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VERSLAG VAN HET BESTUUR
OVER HET DIENSTJAAR 1926.

In het jaarverslag over 1925 deelden wij mede, dat
de heer De Savornin Lohman gemeend had zijn functie
als bestuurslid te moeten neerleggen en dat wij bij het
uitbrengen van dat verslag over de vervulling van zijn
plaats nog niet hadden beraadslaagd. Eerst op het einde
van het jaar 1926, waarover het hieronder volgende verslag handelt, hebben wij ons met deze aangelegenheid
bezig gehouden. Onze Tweede Secretaris, de heer Van
Brakel, had namelijk in het najaar zijn verlangen te kennen
gegeven, om van zijn functie, die hij reeds ongeveer
tiers jaren had bekleed, ontheven te worden. wij konden
ons in dit verlangen wel indenken, doch zouden hem zeer
ongaarne ook als bestuurslid willen missen. Het lag dus
zeer voor de hand, dat hem voorgesteld werd, om de
door het heengaan van den beer Lohman nog steeds
opengebleven plaats van Onder-voorzitter in te nemen,
en daarna een nieuwen Tweeden Secretaris te zoeken.
Mr. Van Brake! bleek tot onze voldoening tot deze
schikking bereid en in de November-vergadering kon de
Voorzitter hem als zijn plaatsvervanger installeeren en
hem namens zijn medeleden hartelijk dank zeggen voor
de voortreffelijke wijze, waarop hij gedurende zoo lange
jaren zijne vorige functie had bekleed. Bij diezelfde gelegenheid trad voor het eerst als Tweede Secretaris op
de heer Dr. C. D. J. Brandt, leeraar aan het Stedelijk
Gymnasium alhier, dien wij bereid gevonden hadden
een plaats in het Bestuur in te nemen. Den heer Van
Brakel, wiens adviezen door one steeds op hoogen prijs
werden gesteld, hebben wij dus mogen behouden, terwip
wij in Dr. Brandt een hem waardig opvolger als Tweeden
Secretaris meenen te mogen begroeten.
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De algemeene vergaderingen van het Bestuur, d.w.z.
die met de leden buiten Utrecht, hadden ook ditmaal
weer in het voorjaar en den herfst en wel op 6 April
en op 30 October plaats. Bij het hier volgende verslag
onzer werkzaamheden in het jaar 1926 zullen wij nog
eenige malen op die bijeenkomsten hebben terug te komen.
De eerste dier vergaderingen werd gehouden aan den
vooravond van de Algemeene Vergadering van het Genootschap, waartoe wij de leden op 7 April hadden uitgenoodigd. Bij vorige dergelijke gelegenheden hebben wij
ons beijverd, het Verslag dierAlgemeene Ledenvergadering nog in den zomer of anders in het najaar in handen
der leden te brengen. Dat dit hen thans nog niet heeft
bereikt, vereischt wel eenige opheldering. Na afloop der
bijeenkomst hadden wij ons met de beide Sprekers over
den druk hunner daar gehouden voordrachten verstaan.
Prof. Huizinga wilde wel trachten de zijne, die op aanteekeningen was uitgesproken, na zijn terugkeer uit
Amerika, waarheen hij toen op het punt stood te vertrekken, uit- en om te werken en Prof. Hapke was met
ons overeengekomen, dat wij zijn voordracht:zouden drukken
ale Verslag en tegelijkertijd als een studie, die hij in
Duitschland in den handel wenschte te brengen. Na zijn
terugkeer moest evenwel de heer Huizinga ons mededeelen, dat hij bij nader inzien het toch beter achtte,
om zijn voordracht, die hij van den aanvang of als een
ex ternpore gedacht had, dit ook te doers blijven, waarom
hij ons verzocht met een kort uittreksel, dat hij zelf voor
de pers had gereed gemaakt, genoegen te nemen. Ook
Prof. Hapke kon ons niet aanstonds ter wille zijn, daar
drukke ambtelijke werkzaamheden hem beletten, om zoo
spoedig met het voor den druk gereed maken van zijn
voordracht een aanvang te maken, als hij en wij gehoopt
hadden. Hij heeft ons evenwel voor eenigen tijd bericht,
dat hij gereed was en alleen om bijzondere redenen zijn
kopij nog eenigen tijd onder zich wilde houden, in welk
uitstel wij gaarne bewilligden, daar het reproduceeren
van een of meer kaarten, die wij in overleg met ons
geacht eerelid aan zijn verhandeling willen toevoegen,
nog eenigen tijd zou kosten. In den zomer hopen wij
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echter aan de leden van het Genootschap het Verslag
der Algemeene Vergadering van het vorige jaar, zij het
dan ook niet zoo volledig, als wij gehoopt hadden, te
kunnen toezenden.
In de achter dit jaarverslag gevoegde lijst der eereleden zal men drie namen missen, die er het vorige jaar
nog op prijkten. Reeds in het voorjaar immers overleed
Dr. 0. Braunsberger te Exaeten, aan wien wij wegens
zijne veelzijdige verdiensten ten opzichte van de levensbeschrijving van den H. Petrus Canisius eenige maanden
tevoren het eerelidmaatschap hadden aangeboden terwiji
in den zomer, hoogbejaard, te Bloemendaal nit het leden
scheidde de Engelschman geworden Nederlander J. H.
Hessels, die het grootste deel zijn.s levens te Cambridge
had doorgebracht, maw. de geschiedenis van zijn vaderland en in het bijzowaer die van Haarlem, zijn geboortestad, trouw was gebleven. Op zeer verschillend gebied heeft
de heer Hessels zizh bewogen : zijn omvangrijkste werk is
wel zijn in verseheidene deelen neergelegde uitgave van het
grootste gedeelte van het Oud-archief van de Hollandsche
Kerk te Louden ; met Prof. Kern tezamen bezorgde hij
een editie van de Salische Wet, maar het meest heeft
hij indertijd van zich doen spreken ale verdediger van
Haarlems aanspraken als geboorteplaats van de boekdrukkunst, waaraan hij in 1887 en 1888 in het engelsch
en in het nederlandsch een boekdeel heeft gewijd en
waarover hij nog in 1912 in zijn toen versehenen „ The
Gutenberg Fiction" zijn meening uitsprak. Sedert 1890
heeft zijn naam op onze eerelijst geprijkt ; veel langer nog
was dit het geval met Don Mariano Pardo de Figueroa
te Medina Sidonia, aan wien reeds onze voorgangers in
het jaar 1870 het honoraire lidmaatschap hadden opgedragen, maar van wien wij reeds sedert jaren niets
meer hadden gehoord, terwijl evenmin ontvangbewijzen
van hem toegezonden genootschapsuitgaven naar ons
terugkeerden : zonder kans op veel tegenspraak namen
wij aan, dat hij niet meer in het land der levenden zou
behooren.
Bijlage A tot dit jaarverslag, die behalve de opgave
der eereleden ook de lijst der gewone leden bevat, geeft
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als het getal dezer laatsten op 1 Januari 1927 669 op ,
vergeleken met de 629 gewone leden van een jaar tevoren,
spreekt het van een verblijdenden vooruitgang, niettegenstaande in het verslagjaar door overlijden en bedanken
24 gewone leden ons ontvielen. Dat dan ook van hen,
aan wie wij het lidmaatschap aanboden, ook ditmaal weer
zoovelen aan onze roepstem gehoor gaven, stemt voor de
toekomst eenigszins hoopvol in verband met de nog steeds
zorgelijke geldelijke omstandigheden van bet Genootschap.
Onder de nieuwbenoemde gewone leden bevindt zich een
drietal bibliothecarissen van duitsche universiteits-hibliotheken, waaraan wt, zooals men uit vroegere jaarverslagen
zich herinneren zal, besloten hadden, met bet oog op
den stand van het duitsche betaalmiddel, gedurende vijf
jaren de uitgaven van het Genootschap om niet te doen
toekomen. Nu voor zes dezer boekerijen die termijn
afgeloopen was, meenden wij hem niet te mogen verlengen,
rnaar haar de gelegenheid te moeten bieden, om tegen
betaling der gewone jaarlijksche bijdrage der leden in
het bezit van onze uitgaven te blijven, door haar leiders
voor het gewoon lidmaatschap van het Genootschap aan
te melden, van welke gelegenheid door eenige is gebruik
gemaakt. Een tweetal bibliotheken, aan welke wij het
zooeven genoemde voorrecht hadden geschonken, blijft
nu nog over, waarvoor echter aan het einde van 1927
dit zal vervallen zijn. Aan het Haus-, Hof- and Staatsarchiv in Weenen kenden wij het daarentegen in het
verslagjaar voor den tijd van drie jaren toe.
Bijlage B tot dit verslag, de lijst onzer binnen- en
buitenlandsche betrekkingen omvattende, vertoont in zoo
verre sedert het vorige jaar verlies, dat ons medegedeeld ward, dat het verschijnen van het te Iseghem
uitgegeven tijdschrift Franciscana was gestaakt, doch
anderszins weer winst door het herstellen van het sedert
1913 gestaakte ruilverkeer met den Historischer Verein
fiir Steiermark te Graz, terwijl nieuwe betrekkingen werden
aangeknoopt met het Institute de Investigaciones Historicas
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
Nacional te Buenos Aires en de in het vorige jaarver-

slag vermelde onderhandelingen over ruilverkeer met de
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National-Bibliothek te Weenen thans tot he gewenschte
resultaat leidden. Op een verzoek, om ten behoeve van
den leerstoel in nederlandsche gesehiedenis te Londen,
gevestigd in het Institute of Historical Research aldaar,
deze instelling lid van bet Genootschap te willen maken,
kon niet warden ingegaan, omdat wij nu eenmaal niet
anders dan persoonlijke leden kennen, maar bovendien
staan wij in volledig ruilverkeer met het door het Institute
uitgegeven Bulletin of historical Research, zoodat onze
publicaties daar ter plaatse reeds aanwezig zijn. Naar
aanleiding van onze reeds in bet verslag over 1925 vermelde weigering, om zonder meer de uitgaven van het
Genootschap ten geschenke aan te bieden aan de bibliotheek der Universiteit te Jerusalem, bereikte ons een
schrijven, waarin men zich hierover beklaagde, loch
overigens ruilverkeer met deze instelling in het uitzicht
stelde. Daar evenwel ander het in ruil aangebodene niets
was, dat voor onze boekerij van belang scheen, hebben
wij ten slotte de Universiteits-bibliotheek te Utrecht, die,
zooals bekend is, ten behoeve van het internationaal
bibliotheekverkeer jaarlijks 50 exemplaren onzer uitgaven
ontvangt, verzocht daaruit de hibliotheek te Jerusalem
ter wille to zijn. Aan de Metropolitan Library te Peking,
nit welker naam verzocht was, om eveneens de werken
van het Genootschap te mogen ontvangen, werd uit den
acrd der zaak geantwoord, dat deze tegen betaling bij den
uitgever te verkrijgen waren dat sedert dien hierover
niets meer door ons vernomen is, verbaast ons niet al te
zeer. Onzerzijds werden pogingen in bet werk gesteld,
om in ruilverkeer te treden met de Hispanic American
_Historical Review, zonder dat ons tot nu toe van die
zijde antwoord geworden is. Voor bet overige bepaalde
zich de briefwisseling met onze ruilbetrekkingen en andere
bibliotheken of publicatie-instellingen tot wederzijdsche
verzoeken om aanvulling of levering van uitgaven.t Het
internationale ruilverkeer van wetenschappelijke uitgaven

door bemiddeling van het Bureau Scientifique Central
Neerlandais to Delft, dat gedurende en in de jaren na
den oorlog veel te wenschen had overgelaten, heeft zich
in den laatsten tijd gelukkig weer ten goede hersteld

