenis der hervorming en voor de gebeurtenissen in het bisdom
Utrecht.

Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de
Middelburgsche beroerten van 1566 en. 1567. Uitgegeven
door J. Van Vloten. 1873 ..... f (3.40) 1.50.
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. 1887 ..
. . f (2.90) 2.90.
Bevat 0. a. de onuitgegeven apologie van Lodewijk, de rechterhand van zijn brooder Prins Willem van Oranje, en eene correspondentie betreffende zijne onderhandelingen met het Fransche hof.
HORTENSIUS, Over de opkomst en den ondergang van

Naarden. Uitgegeven door Peerlkamp en A. Perk.
1866 ............. f (4.50) 1.50.
Pit gesehrift van Lambertus Trortensins, rector der Latijnsche
achool to Naarden, is vooral merkwaardig om de mededeelingen
over het begin van den 80-jarigen oorlog en het uitvoerig verheal van het uitmoorden van Naarden door de Spanjaarden (1572).

Memorien van Roger Williams. Uitgegeven door 3. T.
Bodel Nyenhuis. 1864 . . . . . . f (2.10) 1.—.
Merkwaardig voor de oorlogsgeschiedenis der jaren 1572-1574;
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. 1887, 88.
f (14.40) 5.50.
Papieren van een haudlanger van prins 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. (1576-1584.) Publics par P. L. Muller
et A 1ph. Diegerick. 5 vol. 1889-99. . . . f 34.95.
Volledige bronnenuitgave betreffende de tusschenkomst van den
hertog van Anjou , broeder van Hendrik III, in de zaken van
den Nederlandschen opstand en de aanneming van de souvereiniteit over de Nederlandsche gewesten.

Kronijk van Eggerik Egges Phebens. 1565-1594. Uitgegeven door H. 0. Feith 1867. . . f (2.40) 1.—.
Groningsche kronijk van een onpartijdigen hervormingsgezinde,
bron van Emmius.

Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566—.1616.
Uitgegeven door R. Fruin. 1894 ..... f 7.50.
De geschiedenis van den opstand, door een katholiek tijdgenoot
geschreven.

Diarium van Arend van Buchell. Uitgegeven door G. Brom
en L. A. van Langeraad. 1907.
..... f 7.—.
Zeer belangrijk voor de kennis der oudheden, der zeden en
gewoouten in het laatst der 16d e eeuw, voornamelijk to Utrecht.

Diarium Everardi Bronchorstii sive Adversaria omnium
quae gesta sunt in academia Leidensi, 1591-1627.
Uitgegeven door J. C. Van Slee. 1898. . . f 2.40.
Curieuse aanteekeningen over het onderwijs en bet leven aan
de Leidache academie.

Brieven van Lionello en Suriano uit Den Haag aan Doge
en Senaat van Venetic in 1616-1618 , benevens Verslag
van Trevisano betreffende zijne zending naar Holland
in 1620. 1883 ..... . . .
f (6.10) 3.50.
Merkwaardige brieven van de bekende Venetiaansche diplomaten
over de geschillen tijdens het bestand.

Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.
1871. ........... f (4.90) 2.—.
Belangrijk voor de geschiedenis van Amsterdam in de jaren
1578-1620 en voor de houding van deze stad in de godsdienstige geschillen.

Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. Uitgegeven door R. Frain.
1871 ....... ... . • • f (4.80) 2.—.
Be!angrijk voor de kennis van den strijd tusschen de twee groote
staatspartijen in het begin van de republiek , waarbij Grotius
eene belangrijke rol vervulde.

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. 1584-1644. Uitgegeven door H. C. Rogge. 7
. f (37.60) 12.50.
deelen. 1868/74. , . . . .
Deze correspondentie van den bekenden Remonstrantseben bofprediker van prins Maurits is in do eerste pleats belangrijk voor
de geschiedenis van de kerkelijke woelingen tijdens het bestaud.

Verbaal van de ambassade van Aerssen , Joachimi en Burmania naar Engeland. 1625. 1867 . . f (1.90) 1.—.
Bevat de onderhandeling over een verbond van onderlinge bescherming na het afspringen van bet huweiijk tusschen den zoon
van den Engelschen koning en eene Spaansche prinses.

Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij den
koning van Denemarken , den Neder-Saxischen kreits en
don koning van Zweden. 1625. 1867 . 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.

Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de
f 7.50.
Groot. 1902.
..
..
Be!angrijk voor de geschiedenis van De Groot; bevat voorts eene
reeks van gewichtige berichten over de toestanden in Nederland
in de jaren 1622-1643.