voorloopig zal deze aangelegenheid nog niet, zooals in
het voornemen der Regeering ligt, van rijkswege worden
ter hand genomen.
Evenmin als in het vorige jaarverslag hebben wij ditmaal veel te berichten omtrent den staat der boekerij
en der ha,ndschriften van het Genootschap. Bijlage C
hierachter bevat de gebruikelijke opgave van de voor
onze bibliotheek ten geschenke ontvangen werken in
het jaar 1928 zal, in verband met hetgeen wij omtrent
dezen bezuinigingsmaatregel in het vorige jaarverslag aankondigden, eerst weer een opgave van de door ruiling
verworven aanwinsten worden gegeven. De heer F. Vogels
te 's-Gravenhage, ons belangstellend medelid, ging ook
in 1926 voort met het plaatsen in onze handschriftenverzameling van copieen van de resultaten van door hem
verrichte historische onderzoekingen.
Aangaande het Leesgezelschap en zijn filialen, alsmede
over den staat der financien dezer instelling (zie Bjjlage
D), hebben wij niets anders dan bevredigends te berichten.
Dezelfde Bijlage D geeft in beknopten staat verslag
van den stand der geldmiddelen van het Genootschap.
De rekening over 1926 sluit met een saldo in kas op
31 December van dat jaar a f 2733.78, maar telt onder
de ontvangsten een bedrag aan saldo op 1 Januari 1926
f 4958.56, zoodat wij ; waar de inkomsten niet noemenswaardig vermeerderd zijn, terwijl de drukkersrekening
weer het hooge bedrag van f 9877.58 aanwijst, meer dan
f 2000 zijn achteruitgegaan. Weliswaar hebben wij in
het afgeloopen jaar eenige kleine bezuinigingen aangebracht ten aanzien van de kosten der verzending der uitgaven en het snoeien der deelen, terwijl wij besprekingen
met onzen drukker en uitgever hebben geopend over de
herziening van het drukkers-contract, waarover wij het
volgende jaar lets hopen te kunnen berichten, maar dit
alles betreft slechts zeer kleine beperkingen der uitgaven,
terwijl een aanmerkelijke vermeerdering der inkomsten
gebiedend noodzakelijk is, willen wij in de toekomst de
balans in evenwicht kunnen houden. En, helaas, heeft
de poging, die wij in het verslagjaar na lange aarzeling
en overweging hebben gewaagd, om van den kant der
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leden vermeerdering van onze gewone inkomsten uit jaarlijksche bijdragen en uit kapitaal te verkrijgen, vrijwel
gefaald, al zijn wij dankbaar voor de bewijzen van daadwerkelijke belangstelling, die wij van de zijde van een
beperkt aantal leden mochten ontvangen. Het resultaat
van het rondschrijven, dat to dezer zake in 1926 tot de
leden werd gericht, is geweest, dat 21 hunner als liddonateur zijn toegetreden tegen betaling van een verhoogde jaarlijksche contributie van f 25 of meer ; dat
drie leden hunne bijdrage tot een bedrag, blijvende
beneden die f 25, hebben verhoogd ; dat een lid over
1926 een extra-bijdrage van f 25 heeft betaald en twee
andere ons met een schenking ineens van een bedrag
beneden f 100 hebben verheugd, terwijl ten slotte slechts
vier door de storting van het laatstgenoemde bedrag
als leden-begunstigers zijn toegetreden. Bovendien is het
getal der donateurs sedert dien door overlijden en bedanken alweer met twee verminderd. Wij hebben ons
voorgenomen, om de verleden jaar rondgezonden circulaire
ook nog eens tot de bij den aanvang van het jaar 1927
nieuw toegetreden leden to richten, maar men begrijpe,
na hetgeen wij in dat rondschrijven en in de jaarverslagen van de laatste jaren omtrent de geldmiddelen van
het Genootschap hebben te berichten gehad, dat wij dit
nijpend vraagstuk opnieuw en ernstig onder de oogen
zullen hebben to nemen 1).
De afrekening met den vroegeren uitgever van het
Genootschap, de firma Johannes Muller in liquidatie, heeft
ons inderdaad, zooals wij verleden jaar reeds zeiden to
moeten vreezen, een, zij het ook niet zeer aanmerkelijken,
schadepost berokkend ; het eenige lichtpunt in onze geldelijke beslommeringen is, dat de eerste afrekening met
onzen nieuwen uitgever, tevens van den aanvang of den
drukker van het Genootschap, de firma Kemink en Zoon
te Utrecht, een belangrijk hooger saldo te onzen gunste
4) Hoewel zij in dit verslag over 1926 eigenlijk niet op haar plaats
is, moge de mededeeling hier volgen, dat wij in de voorjaarsvergadering
in 1927 van het Bestuur in pleno in beginsel tot verhooging der

contributie hebben besloten.
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heeft opgeleyerd, dan wij in jaren bij den ouden hadden
genoten.
In verband met de instelling, naast de gewone leden,
van leden-donateurs en leden-begunstigers moesten wij
art. 4 van de Genootschapswet wijzigen, dat thans als
volgt luidt : „Het genootsehap bestaat uit eereleden, gewone

leden, leden-donateurs en leden-begunstigers. Leden-donateurs
zijn gewone leden, die in plaats van de in art. 91° g enoemde jaarlijksche bijdrage van um gulden er een van
ten minste vijf-en-ttvintig gulden 's jaars betalen ; lecienbegunstigers zijn gewone leden, die een storting ineens
van ten minste honderd gulden in de kas van het genootschap gedaan hebben. Waar in de volgende artikelen dezer
Wet en van het Huishoudelijk Reglement van het Leesgezelschap van leden of van gewone leden van het genootschap wordt gesproken, worden daaronder ook de ledendonateurs en de leden-begunstigers begrepen, met dien verstande, dat dezen niet daartoe benoernd worden, maar
Van de noodvrijwillig zich als zoodanig aanmelden" .
zakelijkheid dezer gedeeltelijke wetswijziging maakten wij
gebruik, om een font to herstellen, die bij de algeheele
herziening der wet in 1925 in het Huishoudelijk Reglement van het Leesgezelschap was blijven staan : men leze
daar in art. 11 regel 5 v. o. in plaats van „genootschap"
het woord „leesgezelschctp".
Onder Bijlage E vindt men het gewone jaarverslag
van de Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische
Schetskaarten van Nederland over den stand van den
Historischen Atlas van Nederland.
Ala naar gewoonte berichten wij thans het een en
ander over de werkzaamheden van het Bestuur in het
afgeloopen jaar, voorzooverre die buiten het terrein van
de verzorging der uitgaven of van administratieve bemoeiingen hebben gelegen. Aan een duitschen geleerde,
met wien wij voor eenige jaren reeds in correspondentie
gestaan hadden, konden wij den weg wijzen tot het verkrijgen van nadere gegevens omtrent nit Antwerpen naar
Keulen verhuisde leden der Vlaamsche familie Fourment ;
een landgenoot en vriend van hem, die ingelicht wensohte
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te worden omtrent het geslacht De Vicq, konden wij
eveneens naar ons beste weten tevreden stellen, evenals
een nederlandschen belangstellende, die ons raadpleegde
over Utreehtsche beeldhouwers en hun werk en een
ander, die om voorlichting vroeg over door hem ontdekte
aanteekeningen in een ouden almanak uit de 16de eeuw.
Een uitgever van een bekend verzamelwerk van historische
gegevens van algemeenen aard, die aan het Bestuur om
advies vroeg, of een herdruk hiervan gewenscht ware,
gaven wij een bevestigend antwoord, terwijl wij een persoon aanwezen, die mogeljjk voor de bewerking daarvan
in aanmerking zou kunnen komen. Gevraagd, om ons te
interesseeren voor de wetenschappelijke nalatensehap van
een overleden nederlandsch kerkhistoricus alsmede voor
het reproduceeren langs den photostatischen weg van voor
onze geschiedenis belangrijke zeldzame pamfletten, hebben
wij den vragers gemeend den weg te moeten wijzen naar
anderen, die daarvoor meer de geschikte personen of
lichamen schenen. Zoo vonden wij ook in het geheel geen
aanleiding, om one te mengen in een controvers op algemeen
kerkhistorisch gebied, waarin men het Bestuur als scheidsrechter, waartoe wij ons ook overigens geheel onbevoegd
voelden, Wilde doen optreden. Evenmin als wij door
lidmaatschap of door deelneming ons wenschten te interesseeren voor instellingen of congressen, die geheel
buiten het gebied der bedoelingen van het Genootschap
lagen. Daarentegen hebben wij met instemming geantwoord op een verzoek, ons door de afdeeling Letterkunde
der Koninklijke Academie van Wetenschappen gedaan, om
mede te werken aan het vormen van een groep Nederland van het Comite International des Sciences Historiques.
Het was ook naar de Koninklijke Academie, dat wij een
russischen geleerde verwezen, die zieh door bemiddeling
van een nederlandschen hoogleeraar tot one gewend had
om steun voor het bezorgen van een vertaling in het
nederlandsch of het duitseh van een geschiedwerk van
zijn hand over de ruseisch-nederlandsche betrekkingen.
In one jaarverslag over 1925 moesten wij ten opzichte
der uitgaven, die in 1926 van de pers zowzien komen,
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het vermoeden uitspreken, dat het wel niet meer dan
het gebruikelijke nummer der Bijdragen en Mededeeling en
en het eerste deel van Dr. Heeringa's Rekening en van
het Bisdotn Utrecht zouden zijn, die wij in dat jaar aan de
leden zouden kunnen toezenden. Inderdaad hebben wij ons
tot het afwerken van dit bescheiden programma moeten
bepalen. Ter zelfder plaatse hebben wij toen ook nog
de vraag onbeantwoord gelaten, of wij in 1926 nog een
ander werk ter perse zouden leggen, ter distributie in
hetzelfde jaar. Hoe wel de reeds meermalen in onze
vorige verslagen genoemde uitgave betreffende nederlandsche Clarissen en Tertiarissen van de hand van den
heer H. P. A. de Kok persklaar gereed lag, waren wij
van meening, dat andere publicaties, die ons reeds veel
eerder waren toegezegd, al waren ze nog niet geheel
gereed, het recht van voorgang hadden, en wel in de
eerste plaats de door de Regeering gesubsidieerde uitgave
der bescheiden over de Nationale Lakenkoopersorganisatie
of het eerste deel van de uitgave der Bentinck-papieren,
omtrent welke laatste publicatie ons in het reeds in het
vorige verslag vermelde mondgesprek met de heeren Geyl
en Gerretson hoopvolle mededeelingen waren gedaan.
Maar de heer Posthumus en zijn Lakenkoopers schenen
voor te moeten gaan, al ware het alleen reeds om de
belofte, die wij hem in 1925 hadden gedaan. Hij van
zijn karat hield ook zijn belofte en zond in de maand
Maart een deel zijner kopij persklaar in en kort daarna
de rest. Maar nu kwam het financieele bezwaar, waarvoor wij wel gevreesd hadden. Al in den aanvang van
1926 bleek de rekening van den drukker zoo hoog te
zijn opgeloopen, dat wij het niet aandurfden, deze met
nog een deel der Werken ten laste van het jaar 1926
te bezwaren. wij hebben ons toen met Prof. Posthumus
in onderhandeling begeven en zijn het spoedig met hem
eens geworden. Zijn werk is reeds in April ter perse
gelegd en wat den tekst betreft is de druk reeds voor
het einde des jaars tot een einde gebracht, maar het deel
is bestemd voor verzending in het jaar 1927. Wanneer
nu binnenkort ook zijn inleiding, die ons op korten termijn is toegezegd, zal zijn ingekomen en gedrukt, pan
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de Lakenkoopers in den zomer het huffs uit, tezamen —
ter besparing van de nog steeds hooge frankeerkosten —
met de Bijdragen en lifededeelingen en het Verslag van
de Algemeene Vergadering van het vorige jaar, waarvan
wij boven spraken.
Waren nu de hoopvolle verwachtingen, die de uitgevers
van de Bentinek-papieren bij ons hadden opgewekt, verwezenlijkt geworden, dan zou zeker, met het oog op den
vermoedelijk langen duur van den druk daarvau, het eerste
deel van hun arbeid ook nog in het tweede deel van
het verslagjaar aan den drukker zijn toevertrouwd. Zij
immers hadden toegezegd, om de kopij van dat eerste
deel alsmede een uitvoerig rapport omtrent het tweede
in den zomer in te zenden. Doch in den verderen loop
van 1926 wachtten wij tevergeefs en eerst in het begin
van het thans loopende jaar kregen wij de beloofde kopjj
in handen, terwijl de memorie over den inhoud van het
tweede deel nog is uitgebleven. Inmiddels hadden wij
in het laatst van 1926 toch een besluit moeten nemen
aangaande den druk van een publicatie, die wij nog in
1927 — want de Lakenkoopers behoorden eigenlijk nog tot
1926 — of anders in het begin van 1928 zouden kunnen
verzenden en nu lag het voor de hand, daar wij niet
tot den druk van de papieren van Willem Bentinck van
Roon willen overgaan, voor wij geheel op de hoogte zijn
van wat wij nog te wachten hebben, voor de eerstvolgende
verzending, wanneer die dan ook zal plaats vinden, de
Clarissen en Tertiarissen van den beer De Kok te bestemmen. Het zal een niet omvangrijk deeltje worden,
wat ons met het oog op onze geldmiddelen ook wonderwel past. Van de heeren Geyl en (ierretson wachten
wij dus het gewenschte en toegezegde nader uitsluitsel.
Overigens zullen wij ons spoedig moeten gaan bezig
houden met den druk van een werk, dat, als jubileumsuitgave bedoeld, in 1928 het licht mod zien. Men begrijpt, dat wij het oog hebben op de uitgave door Miss
I. A. Wright der bescheiden uit spaansche archieven,
die de verovering der Zilvervloot door Piet Hein zullen
moeten illustreeren. Zeer vele malen heeft deze publicatie
in het verslagjaar een belangrijk deel onzer besprekingen.
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in onze maandelij ksche en algemeene bestuursvergaderingen
uitgemaakt, terwijl wij in den zomer, toen Miss Wright
ons in Utrecht bezocht, de gelegenheid hadden persoonlijk
met haar er over van gedachten te wisselen. Doch bovendien was ons ter oore gekomen, dat de heer S. P. l'Honore
Naber, met wien wij sedert een paar jaren in een zeer
druk verkeer stonden, bezig was een aantal beseheiden
betreffende Piet Hein uit Rotterdamsche en andere archieven bijeen te zamelen. Het lag nu volkomen voor
de hand hem uit te noodigen, om het resultaat zijner
nasporingen in 1928 tegelijk met de bescheiden van
Miss Wright, wel afzonderlijk maar in een bundel, uit te
willen geven. Het slot van de hierover met hem gevoerde
onderhandelingen is geweest, dat hij zich tot een dergelijke gecombineerde uitgave bereid heeft verklaard. Zijn
kopij is in eersten opzet gereed en zal nog slechts eenige
aanvulling behoeven die van Miss Wright is geheel persklaar in onze handen en wordt, wat de spaansche stukken
en de engelsche inleiding betreft, thans in het nederlandsch vertaald. In het jaarverslag over 1927 zullen
wij zeker nog meer over deze publicatie in voorbereiding
te berichten hebben.
Over verdere dergelijke uitgaven thans een enkel woord.
In de eerste plaats dan over de voortzetting van de
Correspondance de Marguerite de Panne. Hoewel wij ten
aanzien van deze uitgave in een tusschentijdperk verkeeren tusschen het verschijnen van het eerste en het
drukken van het tweede deel, hebben wij ons in 1926
meermalen met haar moeten bezighouden en wel reeds
aanstonds vroeg in dat jaar, toen onze aandacht gevallen
was op eene bespreking van het eerste deel ,dezer nitgave door Dr. N. Japikse in de Bijdragen voor VaderHoewel wij in
landsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
die bespreking geen aanleiding vonden, om de staking
dezer publicatie te overwegen, leidde zij toch tot eene
mondelinge en schriftelijke gedachtenwisseling met den
uitgever, Dr. Theissen, en met Prof. Pirenne (die, zooals
men weet, het toezicht op den druk van het eerste deel
heeft gehouden), die niet andere heeft gedaan dan one in
*me bovengenoemde meening bevestigen. Een andere vraag
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was, of het gewenscht was, om voortaan de afschriften van
Bakhuizen van den Brink met de origineelen te collationneeren. In het algemeen genomen achten wij een dergelijke vergelijking in beginsel steeds wenschelijk ; dat reeds
voor jaren besloten was de afschriften, zooals zij daar
lagers, onveranderd te doen afdrukken, had ziju oorzaak,
behalve in overwegingen van praktischen aard, in het
4zonder in het vertrouwen, dat men in de juistheid van.
Van den Brink's copieen meende te kunnen stollen. Niettemin besloten wij in de voorjaarsvergadering van het geheele
Bestuur de verdere deelen wel to laten collationneeren,
al zeu dit weer zeer belangrijke kosten met zich brengen.
Vervolgens werd in den zorner onze aandacht ten aanzien van doze uitgave meer in beslag genomen door het
doen vervaardigen te Brussel (door vriendelijke bemiddeling van ons eerelid Dr. Cuvelier) van fotografische
reproducties van de origineelen en minuten van die
brieven, waarvan de door Bakhuizen van den Brink gemaakte afschriften min of meer door de muizen waren
aangevreten. In den herfst werd Dr. Theissen door ongesteldheid geruimen tijd aan zijn werk onttrokken, zoodat
de voorbereiding van het nieuwe deel voor eenige maauden
op den achtergrond geraakte. In de najaarsvergadering
van het Bestuur in pleno bereikte ons bovendien de mededeeling, dat de heer Van Alfen to 's-Hertogenbosch aan de
redactie van bovengenoemde Bijdragen een bespreking had
toegezonden van het verschenen deel der Correspondance,
waarin hij, op grond van door hem te Brussel verrichte
vergelijking van de daarin uitgegeven bescheiden met de
oorspronkelijke stukken, ernstige bezwaren ten opzichte
van de betrouwbaarheid van Van den Brink's copieen to
horde bracht. Daar het artikel evenwel nog niet aanstonds
zou verschijnen en Dr. Theissen om de genoemde reden
tech geen voortgang kon makes, besloten wij toen de zaak
van de Correspondance to laten •usten, totdat wij kennis
van het bedoelde artikel zouden hebben gekregen. Bij
het einde van het verslagjaar was dit nog niet geschied.
wij achten ons gelukkig thans to kunnen mededeelen,