Resolution van de vroedschap van Utrecht betreffende
de Academie. Uitgegeven door J. A. Wijnne en. Lucie
Miedema. 1888, 1900. ........ f 7.—.
Met een uitvoerige inleiding over de inrichtingen van hooger
onderwijs to Utrecht voor 1636.
ABRAHAM DE WICQUEFORT , Histoire des Provinces-Unies des

Pals-Bas , depuis le parfait establissement de cot estat
par la paix de Munster. 4 volumes. I. 1861. II. 1864.
III. 1866. IV. 1874. ........ f 26.—.
De baste gelijktijdige geschiedenis van de Nederlanden in de
tweede helft der zeventiende eeuw door eel' diplornatiek agent.

De geschillen over de afdanking van het krijgsvolk in de
Vereenigde Nederlanden in de jaren 1649 en 1650.
Toegelicht door J. A. Winne. 1885. . 1 (5.40) 2.50.
De bekende geschillen van het jaar 1650 worden bier toegelicht
uit onbekende stukken uit het Huis-arebief van H. M. de Koningin.

Brieven van Johan de Witt. 1650-1657(1658). I. Bewerkt
door Robert Fruin , uitgegeven door G. W. Kernkamp.
1 90 6 . ..... ......... f 6.50.
II. Bewerkt
door Robert Fruin , uitgegeven door N. Japikso.
1909 . .......... .. . . f 6.75.

Brieven van Johan de Witt. (1657)1658-1664.

Zeer belangrijke bron voor de binnen- en buitenlandsche geschiedenis van de Republiek gedurende de eerste stadhouderlooze
periode en voor de kennis van het particulier levee van den
Raadpensionaris.

Journaal der reis van den gezant der 0. I. Compagnie
Joan Cunaeus naar Perziö in 1651-1652, gehouden
door Cornelis Speelman, uitgegeven door A. Hotz met
route-kaart en plattegrond en plaat van. Persepolis.
1908 ... ........... . f 6.50.
Belangrijk voor de kennis der handelsbetrekkiugen der 0. I.
Compagnie met Perzid in de 17de eeuw.

Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur aan de Kaap
de Goode Hoop. 1652-1662. 3 deelen. 1884-93. f 23.80.
Merkwaardig verhaal van d• n stichter der Kaapkolonie omtrent
de geschiedenis van doze kolonic.

11. BONTEMANTEL , De regeeringe van Amsterdam , soo in
't civiel als crimineel en militaire. 1653-1672. Uitgegeven door G. W. Kernkamp. 2 deelen. 1897. f 11.50.
Gedenkschriften van een Amster3amseh regent nit den tijd van
Jan de Witt, belangrijk voor de kennis van de regeering en de
regeeringsintriges van Amsterdam.

Journalen van de admiralen van Wassenaer-Obdam en
de Ruyter gedurende hunne scheepstochten in de
Deensche wateren, 1658-1660. Uitgegeven door G.
L. Grove. 1907
f 3.50.
Eigenhandige journalen der beide admiralen behelzende het
dagelijksch relaas van bet voorgevallene gedurende bun verbbjf
in de Deensche wateren, waar zij den koning van Denemarken
in den Noordschen oorlog assistentie kwamen verleenen.

Briefwisseling tusschen do gebroeders Van der Goes,
1659-1673. I, II. Uitgegeven. door C. J. Gonnet.
1899, 1909
f 12.—.
Belangrijko mededeelingen over bet politieke en maatschappelijke
leven , voord. in Den Haag, in bet derde kwarta der 17de eeuw.

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort.
1668-1674. Publiees par F. J. L. Kramer. 1894. f 5 25.
Brieven van P. De Groot, den zoon van Hugo De Groot, voornamelijk loopende over de Seulsehe vredeshandeling in 1673.

Notulen , gehouden ter Staten vergadering van Holland
door Hop en Vivien. 1671-1675. Uitgegeven door
N. Japikse. 1904. .........
f 5.50.
Uitvoerige mededeelingen over het voorgevallene bij het nemen
der resolution in de Staten-vergadering van Holland gedurende
deze beiangrijke jaren.

Journalen van Constantin Huygens den. zoon. 1673-1678.
1881 ............ . f (3.50) 3.50.
Journalen van Constan.tijn. Huygens den zoon. 1680-1682
en 1649-1650. 1888. . . . . . . f (2.20) 2.20.
Journaal van Constantijn. Huygens den. zoon. 1688-1696.
2 deelen. 1876. . . ..... f (14.60). 14.60.
Journalen van den seeretaris van Willem III, hoogst belangrijk
voor de kennis Tan personen en de zedengeschiedenis van de
laatste helft der zeventiende eeuw.

Register op de Journalen van Constantijn Huygens Jr.
f 3.90.
Onmisbaar bij het gebruik der Journalen.

Verbaal van de buitengewone ambassade naar Engeland
in 1685. 1863. ........ f (1.80) 1.—.
Gewichtig voor de kennis van de verhouding der republiek tot
koning Jakob II na diens troonsbestijgiug en den opstand van
Monmouth en zijne aanhangers.

Negociations du Comte D'A.vaux , ambassadeur a la cour
de Suede, pendant les annees 1693, 1697, 1698. Publiees
par J. A. Wijnne. 4 volumes. 1882, 83 . 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 Gorinchem. 1734-1 1755. Uitgegeven door Theod.
Jorissen. 1887 ......... f (4.50) 3.—.
Belangrijk voor de geschiedenis van de familieregeering en de
regentenintriges in de steden van Holland.

Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek ,
1747-1780. I, II, III. Uitgegeven door F. J. L.
Kramer (I en. II) en, A. J. van der Meulen (III). 1901,
1903, 1910, .
........ f 20.50.
.
Dagboek van een hooggeplaatst edelman, aan bet hof der stadhouders verkeerende en dagelijks met alle invloedrijke personen
omgaande.

Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van.
de Poll. Uitgegeven door W. H. De Beaufort. Met aanhangsel door J. A. Sillem. 2 deelen. 1879. f (12.20) 4.—.
Brieven van den bekenden adellijken patriotschen ]eider, hoogst
belangrijk voor de geschiedenis van de jaren 1763-1784.

Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken
hem betreffende. 3 deelen. 1884-90. f (14.20) 8.—.
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 buitenlandsche geleerden.

Brieven van prins Willem V aan baron Van Lijnden van
Blitterswijk. Uitgegeven onder toezicht van F. De Bas.
1893 ............... f 3.50.
Vertrouwelijke brieven van den prins aan zijn vertegenwoordiger
als cerste edele in Zeeland.

Memorials and times of Peter Philip Juriaan Quint Ondaatje. By Mrs. Davies ...... f (4.—) 1.50.
Biographie van den bekenden Utrechtschen patriot van 1784 en
volgende jaren.

KRONIJK.
EERSTE SERIE.
Ie jaargang. (Is niet in druk verschenen.)

IIe

jaargang. 1846 ..

.. f (5.—) 1.50.

Behelst tal van bijzonderheden over historische personen, kerkelijke zaken, universiteitswezen enz. — Inventaris van brieven uit
bet archief der voormalige vijf kapittelen te Utrecht (13801513). — Kleine historische mededeelingen enz. enz.

.. f (2.70) 1.50.
IIIe jaargang. 1847 ..
Vervolg van den inventaris der brieven uit het archief der voormalige vijf kapittelen te Utrecht (1514, 1515). — Vele wetenswaardigheden over arehaeologie, genealogie, archiefwezen. —
Verklaring van spreekwijzen (dialecten) en spreekwoorden enz. enz.
.. f (3.70) 2.50.
IVe jaargang. 1848. . . .
Verschillende brieven van prins Willem I, Paulus Merula (minnebrief), Wtenbogaert e. a. — Vervolg van den inventaris der 5
kapittelen (1516, 1517). — 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 ..

.. f (6.—) 2.50.

Inventarissen yen verschillende stads-archieven. Brieven van
David van Bourgondie , Philips II, prins Willem I, Hugo De
Groot, e. a. — Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen en krijgswezen (1618) enz. enz.

TWEEDE SERIE.
Vie jaargang. 1850 ..

..

f (6.—) 2.—.

Inventarissen van verschillende archieven van steden, gerechten
en gasthuizen. — Brieven o. a. van Adolf en Karel van Gelder

(1456--4477), Christiaan II van Denemarken (1525), Karel V
(1537), rhilips II (1561, 67), E. Leoninus (1581), prins Willem I (1582), Maurits van Nassau (1600) e. a. — Bijzonderheden
over Utrechtsche bisschoppen , hertogen van Gelre e. a.; over den
vredehandel te Utrecht (1713); over aflaatgelden, papiermerken
enz. enz.

.. f (6.40) 3.—.
Tile jaargang. 1851 .
Inventarissen van archieven. — Academie te Franeker. — Middeleeuwsche kerkgebouwen in Friesland en Groningen. — Graftombes
in Germaanschen smaak en in dien der Renaissance. — Tien
brieven betreffende de Geldersche aangelegenheden in '1535—
1537. — Brieven van bekende personen; genealogien enz. enz.
.. f (6.80) 3.—.
'Ville jaargang. 1852 .
Reproductie van den „Almanach nae den nieuwen ende ouden
stijl. Opt Jaer ons Heeren M.D.XCVIII", in 12° te Delft bij
Bruyn Harmansz. — '19 brieven van Anna van Egmond aan Karen
broeder Maximiliaan. — Keuken-rekening van de grafelijkbeid van
Holland en Zeeland. 1401. — Stukken over de Oost-Indische
Compagnie. — Emigreerende families uit Antwerpen naar Middelburg. 1586 enz. enz.
IXe

jaargang. 1853 .

. . f (6.80) 3,—.