dat het grootate deel van de corrospondentie van Leyeioster in de bewerking van Prof, Bruginans persklaar in
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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onze handen is. Wanneer dit met de geheele kopij het
geval zal zijn, zullen wij met ons medebestuurslid de
vraag overwegen, wanneer met den druk er van een
aanvang zal worden gemaakt. Wat de Rekeningen van

de graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis
betreft, hebben wij te berichten, dat Dr. Smit op het
einde van het jaar op onze aanvraag heeft te kennen
gegeven, dat hij ongeveer met 1 Maart 1927 de kopij
van het tweede deel persklaar hoopt te hebben, dat
rekeningen zal omvatten van grafelijke ambtenaren in
Holland en Zeeland en van ambtenaren van eenige verwanten van het Henegouwsche huis. Wij vonden bij de
met onzen medewerker gevoerde briefwisseling aanleiding,
om nog eens onze bedoeling te bevestigen, dat een algemeene inleiding op de twee deelen rekeningen tezamen
met de indices een derde deel dezer uitgave zal te vullen
hebben. Ook over het tijdstip van den druk dezer
publicatie zullen wij ons dus in 1927 hebben te beraden.
Over de voorbereiding door Prof. Oppermann van zijn
nieuwe uitgave der Annales Egmundani gewerden ons in het
afgeloopen jaar geen nadere mededeelingen, blijkbaar in
verband met de omstandigheid, dat de bewerker nog geen
gelegenheid tot de daarvoor noodzakelijke reis naar Londen
heeft kunnen vinden. Behoefte aan kopij hebben wij allerminst, maar het feit, dat naar de Annales, die uitverkocht
zijn, steeds veel vraag is, doet ons hopen en verwachten,
dat Prof. Oppermann in dezen diligent zal blijken.
In samenhang met deze uitgave, die de geschiedbronnen van de abdij Egmond betreft, hebben wij overigens nog wel wat nieuws mede te deelen. In het vroege
voorjaar deed ons de heer Chr. S. Dessing te Amsterdam
ter uitgave in de Bijdragen en Mededeelingen een kroniek
van de abdij Egmond over de jaren 1490-1496 toekomen,
die Naar belang ontleende aan de omstandigheid, dat zij
opgesteld was door een tijdgenoot en getuige van de
reformatie, die in het laatste decennium der 15de eeuw,
onder den invloed der Bursfelder Congregatie, in die
abdij is tot stand gekomen. Bij deze kroniek zouden
dan de ten Algemeenen Rijksarchieve bewaarde bullen,
notarieele acten van transacties en overeenkomsten, welke
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op dit hervormingsproces betrekking hebben, in de uitgave gevoegd kunnen worden. Na ingewonnen advies
van een te dezer zake bij uitstek deskundige werd tot
aanvaarding besloten. In den voorzomer evenwel kwam
onze aanstaande medewerker met de mededeeling, dat
nog andere pogingen tot hervorming der kloostertucht in
Egmond, voorafgaand aan de reformatie daarvan op het einde
der 15de eeuw, uit het Cartularium van Egmond bekend,
hem de moeite van het uitgeven overwaard schenen en
wel die, ondernomen in het jaar 1421 door hertog Jan
van Beieren en heer Jan van Egmond, onder abt Gerard
van Ockenbergh, alsmede die, in 1450 en 1455 aangewend,
respectievelijk door den prior van het klooster Sion buiten
Delft en door heer Willem van Egmond. Zoowel zijn
voorstel, om ook tot de publicatie dezer bescheiden, voorzien van een inleiding en critische aanteekeningen, over
te gaan, als het van zijn kant opgeworpen denkbeeld,
om al de door hem ter uitgave aangeboden Egmondsche
bescheiden uit de 15de eeuw in een deeltje der Werken te
vereenigen, hebben wij aan onzen adviseur onderworpen,
die er gunstig over heeft gerapporteerd, waarop ons besluit, om in die richting deze aangelegenheid op te lossen,
aan den heer Dessing is medegedeeld, die zich daarop
aan den arbeid heeft gezet en van wien wij te gelegener
tijd de kopij voor een deeltje der Werken, dat niet sneer
dan twintig vel zal beslaan, hopen to ontvangen. In
verband net onze grootere uitgave betreffende Egmond
achten wii deze kleinere eveneens van belang.
Een andere nieuwe onderneming, waartoe in het verslagjaar trouwens niet anders dan de eerste grondslagen gelegd
zijn, hangt oorzakelijk met de uitgave der documenten
betreffende Piet Hein en de Zilvervloot samen. Bij onze
briefwisseling en bespreking met Miss Wright was reeds
eenige malen het denkbeeld naar voren gebracht, dat zij ons
stukken, belangrijk voor onze maritieme en koloniale gesehiedenis, in spaansehe archieven berustend, zoude signaleeren.
Als voorloopig resultaat der gevoerde onderhandelingen
is tenslotte gevolgd het besluit in beginsel, om door Miss
Wright een bundel bescheiden, betreffende de daden der
Nederlanders in de Caraibische Zee in het tijdperk 1621

tot 1648, te doers verzamelen, voor het bijeenzoeken en
copieeren waarvan wij haar een crediet hebben geopend.
Uit den aard der zaak moeten wij het bij deze voorloopige
mededeeling laten over een publicatie, die ons nog niet
anders dan in groote trekken voor oogen staat.
Vrij langdurig hebben wij onderhandeld over het denkbeeld, door den heer J. Z. Kannegieter te Amsterdam
ons aan de hand gedaan, om geheel of ten deele de
papieren, ten Amsterdamschen archieve bewaard en afkomstig van de hand van den bekenden burgemeester
Hudde of door dezen bijeenverzameld, in een of meer
deelen der Werken uit te geven. Daar ten slotte de hoer
Kannegieter afgezien heeft van de voorgestelde groote
uitgave, achten wij ons ontslagen van den plicht, om van
de to dier zake gevoerde besprekingen verslag te doen.
Toch zijn zij niet geheel zonder tastbaar resultaat gebleven : de heer Kannegieter heeft ons als afzonderlijke
bijdragen voor de Bijdragen en Mededeelingen eenige kleinere
publicaties uit het archief-Hudde toen toekomen, die wij
belangrijk en voor opname geschikt achtten en waarvan
er hierachter reeds een in dezen bundel is opgenomen.
Het andere zal waarschijnlijk het volgende jaar een
plaats vinden nadere besprekingen er over met den inzender schijnen namelijk nog gewenscht.
Niettegenstaande den overvloed van stof, waarover wij
beschikken, hadden wij toch gaarne voor ons programma
de publicatie van de nog onuitgegeven journalen van
De Ruyter aanvaard, waarop korten tijd voor ons uitzicht heeft bestaan. Daar wij den bewerker evenwel niet
de door hem gewenschte zekerheid konden geven van
den druk er van op korten termijn, is deze uitgave
ons ten slotte, zeer tot ons leedwezen, ontgaan.
Reeds eenige malen hebben wij in ooze verslagen
mededeeling gedaan van door ons in het werk gestelde
pogingen, om op de hoogte gebracht te worden van
uitgaven in het russisch, betrekking hebbende op de
relaties in het verleden tusschen Rusland en ons land,
en die dan vertaald in de Bijdragen of in een deeltje
der Werken zouden kunnen worden opgenomen. De tot
het eerelid van het Genootschap, den hoer B. A. Cordt
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te Kiew, dienaangaande gestelde vragen, aismede die,
gericht tot mevrouw Inna Lubimenko te Leningrad, hebben
tot nog toe niet tot eenig resultaat geleid wij hopen
thans meer te zullen bereiken, nu wij over deze aangelegenheid ons in verbinding hebben gesteld met een
nederlandschen geleerde, die op het gebied der nederlandsch-russisehe betrekkingen geen vreemde is.
Over verdere uitgaven in voorbereiding, waarover in
vorige jaarverslagen nu en dan sprake was, hebben wij in
het verslagjaar geen nadere berichten mogen ontvangen.
In tegenstelling met de laatste daaraan voorafgaande
jaren kwam er in 1926 niet veel nieuws voor de B&dragen
en Mededeelingen in. Het meerendeel der thans hierachter
opgenomen bijdragen kennen de lezers van onze jaarverslagen reeds nit dat van het vorige jaar z(515 die van
Mr. Haga over den patriot Ament, die van Dr. Enklaar
over de munten van bisschop David van Bourgondie, de
rapporten van Jan van Hout over het Amsterdamsche
tuchthuis door den heer Hallema, aismede de stukken
betreffende de visitatie der Johannieter kloosters in Nederland in de jaren 1495-1594, door de heeren Wiersum en
De Bussy uitgegeven. Nieuwe aanwinsten in het verslagjaar zijn in de °erste plaats de hollandsche oorkonden
van voor 1300, die bij Van den Bergh en De Fremery
ontbreken en die nog door wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith
waren bijeengebraeht. Ons medebestuurslid Prof. Fruin
bood ze ons ter publicatie aan en Mej. Drossaers was
zoo goed ze van een korte inleiding en noten te voorzien.
Dan de tweede, kleinere bijdrage van Dr. D. Th. Enklaar,
een drietal latijnsehe verzen, die hij uit het archief van
Stad en Lande van Gooiland had opgediept en die wij
om der curiositeits wille besloten op te nemen. Ten slotte
de bovengenoemde bijdrage uit het archief-Hudde van de
hand van den heer Kannegieter over de voorgeschiedenis

van den vrede van Rijswijk.
Met het oog op de wisselvalligheid van het aanbod
voor de Bijdragen besloten wij de twee Franeker inventarissen van den heer Hallema, die wij reeds sedert 1924
in portefeuille hebben, voorloopig nog in reserve te houden.
Van de eveneens reeds in genoemd jaar door den heer
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Dresch toegezegde rekening van Maerten Ruychaver, den
eersten thesaurier, sedert 1572, voor het Noorderkwartier
van Holland, ontvingen wij wel op het einde van het
jaar, waarover dit verslag loopt, het eerste gedeelte in
kopij, maar het tweede gedeelte was bij het opstellen
van dit verslag nog niet ingekomen, zoodat wij het stuk
niet meer hebben kunnen opnemen. Het zal dus tot
het volgende jaar moeten blijven liggen, wanneer wij
hopen ook to mogen ontvangen de zeeuwsche en hollandsche oorkonden, die in het begin des jaars Dr. Obreen
ons ale vervolg op vroegere publicaties van zijn hand van
dergelijke oorkonden had toegezegd, maar waaromtrent
hij ons later bij navrage moest mededeelen, dat hij, daar
hij in 1926 niet to Brugge was geweest, waar de origineelen berusten, ons ditmaal moest teleurstellen. Mogelijk
zullen wij in de volgende Bijdragen dan ook kunnen
opnemen het rapport van het Hof van Utrecht aan de
Landvoogdes over den graanvoorraad in 1566, waarover
wij reeds in het vorige verslag berichtten on waaromtrent
Dr. Briinner medegedeeld heeft, dat hij bezig is een aantal
het rapport aanvullende stukken bijeen to brengen. Voor
opname in 1928 heeft bovendien Dr. Enklaar nog een
aantal stukken over de oudste geschiedenis van de Staten.
van Utrecht aangekondigd, terwijl van terzijde is medegedeeld, dat ons nog aangeboden zullen worden een
aantal brieven door Maurits Huygens aan zijn broeder
Constantijn uit de jaren 1622 en 1624. Men ziet het,
er is geen gebrek aan toezeggingen, maar op het oogenblik zelf, dat de Bijdragen op de pers gaan gelegd
worden, kost het wel eens moeite den bundel behoorlijk
to vullen. Van vele uitgaven in de Werken loopt de
voorbereiding al zoo dikwijls over veel langer tijd dan ons
wel lief is ; het zou teleurstellend zijn, indien dit met toe-

gezegde bijdragen ook het geval werd. Het gemakkelijkst
voor den goeden gang van taken is het immers, wanneer
wij steeds een zekeren voorraad aan kopij hebben liggen.
Met den belangstellende in Hongarije, die ons reeds
in 1925, zooals men verleden jaar heeft kunnen lezen,
een honderdtal brieven van Hongaren aan nederlandsche
geleerden uit de 17de on 18de eeuw ter uitgave had
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aangeboden, voerden wij over dit onderwerp nog eenige
briefwisseling. Op het door ons geopperde denkbeeld, dat
lit de afschriften in zijn bezit hierheen zou sturen, waarna
wij een bewerker hier te laude zouden zoeken, die voor de
wel noodige collationneering en annotatie zou zorg kunnen
dragen, ontvingen wij tot nu toe van hem geen antwoord.
Het schijnt wel voorbeschikt, dat wij in dit deel van
ons jaarverslag, dat over de Bijdragen en Mededeelingen
handelt, telkens op mededeelingen van het vorige jaar
moeten terugkomen. Toen hadden wij te schrijven, dat eon
aantal brieven van Johan Maurits van Nassau, gewisseld
met verschillende, meestal fransche correspondenten en
in hoofdzaak handelende over het voornemen van den
Braziliaan, om aan Lodewijk XIV een 40-tal schilderijen
aan te bieden, die hij tijdens zijn gouverneurschap in
Brazilie had laten vervaardigen (aan welk voornemen ten
slotte ook gevolg is gegeven), ons, na een eerste aankondiging
van hun komst, waren voorbijgegaan, omdat de verzamelaar
ze in Frankrijk hoopte te kunnen plaatsen. Toen hiervan
evenwel niet bleek te kunnen komen, werden de brieven
ons in het verslagjaar ten slotte toch aangeboden. Wij
vonden de verzameling brieven zelve minder curieus dan
het onderwerp, waarover ze handelden, maar waren voorts
van meening, dat de collectie meer in een kunsthistorisch
tijdschrift, en dan heist bewerkt tot eon opstel, thuis behoorde dan bij ons en berichtten dit onzen correspondent,
die zich gaarne met onze zienswijze heeft vereenigd.
Mogen wij in verband wet het bovenstaande ons jaarverslag besluiten met den wensch, dat wij in een volgend
relaas van onze werkzaamheden van wat meer leven,
dan ditmaal het geval was, op het gebied onzer kleine
publicaties zullen hebben te gewagen.
Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
G. W. KERNKAMP, Voorzitter.
W. A. F. BANNIER, ism Secretaris.
Aan bovenstaand jaarverslag wensehen de medebestuurders van Dr. Bannier nog iets toe te voegen.
Den 7den December 1926 was het 25 jaar geleden, dat
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hij het lidmaatschap van het Bestuur van het Historisch
Genootschap aanvaardde ; tot 1908 heeft hij het ambt
van Tweeden, daarna dat van Eersten Secretaris vervuld.
Vooral in deze laatste hoedanigheid heeft hij aan het
Genootschap onschatbare diensten bewezen door de buitengewone toewijding en de nimmer falende nauwkeurigheid,
waarmede hij zich heeft gekweten van de vele en velerlei
verplichtingen, die aan het secretariaat zijn verbonden.
Door zijn Iangjarig lidmaatschap van het Bestuur is hij
het geheugen van het Genootschap geworden, waarop wij
herhaaldelijk een beroep moeten doen.
Zijne medebestuurders hebben hem op den genoemden
gedenkdag tot een gemeenschappelijken, feestelijken maaltijd uitgenoodigd, die hun de gelegenheid bood hem de
verzekering te geven van hun aller vriendschappelijke
gezindheid en hem tevens dank te betuigen voor de vele
en belangrijke diensten, waardoor hij het Genootschap
aan zich verplicht heeft.
Zij zijn er zeker van, dat alle leden van het Historisch
Genootschap, die onzen Eersten Secretaris in zijn werk
hebben leeren kennen, instemmen in de hulde, die hem
werd gebracht, en hun wensch zullen deelen, dat hij nog
vele jaren zich opgewekt moge blijven gevoelen om het
hem opgedragen ambt te blijven vervullen.
G. w. KERNKAMP, Voorzitter.
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Dr. H. A. van Bakel, te Amsterdam.
* Dr. W. A. F. Bannier, te Utrecht.
J. S. Bartstra, te Haarlem.
Mej. Dr. F. E. J. M. Baudet, te Utrecht.
Dr. E. D. Baumann , te Oosterbeek.
* §Mr. A. J. de Beaufort, te Leusden.
Mr. Dr. J. A. A. H. de Beaufort , te Leusden.
Mr. J. F. de Beaufort , te Zeist.
Dr. H. E. Becht , te Amersfoort.
Dr. A. A. Beekman , te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland , te 's-Gravenhage.
4) Leden-donateurs worden met een *, leden-begunstigers met
een § aangeduid.
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Mr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage.
J. H. Been , te Brielle.
Mr. N. Beets , te Amsterdam.
Dr. B. Becker. te Amsterdam.
Mr. N. de Beneditty, te Amsterdam.
Dr. J. F. Bense, te Arnhem.
G. J. G. C. graaf van Aldenburg Bentinck , te
Amerongen.
P. F. L. C. Lach de Bere, te 's-Gravenhage.
P. Berends, te 's-Gravenhage.
Dr. J. Berg, te Amsterdam.
E. J. J. van Bergen, te 's-Gravenhage.
H. B. Berghuys , te Utrecht.
Dr. J. Bergsma, te Paterswolde.
Dr. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, te Arkel.
W. van Beuningen, te Utrecht.
Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, te Singapore
(Str.-S.).
G. J. W. Koolemans Beynen, te 's-Gravenhage.
* Mr. G. Bicker Caarten, te Baarn.
Dr. J. P. de Bie , te 's-Gravenhage.
Mr. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen (E.).
G. C. van Balen Blanken, te Bovencarspel.
Dr. J. E. B. Blase, te Den Helder.
Dr. F. Blauwkuip, te Drachten.
Mr. A. S. de Blecourt , te Leiden.
Dr. P. J. Blok, te Leiden.
W. Blommaert, te Stellenbosch (Z.-A.).
*J. H. Blum, te Domburg.
Dr. J. Boeke, te Utrecht.
Dr. G. J. Boekenoogen , te Leiden.
J. T. Boelen , te Amsterdam.
D. Boer, te 's-Gravenhage.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.