Belangrijke onderschepte Portugeesche briefwisseling. 1634. —
Stukken van Jan Pietersz. Coen over den handel in Indie. 1622,
1623. — Fragmenten van oude kronieken. — Journaal, gehouden
te Batavia door den directeur-generaal Ph. Zwart. 1636. — Chronologische opgave der oorkonden over de '13e en 14e eeuw in
het stads-archief te Harderwijk. — Bijdragen tot de geschiedenis
van het geschutwezen (1491-1528). — Brieven ; genealogische
medrdeelingen enz. enz.

. f (6.80) 3.—.
Xe jaargang. 1854 ...
Tliterste wil van prins Maurits. — Eenige merkwaardige vonnissen. 1524-1645. •---- Handel op Perzie en de golf van Bengalen. 1633. — Stukken over de Oost-Indische Compagnie. —
'109 Brieveu van Maria van Nassau. 1605-1615. — Charters
in het stads-archief van Harderwijk. 1402-92 enz. enz.
DERDE SERIE.
XIe

jaargang. 1855 ..
.. f (3.20) 1.—.
Betrekking tusschen de Nederlanden en Geneve in '1589, 1590. —
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. 1856. .

.

f (3.60) 1.—.

Rechtstoestand in het begin der 15e eeuw, Rechtsgebruiken in
de middeneeuwen. Eenige merkwaardige vonnissen nit den tijcl
der geloofsvervolging te Amsterdam in de 16e eeuw. — Bijdrage
tot do geschiedenis van den bouw van den Dom te Utrecht. —
Autobiographie van den gouverneur-generaal P. A. van derParra. — Grafsteden der oudste bewoners van Denemarken enz. enz.

XIIIe jaargang. 1857 ... .. f (4.80) 1.50.
Oorkonden betrekkelijk den twist tusschen den bisschop van
Utrecht en den heer van Wisch in 1490. — Inventaris van het
stadsarchief te Oudewater. Begiftigingen en bezittingen van
bet Carthuizer-convent bij Utrecht. — Charter van 1368, bevattende een overzieht van het bisdom Utrecht in 1278.

XIVe jaargang. 1858 ..

. . f (5.10) 1.50..

Stukken betrekkelijk den oorlog met Frankrijk in 1672. — Oudes
doopvonten (met afbeeldingen). Stukken betrekkelijk de hervormingsberoerten te Utrecht in 1566 en 1567. — Expeditie naar
Portugal in Sept. 1657 enz. enz.
XVe jaargang. 1859 ..

. f (4.60) 1.50..

Brieven van prins Willem van Orauje aan zijne vrouw Anna
van Egmond.
Liefdadigo stichtingen te Utrecht. — Charters.
uit het stalls-archief te Harderwijk, 14e en 15e eeuw.
Gevangenneming van Paulus Buys, 1586 enz. enz.

VIERDE EERIE.
XVIe jaargang. 1860. .

. f 5.40) 1 50..

Aanteekeningen betrekkelijk het beleg van Haarlem. — Overlandreis van Indic naar Europa in 4757.
Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1588 en 1589 enz. enz.
XVIIe jaargang. 1861 . . . f (5.80) 1.50.
Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en 1589. — Verdecligingswerken van de IJssel. 1672. — Brieven van Willem,
van Liere.
Onkosten der judicature van Oldenbarnevelt. —
Onkosten. der Dordsche synode enz. enz.

XVIlle jaargang. 1861 . .

.. f (6.60) 1.50.

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1590 ea 1591 enz. enz.
XIXe jaargang. 1863 .. .. f (7.40) 2.—.
Stukken voor de geschiedenis van het jaar 1592. — Wicquefort's,
Memoires. — Heinrici ab Hovel Speculum Westphaliae enz. enz.
XXe jaargang. 1864 .. . . f (7.20) 2.—.
Stukken voor de geschiedenis der jaren 1593 en 4594. — Pe
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 voormange fortificatiewerken der stad Utrecht enz. enz.

VIJFDE SERIE.
XXIe jaargang. 1865 .. . .

(7.60) 2.—.

f

Stukken voor de gesehiedenis van het jeer 1595. — Thysius
Leere en Order der Ned. Geref. Kerken. — Rapport faict par
Monsieur de St. Aldegonde au Conseil d'Estat de sa negoeiation
en France 4581. — Bijdrage tot de geschiedenis der gewevene
en audere behangseltapijten , vooral in Denemarken enz. enz.
XXIIe jaargang. 1866 . . f (7.20) 2.—.
Stukken betreffende de onlusten binnen Utrecht in 1610. —
Yerbaal van de legatie van Leoninus, van Loozen, Valcke en
Franckena near Engelanil in 1596. — Stukken betrekkelijk de
Remonstranten enz. enz.

XXIIIe jaargang. 1867 .. ..

f

(9.20) 2.50.