XXIX

Dr. K. H. Boersema, te Leiden.
Dr. C. W. T. baron van Boetzelaer van Dubbeldarn ,
te De Bilt.
Dr. J. Bohatec, te Weenen (0.).
Dr. U. P. Boissevain, te Amsterdam.
G. Bolkestein , te Amsterdam.
Dr. H. Bolkestein , te Utrecht.
Dr. A. B5mer, te Miinster i.-W. (D.).
Jhr. P. J. Boogaert , te Middelburg.
Jhr. Mr. J. W. M. Bosch van Oud-Amelisweerd, te
Utrecht.
Dr. S. P. E. Boshoff, te Potchefstroom (Z.-A.).
C. Graham Botha , te Kaapstad (Z.-A.).
Dr. A. C. Bouman, te Stellenbosch (Z.-A.).
Mr. L. G. N. Bouricius, te Rijswijk (Z.-H.).
Dr. J. Bouten, te Amsterdam.
Dr. G. A. Boutelje, te 's-Gravenhage.
M. ten Bouwhuys , te Utrecht.
Dr. H. Bouwman, te Kampen.
Dr. H. Bouwrnan, te Utrecht.
Mr. Dr. S. van Brakel , te Utrecht.
J. A. Brakman, te 's-Gravenhage.
Dr. G. A. Brands, te Haarlem.
Dr. T. Brandsma, te Nijmegen.
Dr. C. D. J. Brandt, te Utrecht.
Dr. A. A. Bredius, te Monte Carlo (M.).
Dr. J. C. Breen , te Amsterdam.
Mej. Mr. G. H. C. Breesnee, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Komi van Breugel, te Driebergen.
Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, te Winterswijk.
D. A. Brinkerink , te Arnhem.
G. Brinkhuis , te Utrecht.
Dr. H. D. van Broekhuizen, te Pretoria (Z.-A.).
Dr. C. Broeksmit , te Utrecht.
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A. Brom Jr., te Utrecht.
J. E. Brom, te Utrecht.
J. A. Brouwer, te Groningen.
Mr. J. G. Brouwer Nijhoff, te Utrecht.
Dr. H. G. ten Bruggencate, te Purmerend.
§ Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. W. de Bruin, te Rotterdam.
Mej. C. E. C. Bruining , te 's-Gravenhage.
Dr. L. Brummel, te Amsterdam.
Dr. E. C. G. Briinner, te Utrecht.
Dr. M. Bruijel, te Haarlem.
Dr. V. F. Buchner, te Leiden.
Dr. G. J. Buitenhof, te Overveen.
Mr. W. B. Buma, te Marssum (bij Leeuwarden).
Mr. A. le Cosquino de Bussy , te Hilversum.
W. J. J. C. Bijleveld, te Leiden.
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage.
Dr. A. W. Bijvanck, te Leiden.
Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen , te 's-Gravenhage.
Mr. J. F. van Beeck Calkoen, te Leeuwarden.
Dr. J. R. Callenbach te Rotterdam.
Dr. J. Spinossa Cattela , te Arnhem.
Mr. Dr. I. B. Cohen, te Groningen.
Dr. H. T. Colenbrander te Leiden.
H. Colijn, te 's-Gravenhage.
Dr. J. Cornelissen, te Rome.
Dr. H. P. Coster, te Groningen.
W. del Court, te Le Zoute-sur-Mer (B.).
Mej. M. M. Couvee , te Arnhem.
H. T. Cox, te Amersfoort.
Dr. J. A. Cramer, te Utrecht.
C. C. A. Croin, te Dordrecht.
* G. E. C. Crone, te Amsterdam.
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W. H. van Dam C.Hz., te Rotterdam.
W. E. van Dam van Isselt , te 's-Gravenhage.
M. P. M. Daniels, te Nijmegen.
Dr. G. Das, te Arnhem.
K. Derks, te Nijmegen.
C. S. Dessing, te Amsterdam.
Mr. P. Dieleman , te Middelburg.
Dr. J. G. van Dillen , te Amsterdam.
P. J. Dobbelaar, te Brielle.
Dr. J. C. van der Does, te Amsterdam.
Mr. T. F. J. A. Dolk, te Delft.
F. C. Dominicus, te 's-Gravenhage.
C. P. J. Dommisse , te Maassluis.
P. H. Meekhoff Doornbosch , te Bafloo.
Mr. Dr. A. van Doorninck, te 's-Gravenhage.
N. J. M. Dresch , te Alkmaar.
R. H. Driessen, te Maarssen.
J. M. Droogendijk , te Rotterdam.
Mej. Dr. S. W. A. Drossaers, te 's-Gravenhage.
Dr. Y. Z. Dubosq, te Amsterdam.
Mej. Dr. J. J. van Dullem.en, te Utrecht.
H. J. M. Ebeling, te 's-Hertogenbosch.
Mr. C. C. D. Ebell, te 's-Gravenhage.
Mr. T. G. van Eck, te 's-Gravenhage.
Dr. W. van Eeden, te Delft.
Mr. C. P. van Eeghen , te Amsterdam.
S. P. van Eeghen , te Amsterdam.
Dr. A. Eekhof, te Oegstgeest.
A. G. A. van Eelde, te Amsterdam.
Mr. J. Eggen van Terlaan, te Nice (Fr.).
.Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke, te Brielle.
Mr. W. van Elden, te Rotterdam.
Mej. C. Elderink, te Enschede.
Dr. J. E. Elias , te Zeist.
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Dr. S. Elzinga, te Haarlem.
M. van Empel, te Middelburg.
Mr. J. T. Endtz, to Soesterberg.
Dr. S. P. Engelbrecht, te Pretoria (Z.-A.).
Jonkvr. C. Engelen , te Zutphen.
Dr. D. T. Enklaar, te Breda.
P. A. Euwens, te Willemstad (Curacao).
Dr. W. van Everdingen, te Bilthoven.
G. A. Evers , te Utrecht.
Mr. J. C. A. Everwijn , te Amsterdam.
Dr. G. W. Eybers, te Graaff Reinet (Z.-A.).
Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Eysinga , te Leiden.
Mr. Dr. J. Wackie Eysten , te Nijmegen.
Jhr. E. K. G. Falck, te 's-Gravenhage.
Mr. P. J. van der Feen , te Domburg.
Mr. H. D. Feenstra, te Amsterdam.
P. Feenstra Jr. , te Amsterdam.
Jhr. Mr. C. Feith, to 's-Gravenhage.
Mej. Dr. D. A. Felix, te Middelburg.
Dr. F. H. Fischer, to Amsterdam.
F. C. Fleischer, te Utrecht.
Mr. G. van der Flier, te Utrecht.
Mr. R. A. Fockema , te Baarn.
Mr. B. de Gaay Fortman , to Amsterdam.
Dr. D. Franses, te Nijmegen.
Mr. J. Frima, to Amersfoort.
Mr. R. Fruin, to 's-Gravenhage.
Mevr. W. Fruin-Mees, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Mej. Dr. W. P. Frijlinck, te Amsterdam.
A. A. Ganderheyden , te Hilversum.
Mr. B. J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas, te Utrecht.
H. P. Geerke, to Alkmaar.
E. T. Geesink, te Utrecht.
J. Geesink, to Zwolle.
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Dr. J. J. de Gelder, te Oegstgeest.
Dr. H. A. Enno van Gelder, te Ginneken.
Dr. C. Gerretson, te Utrecht.
Mr. J. Gerritzen , te 's-Gravenhage.
Dr. P. C. A. Geyl, te Londen (E.).
Mej. Dr. H. C. M. Ghijsen , te Domburg.
Dr. S. F. N. Gie, te Stellenbosch (Z.-A.).
Dr. J. B. F. van Gils , te 's-Gravenhage.
Dr. P. J. M. van Gils , te Roermond.
Dr. H. Fievez de Malines van Ginkel, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Dr. J. van Ginneken , te Nijmegen.
H. A. van Goch, te Amsterdam.
Dr. H. Goebel, te Kolberg (D.).
G. J. de Goede, te Wijdenes.
Dr. T. Goedewaagen, te Utrecht.
Mevr. Dr. J. Goekoop-de Jongh, te Scheveningen.
Dr. W. G. Goeters, te Bonn (D.).
Dr. T. J. A. J. Goossens, te Tilburg.
Mr. L. J. C. van Gorkom, te 's-Hertogenbosch.
Dr. A. Goslinga, te Amsterdam.
Dr. I. H. Gosses, te Groningen.
S. Gouda Quint, to Arnhem.
W. Graadt van Roggen, te Utrecht.
J. J. de Graaf, te Delft.
Mr. J. Hooft Graafland , te Utrecht.
Mej. Dr. C. C. van de Graft , te Utrecht.
Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel, te Arnhem.
J. G. T. Grevenstuk, te Baambrugge.
Mr. Dr. J. H. P. M. van der Grinten, te Nijmegen.
H. G. van Grol, te Vlissingen.
Dr. C. Hofetede de Groot , te 's-Gravenhage.
Mej. G. Grosheide , te Amsterdam.

Mr. J. M. Ciiiicher, te 's-Gravenhage.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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Mej. E. Weggeman Guldemont, te Utrecht.
J. W. Gunst, te Oegstgeest.
Jhr. Mr. N. C. de Gijselaar , te Leiden.
Dr. S. P. Haak , te Arnhem.
Mr. A. Haga, te Zwolle.
Th. L. Haitjema, te Groningen.
Dr. M. de Haas, te 's-Hertogenbosch.
Dr. C. F. Haje , te Santpoort.
Mr. S. N. B. Halbertsma, te Rotterdam.
A. Hallema, te Breda.
Dr. A. G. van Hamel, te Utrecht.
* Mr. G. C. D. R. baron van Hardenbroek van Bergambacht, te Driebergen.
Mr. P. A. V. baron van Harinxma thee Slooten, te
Leeuwarden.
Dr. P. N. H. Harting, te Groningen.
C. Hartman, te Amersfoort.
Dr. H. J. L. van Haselen, te Alphen a./d. Rijn.
J. Haspers , te Kampen.
Mr. H. C. Hazewinkel, te Utrecht.
Dr. W. A. A. Hecker, te Velp (G.).
§ J H. van Heek, te Lonneker.
* Mr. J. E. Heeres , te 's-Gravenhage.
Dr. K. Heeringa, te Utrecht.
Mej. Dr. H. E. Heimans, te Almelo.
Dr. J. Heinsius, te Leiden.
0. C. van Hemessen , te Woubrugge.
Mgr. Dr. A. H. L. Hensen , te 's-Gravenhage.
Dr. C. Hentzen, te Maastricht.
H. Herman, te 's-Gravenhage.
Dr. L. Hertzberger , te Amsterdam.
P. G. Hesse , te Sittard.
Dr. H. Klugkist Hesse, te Elberfeld (D.).
Mr. E. J. J. van der Heyden, te Nijmegen.
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L. J. van der Heij den, te Utrecht.
B. Heymans, te Overveen.
Mej. Dr. J. D. Hintzen, te Amsterdam.
Dr. R. Hocker, te Berlijn (D.).
F. A. Hoefer, te Hattem.
F. van Hoeck, te Nijmegen.
Dr. J. J. van den Hoek, te Overveen.
Jhr. Mr. D. J. P. Hoeufft, te 's-Gravenhage.
Mr. A. van der Hoeven, te Rotterdam.
J. G. A. van Hogerlinden, te Arnhem.
Dr. C. Hoitsema , te Utrecht.
Dr. L. J. van Holk, te Utrecht.
G. J. Honig, te Koog a./d. Zaan.
C. G. 't Hooft , te Amsterdam.
Mej. M. S. U. Hoogeveen , te Arnhem.
Dr. G. J. Hoogewerff, te Rome (It.).
Dr. S. S. Hoogstra , te Gouda.
Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop, te
's-Gravenhage.
A. P. H. Hotz , te Lugano (Zw.).
Dr. M. T. Houtsma , te Utrecht.
F. de Witt Huberts, te 's-Gravenhage.
Dr. F. W. Hudig, te Amsterdam.
Dr. N. G. van Huffel , te Utrecht.
Mej. M. Htiffer, te Nijmegen.
Dr. K. Huizenga, te Middelburg.
* Dr. J. Huizinga, te Leiden.
Dr. J. de Hullu, te Cadzand.
Dr. A. Hulshof, te Utrecht.
Dr. F. W. T. Hunger, te Amsterdam.
Dr. H. F. M. Huijbers, te Nijmegen.
A. Hijma, te Ann Arbor (Mich.) (U. S. A.).
Mr. H. A. Idema, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Dr. J. Itjeshorst, te Kampen.
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Mr. H. T. s'Jacob, te Utrecht.
Dr. R. Jacobsen , te Rotterdam.
Dr. J. R. Jansma, te Hilversum.
Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Dr. N. Japikse , te 's-Gravenhage.
Mej. J. T. Jelgersma , te Apeldoorn.
Dr. J. de Jong, te Driebergen.
Mr. Dr. J. de Jong , te Enschede.
Jhr. Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, te Bloemendaal.
Mr. J. G. C. Joosting, te Haren (Gr.).
G. C. A. Juten , te Willemstad.
Dr. H. Kaajan, te Utrecht.
Dr. H. Kampinga , te Arnhem.
P. J. Kapteyn, te Hilversum.
Mgr. F. Kenninek, te Utrecht.
A. 0. van Kerkwijk , te 's-Gravenhage.
Dr. G. W. Kernkamp , te Utrecht.
W. J. Kernkamp , te Edam.
Mr. J. H. H. Kessler, te Bilthoven.
Dr. J. D. Kestell, te Bloemfontein (Z.-A.).
Dr. G. N. A. Ketting, te 's-Gravenhage.
J. Keulen, te Enschede.
Mej. Dr. J. M. Keyman , te Utrecht.
Mr. R. E. Kielstra, to Amsterdam.
G. van Klaveren Pz. , te Utrecht.
Mr. E. N. van Kleffens, te 's-Gravenhage.
J. C. J. Kleijntjens, te Katwijk a./a. Rijn.
Dr. P. Klinkenberg, te Amsterdam.
J. Kloos, te Noordwijk-binnen.
Dr. A. Kluyver, te Groningen.
H. E. Knappert, te Haarlem.
Mej. Dr. P. H. J. Knierim , te Zeist.
F. S. Knipscheer, te Zalt-Bommel.
Dr. C. T. G. W. Koch, te Wageningen.

H. P. A. de Kok, te 's-Gravenhage.
H. F. Kol van Ouwerkerk, te Utrecht.
Dr. W. J. Kolkert Jr., te Hilversum.
Mr. Dr. D. A. P. N. Koolen , te 's-Gravenhage.
Dr. L. M. G. Kooperberg , te 's-Gravenhage.
Dr. A. J. Korteweg , te Alkmaar.
Dr. F. K. H. Kossmann, te Rotterdam.
Dr. N. J. Krom , te Leiden.
Mej. M. E. Kronenberg, te 's-Gravenhage.
J. F. A. Kronenburg , te Amsterdam.
Dr. H. M. Kroon, te Utrecht.
Dr. J. E. Kroon , te Leiden.
B. Kruitwagen, te Woerden.
A. J. Krijt, te Utrecht.
Dr. W. J. Kiihler, te Amsterdam.
Mej. Dr. S. I. von Wolzogen Kiihr, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van Kuyk , te 's-Gravenhage.
Dr. C. Lambermont, te Zwolle.
Dr. W. Lampen, te Brozzi-Quaracchi (It.).
A. Landman , te Winterswijk.
Mr. J. de Lange, te Utrecht.
Dr. G. de Langen Wendels, te Nijmegen.
Dr. 0. Lanz, te Amsterdam.
Dr. L. W. A. M. Lasonder , te 's-Gravenhage.
Dr. H. Leemans, te 's-Gravenhage.
Dr. E. C. van Leersum , te Amsterdam.
Dr. W. J. A. de Leeuw, te 's-Gravenhage.
Dr. M. van Leeuwen, te Arnhem.
Mr. Dr. W. F. van Leeuwen , te 's-Gravenhage.
Dr. W. S. G. A. van Leeuwen, te Zeist.
Jhr. 0. van Lennep , te Haarlem.
Dr. G. J. Liesker, te Freiburg (Zw.).
Mr. A. J. S. van Lier, te Utrecht.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage.
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Dr. R. Ligtenberg, te Utrecht.
Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden , te De Bilt.
Dr. J. Lindeboom , te Groningen.
Dr. J. G. de Lint, te 's-Gravenhage.
Dr. K. Loftier, te Keulen (D.).
Jhr. Mr. B. C. de Savornin Lohman , te Utrecht.
B. Lonsain, te Groningen.
Mr. A. Loosjes , te Amsterdam.
Mr. J. Loosjes, te Bussum.
Jhr. Dr. J. Loudon, te Parijs (Fr.).
Mr. T. R. Valck Lucassen , te Driebergen.
G. J. Lugard, te 's-Gravenhage.
F. Lugt, te Maartensdijk (U.).
W. G. A. van der Lugt, te Rotterdam.
Mr. S. A. van Lunteren, te Utrecht.
* Mr. A. F. baron van Lynden , te Utrecht.
F. baron van Lynden van Hemmen , te Hemmen.
Mr. Dr. F. A. C. graaf van Lynden van Sandenburg,
te 's-Gravenhage.
H. van Malsen, te Voorburg.
J. P. de Man, te Bennekom.
Dr. J. B. Manger Jr., te Amsterdam.
Dr. W. M. F. Mansvelt, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
A. van de Marel, te Utrecht.
Dr. R. van Marie , te Perugia (It.).
Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, te Arnhem.
* Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg.
Dr. P. A. Meilink , te 's-Gravenhage.
L. A. van Melle , te Utrecht.
Dr. J. M. Metzlar, te Tilburg.
Dr. J. Metzler, te Bonn (D.).
Dr. J. ter Meulen , te 's-Gravenhage.
Dr. R. van der Meulen , te Leiden.
Dr. W. W. van der Meulen , te 's-Gravenhage.
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Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen a.id. Rijn.
Mr. G. A. E. B. Meyer, te Utrecht.
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenhage.
Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes , te 's-Gravenhage.
L. van Miert , te Mariendaal (bij Grave).
E. Miklos , te Nagycsepely (Hong.).
B. H. Molkenboer, te Huissen.
Dr. J. Moll , te Harderwijk.
Mr. W. Moll , te 's-Gravenhage.
Dr. E. C. Godee Molsbergen, te Batavia- Weltevreden
(N.-I.).
* Mr. F. A. Moister, te Amsterdam.
Mr. S. J. R. de Monchy, te Arnhem.
Mr. A. M. M. Montijn , te 's-Gravenhage.
J. Mooy, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Mej. Dr. H. C. H. Moquette, te Rotterdam
Dr. W. J. M. Mulder, te Nijmegen.
*A. Muller, te Amsterdam.
Mevr. Dr. G. Muller-Coops, te Apeldoorn.
Dr. H. C. A. Muller, te 's-Gravenhage.
* § Dr. H. P. N. Muller, te Praag (Tsj.-S1.).
Dr. J. W. Muller, te Oegstgeest.
Dr. R. Murris, te Zaandam.
R. T. Muschart, te Rotterdam.
Dr. H. A. Naber, te Hoorn.
S. P. l'Honore Naber, te 's-Gravenhage.
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum.
Dr. H. M. van Nes , te Leiden.
W. L. van Nieuwenhuijsen, te Doorn.
J. G. van Niftrik, te Dordrecht.
Dr. A. Noe, te Bandoeng (N.-I.).
W. Nolet, te Warmond.
W. Nijhoff, te 's-Gravenhage.
Dr. A. A. Nijland, te Utrecht.
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Mej. Dr. J. A. Nijland, te Amsterdam.
Dr. H. G. A. Obreen, te Brussel (B.).
A. Oltmans, te Arnhem.
M. Onnes van Nijenrode , te 's-Gravenhage.
J. van Oordt tot Bunschoten, te Velp (G.).
Mr. Dr. H. H. A. van Gijbland Oosterhoff, te
's-Gravenhage.
Dr. R. van Oppenraay, te Rome (It.).
Dr. 0. Oppermann , te Utrecht.
N. Ottema, te Leeuwarden.
Mr. J. C. Overvoorde, te Wassenaar.
Dr. J. C. H. de Pater, te 's-Gravenhage.
J. N. Pattist, te 's-Gravenhage.
Mr. H. Pelinck, te Assen.
Mej. R. Pennink, te 's-Gravenhage.
Mr. A. Philips, te 's-Gravenhage.
Miss A. J. Pieters, te Milwaukee (Wis.) (U. S. A.).
J. W. Pik, te 's-Gravenhage.
Dr. Ir. J. H. Plantenga, te Wassenaar.
Dr. P. A. de Planque, te Velp.
T. Pluim, te Baarn.
Dr. H. A. Poelman , to Groningen.
Mr. E. Polak, te 's-Gravenhage.
Mr. D. F. Pont, te Uithoorn.
F. Pont, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Dr. J. W. Pont , te Bussum.
Mej. M. W. Maclaine Pont , te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. A. J. Portengen , te 's-Gravenhage.
Mevr. Dr. J. M. Post-de Waal , te Arnhem.
Mr. Dr. N. W. Posthumus , te Amsterdam.
S. Postmus, te Soest.
Dr. J. Pot, to Haarlem.
J. E. van der Pot, to Rotterdam.
G. S. Preller, to Pretoria (Z.-A.).
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Dr. J. Presser, te Amsterdam.
F. Prins, te Antwerpen (B.).
Mr. C. P. Bloys van Treslong Prins, te Batavia-Weltevreden (N.-I.).
Dr. L. van Puy velde, te Brussel (B.).
P. A. Pijnappel, te Hilversum.
Jhr. Mr. G. C. L. Quarles van Ufford, te Utrecht.
Jhr. Mr. J. E. W. Twiss Quarles van Ufford, tEd. Vught.
Mr. E. van Raalte , te 's-Gravenhage.
J. C. Ramaer, te 's-Gravenhage.
Dr. B. Raptschinsky, te Amsterdam.
Dr. E. von Rath, te Bonn (D.).
* E. vom Rath, te Amsterdam.
L. J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam.
Dr. W. van Ravesteyn Jr. , te Rotterdam.
W. van Rede, te Rotterdam.
W. M. C. Regt, te Alphen a./d. Rijn.
A. F. J. Reiger von Braunhorst, te Stuttgart (D.).
Dr. A. E. Remouchatnps, te Voorschoten.
T. graaf de Renesse , te Hasselt (B.).
Mr. H. J. A. Reumer, te Rotterdam.
Dr. G. M. Reijntjes, te Groningen.
Dr. M. van Rhijn , te Utrecht.
W. te Riele Gz. , te Utrecht.
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, te Amsterdam.
A. E. Rientjes, te Hellendoorn.
W. Ringnalda, te Utrecht.
Mr. P. Rink, te 's-Gravenhage.
Dr. M. J. W. Roegholt, te Utrecht.
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem.
* W. C. baron Roell van Hazerswoude, te Utrecht.
H. W. Roes, te Deurne.
L. A. Roozen, te Hoorn.
J. S. da Silva Rosa, te Amsterdam.
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Mr. C. P. van Rossem, te Huis ter Heide (gem. Zeist).
Mr. W. H. J. Royaards , te Utrecht.
Mr. J. H. van Royen , te Washington (D. C.) (U. S. A.).
Dr. J. Ruinen, te Bussum.
J. C. Rullmann, te Utrecht.
Dr. H. C. Rutgers , te Driebergen.
Jhr. Mr. C. Ruijs de Beerenbrouck, te 's-Gravenhage.
Dr. Th. Ruys Jr., te Lisse.
Jhr. Mr. A. B. G. M. van Rijckevorsel, te 's-Gravenhage.
Dr. A. A. van Rijnbach , te Leiden.
Mej. H. H. P. Rijperman, te 's-Gravenhage.
Dr. E. Rijpma, te Amsterdam.
Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt, te 's-Hertogenbosch.
Dr. A. C. M. Schaepman , te Rijsenburg.
Mevr. Dr. W. C. Schallenberg- van Huffel, te Voorschoten.
H. J. Scharp , te Amstelveen.
Dr. A. A. van Schelven , te Haarlem.
Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenhage.
Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, te 's-Gravenhage.
Mr. A. P. van Schilfgaarde, te Arnhem.
Dr. A. J. M. Schillings , te Bandoeng (N.-I.).
Dr. L. C. M. Schmedding, te Amsterdam.
F. Schmidt Degener , te Amsterdam.
Dr. M. Schoengen , te Zwolle.
Mr. G. Scholten, te 's-Gravenhage.
Mr. H. J. J. Scholtens, te Houten (U.).
Jhr. Mr. K. J. Schorer, te Utrecht.
J. L. Schouten , te Delft.
Mr. D. A. Schretlen , te Utrecht.
Mr. J. G. Schreuder , te 's-Gravenhage.
A. C. de Schrevel, te Brugge (B.).
P. A. van Schuppen, te Delft.
Mr. W. C. Schuylenburg , te Utrecht.
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S. Seeligmann , te Amsterdam.
Dr. T. P. Sevensma, te Amsterdam.
Dr. J. Severijn, te Dordrecht.
Jhr. Mr. D. G. Rengers Hora Siccama , te Utrecht.
M. C. Sigal Jr., te Vlaardingen.
Jhr. E. W. C. Six, te Dordrecht.
Dr. J. C. van Slee , te Diepenveen.
Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, te 's-Gravenhage.
Dr. M. C. Slotemaker de Bruine, te Hoogkerk.
Dr. D. F. Slothouwer, te Amsterdam.
Dr. G. M. Slothouwer, te Wassenaar.
Dr. E. Slijper, te Utrecht.
Dr. C. Smit, te Amsterdam.
Dr. H. J. Smit, te 's-Gravenhage.
J. Smit, te 's-Gravenhage.
Mr. J. P. W. A. Smit , te 's-Hertogenbosch.
Dr. Z. W. Sneller, te Rotterdam.
C. J. Snuif, te Enschede.
Dr. G. A. S. Snijder, te Utrecht.
Mr. Dr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke , te
's-Gravenhage.
Mej. M. I. van Soest, te Utrecht.
Dr. C. J. Solingen, te Doetinchem.
H. J. A. van Son , te 's-Gravenhage.
Mr. L. Spanjaard, te Amsterdam.
Mr. L. J. Sparnaay , te Apeldoorn.
G. Stadermann , te 's-Gravenhage.
Dr. F. W. Stapel, te 's-Gravenhage.
Dr. J. F. M. Sterck, te Heemstede (N.-H.).
* W. P. van Stockum Jr., te 's-Gravenhage.
A. van Stolk Cz. , te Rotterdam.
C. A. P. van Stolk , te Rotterdam.
A. P. M. A. Storm de Grave, te Colmschate.
W. A. C. van Strien, te Rotterdam.
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Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen, te Londen (E.).
Jhr. C. H. C. A. van Sijpesteyn , te Loosdrecht.
Mej. Dr. F. Szper, te Sneek.
Dr. C. Tazelaar, te Amsterdam.
Jhr. L. F. Teixeira de Mattos , te 's-Gravenhage.
Dr. N. B. Tenhaeff, te 's-Gravenhage.
Dr. H. Terpstra , te Hilversum.
Mr. G. M. Cohen Tervaert , te Scheveningen.
Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan te
's-Gravenhage.
Dr. J. S. Theissen , te Groningen.
J. H. A. Thus , te Sassenheim.
Mevr. L. Thuys-Sormani, te 's-Heerenberg.
Dr. H. J. Tiele , te Amersfoort.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage.
Dr. G. Tjalma, te Veen (N.-B.).
*H. D. Tjeenk Willink, te Haarlem.
J. Trosee , te Clarens-Montreux (Zw.).
Mr. A. M. baron van Tuijll van Serooskerken, te
Amsterdam.
C. van Tijen, te Amsterdam.
J. D. H. van Uden, te Tiel.
*J. D. Uhienbeck, te Hilversum.
K. Uilkema , te Leeuwarden.
Mr. W. J. L. Umbgrove , te Zutphen.
Dr. W. S. Unger , te Middelburg.
W. F. J. den Uijl, te Utrecht.
Dr. H. N. ter Veen, te Amsterdam.
Dr. J. S. van Veen , te Arnhem.
Mr. G. A. J. van Engelen van der Veen, te Kampen.
Dr. C. Veltenaar, te Tholen.
Dr. A. J. van de Ven, te Arnhem.
D. J. van de Ven , te Oosterbeek.
Mr. J. W. Verburgt, te Leiden.
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Dr. W. D. Verduyn , te Venlo.
Dr. C. Verloop , te Zeist.
Dr. C. R. Vermaas, te Schiedam.
F. A. J. Vermeulen, te 's-Gravenhage.
J. J. Vermeulen, te Utrecht.
G. Verschuur, te Utrecht.
J. F. L. de Balbian Verster, te Amsterdam.
Mr. C. Vervoorn , te Herwijnen.
A. B. van der Vies , te Amsterdam.
H. Beckering Vinckers , te Zalt-Bommel.
J. Vinhuizen, te Middelstum.
Dr. C. J. Vinkesteyn , te 's-Gravenhage.
Mej. R. Visscher , te Leeuwarden.
P. Visser, te Voorburg.
Dr. J. T. de Visser , te 's-Gravenhage.
Mej. C. M. Vissering, te 's-Gravenhage.
Mr. G. Vissering , te Amsterdam.
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
G. Voet, te Velseroord.
F. Vogels, te 's-Gravenhage.
Dr. W. Vogelsang, te Utrecht.
Dr. A. van Vollenhoven, te Rotterdam.
Dr. J. A. Vollgraff, te Middelburg.
Dr. J. A. Vor der Hake , te Baarn.
Dr. N. J. J. de Voogd, te Gouda.
Mr. A. L. Heerma van Voss, te Leeuwarden.
*Dr. W. C. A. baron van Vredenburch, te 's-Gravenhage.
Mr. C. W. de Vries , te Rotterdam.
Dr. H. de Vries, te Amsterdam.
Dr. M. de Vries, te Amersfoort.
Dr. H. de Vries de Heekelingen, te Fribourg (Zw.).
Mr. W. F. de Waal, te Soerabaya (N.-I.).
C. W. Wagenaar, to Utrecht.
Dr. G. 'Wahl, te Hamburg (D.).
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E. H. van der Wall, te Colombo (Ceylon).
F. G. Waller, te Amsterdam.
Mr. H. Waller, te Utrecht.
J C. M. Warnsinek, te Amsterdam.
Mr. M. A. M. Waszink , te 's-Gravenhage
Mej. C. J. Welcker, te IJselmuiden.
Mr. W. C. Wendelaar, te Alkmaar.
Mr. L. W. Wery, te 's-Gravenhage.
H. J. Westerling, te Amsterdam.
C. J. J. Westermann, te Hilversum.
Dr. H. A. Weststrate , te Zeist.
Dr. A. J. van der Weyde, te Utrecht.
Dr. F. C. Wieder, te Noordwijk-binnen.
Mej. Dr. P. A. C. Wieringa, te Bussum.
Dr. E. Wiersum , te Rotterdam.
F. W. J. Wilde, te Amsterdam.
Dr. J. Wille, te Baarn.
Dr. J. te Winkel, te Amsterdam.
Dr. J. H. J. M. Witlox, te St.-Michielsgestel.
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
Dr. R. H. Woltjer , te Amsterdam.
Dr. M. Woudstra, te Utrecht.
Miss I. A. Wright, te Sevilla (Sp.).
J. M. Wiistenhoff, te Oegstgeest.
Jhr. Mr. H. A. M. van Asch van Wijck, te Doorn.
Jhr. J. M. van Asch van Wijck , te Utrecht.
Jhr. Mr. L. H. J. M. van Asch van Wijck, te Utrecht.
Dr. J. S. Wijler, te Apeldoorn.
Dr. C. J. Wijnaendts Francken, te Leiden.
W. Wijnandts van Resandt, te Yelp (G.).
Mr. J. Wytema, te Rotterdam.
M. W. A. Wijtenburg, te Hoorn.
H. A. van IJsselsteyn, te 's Gravenhage.
Mr. J. L. N. van IJsselsteyn, te Oirschot.
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* Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.
Mr. H. Zillesen, te 's-Gravenhage.
Mr. A. R. Zimmerman , te Oosterbeek.
D. S. van Zuiden , te 's-Gravenhage.
Jonkvr. S. J. baronesse van Zuylen van Nyevelt, te
's-Gravenhage.
Dr. S. Zwanenburg, te Hollandsche Rading.
J. Zwarts, te Utrecht.
Dr. H. A. Zwijnenberg, te Enschede.
Dr. A. Zijp, to Djokjakarta (N.4.).