Concept van Gene Compsgnie van assurantie en van hear octrooi.
1628, 29. — Brieven van Joh. Heinsius over den in 1632 aangeknoopten vredehandel. Eene bijdrage tot het leven van
Onno Zwier Van Haren. — Over den geest en de strekking
van het Ainsterdamsche patriciaat enz enz.

XXIVe jaargang. 1868 .. ..

f

(9.40) 2.50.

Brieven van Maarten Harpertsz. Tromp en van Witte Cornelisz.
De With. — Brieven van Bilderbeck , Nederlandsch agent te
Keulen, betreffende het laatste gedeelte van den Dertigjarigen
oorlog. — Aegidius Daalmans, Indiaanse aanteekeningen enz. enz.
XXVe jaargang. 1869 .

..

f

(10.70) 3.—.

Stukken betreffende den vrijen handel op Brazilie. 1637. — Origineele brieven van Doedens aan Ant. Van Hilton betreffende
de West-indische Compagnie. 1641-1648. — Journaal van Job.
Van Kerkhoven, beer van Heenvliet, hofmeester van de princesroyaal, over de ziekte en den dood van prins Willem II en
de kwestien omtrent de voogdij van den jonggeboren prins. —
Geheime eorrespondentie uit Engeland. 1659, 1660 enz. enz.

ZESDE SERIE.
XXVI e jaargang. 1870. .

. .

f

(8. -) 2.50.

VerGeschillen te Nijmegen. 1617. — Het Geusen Liedboek.
volging van de Remonstranten in Land en Stad van Utrecht.
1619 enz. Eenige aanteekeningen wegens bet gebeurde to
Utrecht in 1786 en 1787, — Reisjournaal nit de 1 7e eeuw near
het Heiligc Lan& enz euz.

.. f (8.20) 2.50.
XXVIIe jaargang. 1871
Aanteekeningen betrekkelijk bet gebeurde to Utrecht in 1 86 en
1787. — Stukken rakende de Quadruple Alliantie. Grondig
verhaal van Amboyna. 4621. — Verhaal van cenige oorlogen in
Indio. 1622 enz. enz.

XXVIIIe jaargang. 1872 ..

.. f (6.20) 2.50.

Uit de papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indische Compagnie. — Brieven van R. Hoogerbeets. — Doleantien over misbruiken in de regeering van Friesland. 1627 enz. enz.

XXIXe jaargang. 1873 ..

. f (8.30) 2.50.

Stukken betreffende de geschiedenis van den oorlog in 1630 en
eenige volgende jaren. — Reformatie van 's Hertogenbosch.
1630. — Classicale acta van Brazilig. 1636 —1644. — Brieven
van Willem Van Oldenbarnevelt aan Hugo De Groot. — Uit de
papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indische Compagnie. —
Aanbevelingen voor scheepakapitein enz., ingekomen bij Johan
De Witt. 1653-1672 enz. enz.

XXXe jaargang. 1874 ..

.. f (10.30) 3.—.

Staat van ontvaugsten en uitgaven der geestelijke goederen tot
onderhoud van predikanten. 1590. — Politieke brieven uit de
jaren 4784, 1785 en 1786, meerendee!s van den beer Maxim.
D'Yvoy. — Uit de papieren van eenen bewindhebber der OostIndische Compagnie. — Verhaal der gevangenschap van Oldenbarnevelt, beschreven door zijn knecht Jan Francken enz enz.

XXXIe jaargang. 1875 . .

.. f (0.40) 2.50.

Rapport der geheime staatscommissie nopens de toekomstige inrichting en huishouding van den staat. 1818. — Journaal van
Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienat van den
lande. 1572-1598. — De magistraatsbestelling to Utrecht ouder
do republiek. — De vorming van het Oversticht. — Brieven
van prins Willem V. 1786-1793 enz. enz.

BERIGTEN.
le deel le stuk. 1846. . . . f (3.40) 1.50.
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. — 0 trechtsch handschrift der
Snorra-Edda. — Eyck van Zuffichem, Bouw- en beeldhouwkundige voortbrengselen in ons land.
Ie deel 2e stuk. 1848 .. . I (2.20) 1.50.
Nederlandsche handschriften in de Keizerlijke bibliotheek te
Petersburg. — Asch van Wijck, Schuttengilden in Nederland.

ID deel le stuk. 1849 . . f (2.20) 1.50.
Verblijf van Christiaan II van Denemarken in Nederland. 1521. —
Beroerten te Gent onder Karel V.

He deel 2e stuk. 1849 ..
Verhooren van Oldenbarnevelt.

. • f (3.80) 3.80.

Ille deal

10

stuk. 1850 .

.. f (3.—) 1.50.

Geschiedenis van het geslacht Van Mathenesse. — Catalogue de
documents manuscrits relatifs 1 llistoire de la Hollande dans
les bibliotbeques de Paris.

deal 2e stuk. 1851 . .