BIJLAGE B.
GENOOTSCHAPPEN ENZ ,
WAARMEDE HET HISTORISCH GENOOTSCHAP
IN BETREKKING STAAT.

Redactie der Annales des Facultes de Droit et des
Lettres d'Aix , te Aix-en-Provence.
Aachener Geschichts-Verein , te Aken.
Bond Heemschut, Amsterdam.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam.
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap , te Amsterdam.
Academie royale d'Archeologie de Belgique, te Antwerpen.
Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht , te Arnhem.
Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe, te
Assen.
Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg, te
Augsburg.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , te Batavia.
Historische und antiquarische Gesellschaft , te Bazel.
Redactie van St.-Geertruydsbronne, te Bergen-opZoom.
Verein fiir Geschichte der Mark Brandenburg , te
Berlijn.
Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz , te Bern.
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Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, te Bonn.
The Massachusetts historical Society, te Boston (Mass.).
Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins , te
Bremen.
Societe d'Emulation pour l'Etude de l'Histoire et
des Antiquites de la Flandre , te Brugge.
Academie royale des Sciences , des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique , te Brussel.
Algemeen Archief van het Koninkrijk , te Brussel.
De Bollandisten , te Brussel.
Societe pour le Progres des Etudes philologiques et
historiques , te Brussel.
Societe royale d'Archeologie de Bruxelles , te Brussel.
Institute de Investigaciones HistOricas de la Facultad.
de Filosofia y Letras de la Universi dad Nacional , te
Buenos Aires.
Societe di Storia patria per la Sicilia orientale , te
Catania.
Dutch Burgher Union of Ceylon, te Colombo.
Westpreussischer Geschichtsverein , te Danzig.
Oudheidskundige Kring der Stad en des voormali gen
Lands van Dendermonde , te Dendermonde.
Redactie van het Archief voor de Geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht , te Driebergen.
Diisseldorfer Geschichtsverein , te Dusseldorp.
Bergischer Geschichtsverein , te Elberfeld.
Gesellschaft fiir bildende Kunst und vaterlandische
AltertUmer,, te Emden.
Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen, te Essen.
Verein fiir Geschichte und Altertumskunde , te
Frankfort aid. M.
Societe d'Histoire et d'Archeologie , te Geneve.
Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
Letterkunde , te Gent.
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Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent.
Oberhessischer Geschichtsverein , te Giessen.
Redactie der Scottish Historical Review, te Glasgow.
New-York State historical Association , te Glens
Falls (N.-Y.).
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften ,
te Gorlitz.
Historischer Verein fiir Steiermark, te Graz.
Algemeen Rijksarchief, te 's-Gravenhage.
Het genealogisch-heraldisch Genootschap „de Nederlandsche Leeuw", te 's-Gravenhage.
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indic , te 's-Gravenhage.
Vereeniging Die Haghe , te 's-Gravenhage.
Vereeniging Het Nederlandsch economisch-historisch
Archief, te 's-Gravenhage.
Riigisch-pommerscher Geschichtsverein, te Greifswald.
Vereeniging „Haerlem", te Haarlem.
Thiiringisch-sachsischer Geschichts- und Altertumsverein, te Halle a./d. S.
Verein fur hamburgische Geschichte , te Hamburg.
Historischer Verein fiir Niedersachsen , te Hannover.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenichappen in Noord-Brabant , te 's-Hertogenbosch.
Verein fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde , te Jena.
Badische historische Kommission , te Karlsruhe.
Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde,
te Kassel.
Gesellschaft fiir schleswig-holstein-lauenburgische
Geschichte , te Kiel.
Redactie der Altpreussische Forschungen, te Koningsbergen.
Geschied- en oudheidkundige Kring , te Kortrijk.
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Societe d'Histoire de la Suisse romande, te Lausanne.
Friesch Genootschap van Geschied- , Oudheid- en
Taalkunde , te Leeuwarden.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde , te
Leiden.
Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften, te Leipzig.
Redactie van de Analectes pour servir a l'Histoire
ecclesiastique de la Belgique , te Leuven.
Redactie van de Revue d'Histoire ecclesiastique , te
Leuven.
Redactie van het Bulletin of historical Research, te
Londen.
Redactie van de English historical Review, te Londen.
The historical Association, te Londen.
Royal historical Society, te Londen.
Hansischer Geschichtsverein , te Lubeck.
Verein fur liibeckische Geschichte und Altertumskunde , te Liibeck.
Institut archeologique liegeois , te Luik.
Societe d'Art et d'Histoire du Diocese de Liege, te Luik.
Kongelige Universitet , te Lund.
Institut grand-ducal de Luxembourg, te Luxemburg.
Verein fiir Geschichte und Altertumskunde des
Herzogtums und Erzstifts Magdeburg , te 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 , litteraire et artistique de
Malines , te Mechelen.
Verein fiir die Geschichte der Stadt Meissen, te Meissen.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen , te Middelburg.
Bay erische Akademie der Wissenschaften, te Miinchen.
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Redactie van het Historisches Jahrbuch der GiirresGesellschaft, te Miinchen.
Verein fur Geschichte und Altertumskunde Westfalens , te Munster en Paderborn.
Societe archeologique de Namur, te Namen.
Germanisches Museum , te Neurenberg.
The American scenic and historic Preservation
Society, te New-York (N.-Y.).
The New-York genealogical and biographical Society,
te New-York (N.-Y.).
The New-York historical Society, te New-York (N.-Y.).
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas , to
St.-Nikolaas.
Redactie van het Historisch Tijdschrift, te Nijmegen.
Redactie van Studia Catholica, to Nijmegen.
Verein fur Geschichte und Landeskunde, te Osnabruck.
Historische Gesellschaft flir die Provinz Posen, te Posen.
Offentliche und Universitats-Bibliothek te Praag.
The American Society of Church History, te Princeton (N.-J.).
Harzverein fur Geschichte und Altertiimer , to
Quedlinburg.
Historischer Verein fiir Oberpfalz und Regensburg,
te Regensburg.
Virginia historical Society, te Richmond (Va.).
Limburg. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, te Roermond.
Biblioteca apostolica vaticana , te Rome.
Institut historique beige , to Rome.
Nederlandsch historisch Instituut , te Rome.
Reale Society romans di Storia patria, te Rome.
Verein fur Rostocks Altertiimer, te Rostock.
Gemeente-archief , te Rotterdam.