IIIe

. f (3.—) 1.50.

Journaal omtrent de vredehandeling te Utrecht.

IVe deal le stuk. 1851 .

. f (3.—) 2.—.

Geschiedenis van bet geslacht Nyenrode.

deal 2e stuk. 1851 .

IVe

.. f (2.50) 1.50.

De Upstalboom bij Aurich.

Bescheiden over het eerste tijdvak
van de geschiedenis der bervorming in Utrecht. 1524-1566.
Ve

deel

le

stuk. 1853 .

. . f (3.20) 1.50.

Rapport van den gouverneur generaal Loten over Makasser. —
Rapport van den beer van Sommelsdijk over zijne legatie naar
Venetie in 1620.

Ve deal 2e stuk. 1856 .

. . f (2.50) 1.—.

Rapport van eene reis naar bet hof van Candi& 1671. — Autobiografie van den gouverneur generaal Rijklof van Goens.
1678-1681. — Memorie betreffende het eiland Ceylon door R.
van Goons Jr. 1679.

VIe deal le stuk. 1857

.. f (2.50) 1.—.

De Wicquefort, 316/moires sur la guerre de 1672.

.. f (2.10) 1.—.
VIe deal 2e stuk. 1857
Dagelijksche aanteekeningen over het verblijf der Franschen to
Utrecht in 1672 en 1673.
VIIe deal le stuk. 1861 .

.. f (5.50) 1.50.

Stukken betrekkelijk de verovering van Malakka. 1641.

Vile deal 2e stuk. 1863 . .

.. f (6.50) 2.50.

Verbaal van de Nederlandsehe gezanten in Engeland. 1618-1619. —
Rapport van het gebesoigneerde te Tunis en Algiers 1622-1623.

CODEX DIPLORATICUS.
EERSTE SERIE
Ie deal 1e

4°).

stuk. 1848 . ..... f (2.60) 2.60.

Oorkonden betreffende bet voormalig liandelsverkeer van Utrecht. —
Oudste kameraarsrekeningeu van Deventer. 1337-1347.
Ie

deal 2e stuk . .

.. f (2.60) 2.60.

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

TWEEDE SERIE (IN 8°).
Ie deel le stuk. 1852 ...... f (3.75) 2.50.
Rekening van de testamentoren van Jaeoba van Beieren.

.. f (3.10) 2.50.
1852 .
Ie deel 2e stuk
Lettres de Paul Choart seigneur de Buzanval. 1600.
ID deel le stuk. 1853 . . . f (6.20) 3.50.
Oudste burgemeestersrekening van Middelburg. 1364. — Oudste
kameraarsrekening van Utrecht. 1380. — Rekening van de bruiloft van Jan van Touraine. 1406. — Bisschoppelijke rekening
van 1377.

IIe deel 2e stuk. 1853 . .. f (3.20) 2.—.
Verbalen van Van Grijspere en Van Lent, commissarissen in de
troubles van 1567 en 1568.

Me deel le stuk. 1855 .

.

•

f (6.50) 2.—.

Oude kroniek van Brabant.

Ille

f (3.40) 1.50.
deel 2e stuk. 1856 ..
Verhaal van de gedeputeerden in Engeland tot vereeniging van de
Engelsche en Nederlandsche Oost-Indische Compagnien. 1618.

IVe deel le stuk. 1859 . ..... f (3.10) 1.50.
Lettres inedites du comte de Boussu. — Oudste rekening van
Antwerpen 1324. — Rekening van Lier. 1377.

IVe deel 2e stuk 1800 . . f (5.20) 1.50.
Lettres de Marnix de St. Aldegonde et de Jean Casimir, comte
Palatin. — Brief% isseling met Don Jan van Oostenrijk. 15761577.

Ye deel. 1860 ..

.. f (12.—) 4.—.

Toe Boecop, Kronijk der bisschoppen van Utrecht.
f (1.20) 1.—.
Vie deel. 1863
Kronijkcn van Brabant, Holland en Vlaanderen.

BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN.
Isle deel. 1878 . . . f (5.60) 2.50.
Sautijn Kluit, Utrechtsche courant. — Boele van Hensbroek,
Guicciardini.

lIde deel. 1879 .

f (5.20) 2.50.

Rapport van Aubery du Maurier. 1624.

IIIde deel. 1880 .. f (5.20 2.50.
Rekeningen der Buurkerk to Utrecht, 15de ceuw. — Brieven

aan den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel.

IVde deel. 1881

.1
.. • •

•

(8.80) 4.—.

Verloren van Themaat, Geschiedenis van de vicarien in de provincie Utrecht.

Vde deel. 1882 . . .. f (5.40) 3.—.
Staatkundige bericbten nit Frankrijk. 4650-1653. — Stukken
over de liehting der waardgelders to Utrecht. — Relaas van 't
gepasseerde op Alsen. 1658.

Vide deel. 1883 ....... . . . f 6.—.
Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in bet oosten. —
Steven Van der Ilaeghen , Avonturen. 1575-1597. — Trois arrets
du Grand conseil de Malines.

VIIde deel 1884 ..... .. f 5.—.
De Bas, Overgaaf der Bataafsche vloot 1795. — Verslag
van Fr. Micheli. 11638. — Visitatie der kerken in bet Sticht
Utrecht. 1593.
1 3.60.
Dagboek over 1672. — Apologie van Lodewijk van Nassau.

VIIIste deel. 1885

IX d e deel. 1886 . . . f 6.10.
Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met
de stad Utrecht. — Stukken over den tegenstand der Utrechtsche katholieken tegen de Unie van Utrecht.
f 5.80.
X de deel. 1887 ...
Buchelius , Obiercationes ecciesiasticae sub presbyteratu meo, —
Zending van Dirk Van Hille naar Spanje. — Oabekende kroniek
van bet klooster Windesheim.

XIde deel. 1889 . .. f 6.60.
Pe Wicquefort, Memoires sur la guerre de 1672. — Drie Bride
der Stadt Londen an die Stadt Dordrecht. 1359. — De Bye,
Gedenkschrift betrefrende het bewind van Oldenbarnevelt. —
Drie tltrechtsche kroniekjes vOcir Beka's tijd.
XIIde deel. 1890 .. .. f 4.10.
Politiek journaal van 1795. -- Bijdragen tot de geschiedenis der
Ifervormde kerk to Gent. 1578-1584.

XIIIde deel. 1891 . .

......

f 5.—.

Gedenkschrift van Don Sancho de Londono. — Vervolg op bet

Recueil de Hopperus.
XIVde deel. 1892 . . . f 3.80.
Resolutien der Staten van Holland. 1577 en 1578. — Stadarekeningen van Dordrecht. 1323-1399. — Reisjournaal van Jhr.
Coenders van Helpen.

XVde deel. 1893 . . . • . • . . if

4.90.

Journaal van Const. Huygens' reis naar Venetia. 1620. —
Sommaire de la forme du regime des Provinces Unies. 1647. —
Memorie van den gouverneur Van der Graaff over de gebeurtenissen aan de Kaap de Goede Hoop. 1780-1806.
XVIde deel. 1894 .. . . . f 4.75.
C. Block, Kroniek van het Regulierenklooster to Utrecht. —
Buyck , Aanteekeningen over het geus worsen van Amsterdam.
XVIIde deel. 1895 . .. .. f 4.—.
L. Reael, Amsterdamsche gedenksehriften. 1512— 1567. — Magistraatsverandering te Utrecht in 1618.
XVIIIde deel. 1896 . . . . f 5.75.
Fragment van de autobiografie van Const. Huygens. — Notulen
en munimenten van het College van commercie te Amsterdam.
1663-4665. — Simon Van Leeuwen's Bedenckingen over de
stadhouderlycke macht.
XIXde deel. 1897. . .. f 5.25.
Memoires do M. De B. our la tour de Guillaume HI. —
Memorie van Byam over de overgave van Suriname. — Stukken
over de Noordsche Compagnie.
XXste deel. 1898. .. . . . f 3.25.
Kroniek van het Goudsche fraterhuis. — Notulen van de Patriottische partijdagen. 1783-1787. — Reisebericht des Mgr. Garampi
in Holland. 4 76 4.

XXIste deel. 1899 . .. . . f 4.50.
Koopmansadviezen aangaande het plan tot oprichting eener Compagnie van assurantie. 1629-1635. — Opgaven omtrent inkomsten, goederen, hoorigen , dienstmannen en rechten der abdij
Egmond. 1130-1161. -- Reisverhaal van Jacob van Neck.
1598-1599.

XXIIste

deel. 1900. . . • • • . . . f 4.90.

Brieven van Sorbiere over den toestand van Holland in 1660.—
Het nude register van Graaf Florens. — Correspondentie tusschen Prins Maurits en Reynier Pauw. 1617-1619.
f 4.90.
De kroniek van Aduard. — Memori6n van Th. Rodenburg over
verplaatsing van industrian naar Denemarken. — Correspondentien in steden van Zeeland.

XXIIIste deel. 1901.

XXIVste deel. 1902. .

•

•

•

•

•

•

• . f

5.25.

Memoire d'Abraham de Wicquefort. — Memoire touchant le
negoce des Hollandois. — Contract tot oprichting van een
Zweedsch factorie comptoir to Amsterdam.

XXVste deel. 1903. .

. . f 5.90.

Utrechtsche kroniek over 1566-1576. — De oudst-bewaarde
stadsrekening van Gouda (1437). — De confiseatie der goederen
van Gillis van Ledenberch. — Das Giiterverzeichniss Graf Heinricks von Dale (1188). — Rekening van de kosten van het
rederijkersfeest te Leiden hi 1596. — Besclirijving van cenige
Westindisehe- plantageleeningen.

.. f 4.50.
XXVIste deel. 1904. .
De gebeurtenissen op den Amsterdamschen Doelen in 1748. —
Armenzorg te Leiden in 1577. — Correspondentien te Middelburg en to Goes. — De inventaris van het archief van Filips
van Marnix. — Memories van den Zweedschen resident Harald
A ppelboom.
. . f 6.50.
XXVII ste deel. 1905. .
Journal de G. K. van Hogendorp pendant lea troubles de 1787. —
Arnoldus Buchelius , Trajecti Batavorum deacriptio. — Uittreksels uit de brieven van D'Affry aan de Fransehe regeering (December
1755—Mei 1762). — Journalen van den stadhouder Willem II
uit de jaren 1611-1650. — Brieven van Sylvins en Buat.
XXVIII ste deel. 1907. ..

.....

f 6.50.

De tegenpaus Clemens VII en het bisdom Utrecht, — Brieven
van J. D. van der Capellen tot den Pol. — Beseheiden betreffende de Doelisten-beweging te Amsterdam in 1748. —
Rekeningen van schilderijen en muziekinstrumenten , door Dr.
Jonas Charisius in 1607 en 1608 in de Nederlanden gekocht. —
Lijst van ambten en officien ter begeving staande van burgemeesteren van Amsterdam in 1749.

XXIXste deel. 1908...

...

f

5.25.

Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedschen Rijkskanselier Axel Oxenstierna , 1635-1641. — Brieven van Louis
de Geer , 1618-1652. — Varia betreffende Louis de Geer.

... .. . . f 5.50.
Onuitgegeven bescheiden nopens de berenning en de overgave
Tan Amersfoort in 1629. — Utrechtsche kout van 1769. — Een
memorie over de republiek uit 1728. — Twaalf onuitgegeven
oorkonden uit de 12e eeuw — Brief over een op den 17den
November 1572 te Delft gehouden vergadering van de Staten
van Holland. — Vroedschapsresolutien , sententien en notariecle
acten betreffende de Noordsche Compagnie.

XXXste deel. 1909 ..

XXXIste deel. 1910. ...••...

f 6.—.

Stukken betreffende de kamers der noordache compagnie na afloop van het octrooi. — Een Rotterdamsch gedenkschrift nit
den patriottentijd en de dagen der revolutie. — Brieven van
Gijsbert Karel van Hogendorp , 1788-1793. — Advies van het
hof van Gelderland aan den Raad van State over het verblijf
van Jezuieten to Emmerik. — Gesprekken met koning Willem I.
-- Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759.

REGISTER op de Itronijk van 1846-4854. 1857. f 1.50.
Minder good bewerkt dan bet latere register, doch reel uitvoeriger, daar alle voorkomende namen vermeld worden.

op de onderwerpen, behandeld in do Kronjjk,
de Berigten en den Codex diplomaticus. 1877. f 1.50.

REGISTER

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

over de uitgave van handschriften. 1894.
f 0.25,

over het uitgeven van handschriften, betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis. 1896. 1 0.20.

BEPALINGEN

Doze regels , gedeeltelijk gesteld naar Duitsche voorsebriften, worden gewoonlijk gevolgd bij de uitgaven van het Historisch
Genootschap.
VERSLAG van

de algemeene vergadering der leden van het
Historisch Genootschap , ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van het genootschap op 16 April 1895.
1895 ............... f 0.60.
Bevat ,o. a. cen uitvoerig verslag van de rede van prof. Fruit'
over den veldtocht van het jaar 1572.

van do algemeene vergadering der leden van het
Historisch Genootschap, op 20 April 1897. 1897. f 0.90.

VERSLAG

Bevat de op deze vergadering geboudene voordraehten der heeren
De Beaufort, Hofstede de Groot en Muller.

van de algemeene vergadering der leden van het
Historisch Genootschap, op 14 April 1903. 1903. f 0.90.

VERSLAG

Bevat de voordrachten van prof. Bussemaker over de opleiding
van historici, van rnr. Fruin over schot en bede in Zeeland en
van dr. Brom over het onderzoek der archieven to Rome.

der boekerij van het Historisch Genootschap.
(3e uitgave.) 1872. Met , 2 supplementen dd. 1882 en
1895. 3 deelen. . .... . . .... f 4.80.

CATALOGUS

Bovenstaande , werken zijn, voor zoover zij voorhanden
zijn, voor de leden tegen de heift van den prija
to bekomen. Men wende zich daarvoor direct tot den
uitgever JOHANNES MULLER to AMSTERDAM.