Verein fiir mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde , te Schwerin.
Gesellschaft fiir pommersche Geschichte und Altertumskunde , te Stettin.
Kungelige Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademi, te Stockholm.
Nordiska Museet, te Stockholm.
Landesbibliothek , te Stuttgart.
Redactie der Bossche Bijdragen, te Tilburg.
Societe scientifique et litteraire du Limbourg , te
Tongeren.
Redactie van de Bijdragen voor de Geschiedenis van
het Bisdom Haarlem , te Uitgeest.
Verein fiir Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben , te Ulm.
Carolina rediviva. Kongelige Universitets-Bibliothek,
te Upsala.
Gemeente-archief, te Utrecht.
Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis, te
Utrecht.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen , te Utrecht.
Akademie der Wissenschaften, te Weenen.
Institut far oesterreichische Geschichtsforschung , te
Weenen.
National-Bibliothek , te Weenen.
Verein fiir nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung , te Wiesbaden.
Geschichtsverein fiir Braunschweig, te Wolfenbiittel.
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg , te Wiirzburg
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis , te Zwolle.
.

BIJLAGE C.
LUST
VAN DE IN 1926 DOOR SCHENKING EN AANKOOP
VOOR HET

GENOOTSCHAP VERKREGEN WERKEN.
...-,..-,W....,.....,,-..,,-,

I. TEN GESCHENKE ONTVANGEN.

A.

VAN DE SCHRIJVERS OF DE UITGEVERS.

J. A. van Ark e 1, De houding van den Raadpensionaris Simon van Slingelandt tegenover het huis van
Oranje. (Acad. Proefschr. Amst. 1925.) Amst. 1925.
D. Ursmer Ber li e r e 0. S. B., Les terres et seigneuries de Maredsous et de Maharenne. Maredsous
1920.
---, Recherches historiques sur la vine de Gosselies. I. Histoire de la Paroisse. Maredsous 1922.
---, Inventaire des Instrumenta miscellanea des
Archives Vaticanes du point de vue de nos anciens
dioceses. (Extr. du Bulletin de l'Institut historique
beige de Rome IV 1924.) Liege 1924.
Prof. dr. P. J. B 1 o k, Frederik Hendrik, Prins van
Oranje. (Ned. Hist. Bibl. XIII.) Amst. 1924.
W. ten Bose h, Beschrij vende catalogus der grafzerken
en grafborden in de Groote Kerk to Tiel. Tiel (1925.)
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J. A. Bueno de Mesquita en F. Oudschans
Dent z, Geschiedkundige tijdtafel van Suriname.
Paramaribo 1925.
C. C. Callenbac h, Nijkerk. Amst. 1926. (Gesch. van
J. Zwarts.)
B. Cord t, Die auslandischen Reisenden in Osteuropa
bis 1700. (Russisch, met Duitsch resume en naamregister.) Kief 1926.
Dr. J. J. de Gelder, Catalogus van de tentoonstelling
ter herdenking van het 350-jarig bestaan der Leidsche
Universiteit. Leiden 1925. (Gesch. van de Tentoonstellingscommissie.)
J. G. A. van Ho gerlin d e n, De eerste stoomboot to
Arnhem (1826.) Arnhem (1926.)
Kathleen M. Jeffreys M. A., Kaapse Archiefstukken lopende over het jaar 1778. Kaapstad 1926.
G. van K 1 a v e r en P z., De Dom van Utrecht. Utrecht
1926.
Dr. L. W. A. M. Lason de r, Verslagen omtrent de
kerkelijke archieven III 1925. 's-Gray. 1926.
Prof. mr. J. Loosje s, Lutherschen en Rem onstranten
in den tijd van de Dordtsche Synode. (Inaug. oratie
Ev.-Luth. Semin. Amsterdam.) 's-Gray. 1926.
H.

van Malse n. Vederwolken (Hist. Opstellen.)
's-Gray. 1926.

Uit den goeden ouden tijd. Jeugdherinneringen van
Neeltje Mulde r, wed. J. Honig Jz. Jr. (3e druk.)
Koog aan de Zaan 1926. (Gesch. van haar zoon
G. J. Honig.)

LVI

Nijmeegsche Studie-teksten. I. Handvesten,
verzameld door Prof. mr. E. J. J. van der Heyden
en Prof. dr. W. Mulder S. J. Nijmegen-Utrecht 1926
Melanges d'histoire offerts A Henri P i r e n n e
a l'occasion de sa quarantieme ainnee d'enseignement
a l'Universite de Gand (1886-1926.) Bruxelles 1926.
(2 deelen.) (Geschenk van den voorzitter.)
S. P o s t m u s, Den Vaderlant getrouwe. (Opstellen
over het Oranjehuis in Nederland.) Velp s. a.
W. R i n g n a l d a, Hoofdtrekken van de geschiedenis
van het Nederlandsch postwezen. 's-Gray. 1895.
---, Geschiedenis van de Rijkstelegraaf in Nederland 1852-1902. Amst. 1902.
Regels voor de uitgaaf van de oorkonden-verzanieling
van het College van Economie van de Russische
Akademie van Wetenschappen. (Russisch.)
Petrograd 1922. (Gesch. dier Akademie.)
M. C. Si gal Jr., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Groote Kerk te
Vlaardingen. Vlaardingen 1926.
Geschenken van Dr. Pedro Souto Maior:
Joannes de Laet, Historia on Annaes dos feitos de
Companha Privilegiada das Indias Occidentaes 1621—
1636. II. (Vert. uit het boll. door Drs. Jose Hygino
Duarte Pereira en Pedro Souto Maior.) Rio de
Janeiro 1925.
Annaes da conferencia interestadoal de ensino
primario. Rio de Janeiro 1922.
Catalogus van de Dante-tentoonstelling in -, en
Jaarverslagen van de Nationale Bibliotheek te Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro 1925.
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Dr. Eggen van Terlaan, Un grand artiste meconnu:
Gaspard de Crayer. Paris 1926.
Dr. L. J. van der Wa a 1 s, De Indische invoerrechten.
fielder 1926.
H. M. We r n e r, Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst. Arnhem 1926.
Mr. H. Zillese n, De behuizing van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal. Den Haag 1924.
Voorts overdrukken, artikelen en verslagen
van : P. S. Allen, J. Korthals Altes, dr. P. V. Astro,
P. Albert Auer 0. S. B., dr. J. W. Berkelbach van
der Sprenkel, C. Graham Botha, mr. dr. S. van
Brakel, Th. Corstens, dr. D. Th. Enklaar, mr. B. de
Gaay Fortman, dr. H. C. M. Ghijsen, H. C. A.
Grolman, A. Hallema, prof. dr. R. Hapke, mr. J. E.
Heeres, F. van Hoeck, David de Kok, M. E. Kronenberg, P. dr. Willibrord Lampen 0. F. M., dr. J. G.
de Lint, Inna Lubimenko, dr. D. de Man, M. G. A.
de Man, P. J. Meertens, Fr. Oudschans Dentz, mr.
E. Polak, dr. A. E. Remouchamps, S. Seeligmann,
C. J. Snuif, dr. N. B. Tenhaeff, the Tokyo Imperial
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BIJLAGE E.
JAARVERSLAG
VAN DE

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE HISTORISCHSTATISTISCHE KAARTEN VAN NEDERLAND
OVER 1926.
In dit jaar zijn verschenen :
Van de Kaarten „De Fransche tijd", door Ir. J. C. Ramaer :
Bl. I. De Bataafsche Republiek. De Kiesdistricten
voor de Nationale Vergadering van 1796.
Bl. 2. Id. De Kiesdistricten voor het Vertegenwoordigend 1) Lichaam van 1799.
Bl. 3. Id. volgens de Staatsregeling van 1798.
Bl. 4. Id. volgens de Staatsregeling van 1801, met
de verdeeling in ringen van 1803.
Bl. 5. Het Bataafsch Gemeenebest volgens de Staatsregeling van 1805.
Bl. 6. Het Koninkrijk Holland na het Tractaat van
Fontainebleau van 11 Nov. 1807.
Voorts van „Nederland onder het Fransche Keizerrijk
na het decreet van 21 Oct. 1811" twee dubbele bladen,
terwiji de twee overige dubbele bladen eerstdaags (Juni
1927) worden afgedrukt.
Ook is nog einde 1926 verschenen :
„De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland in 1853"
(een blad), door A. H. L. Hensen en A. A. Beekman.
Thans is in bewerking de Kaart „De Gereformeerde
I) In het opschrift van de Kaart staat abusievelijk

Wetgevend.

LXV

Kerk omstreeks het midden der 18e eeuw", door Prof.
Dr. L. Knappert en Dr. A. A. Beekman, welke Kaart
wegens het opsporen der grenzen van de kerkelijke gemeenten bijzonder veel arbeid vereischt.
De commissie is zoo gelukkig geweest, eindelijk een
bewerker te vinden van de Kaarten van onze Kolonien
en nederzettingen in andere werelddeelen, nl. Dr. F. W.
Stapel te 's-Gravenhage, die reeds de copy voor een blad
geheel en van een ander gedeeltelijk voltooid heeft.
De Commissie voor den Geschiedkundigen
Atlas van Nederland,

P. J. BLOK, Voorzitter.
A. A. BEEKMAN, Secretaris.

HERINNERINGEN VAN DEN PATRIOT
IL T. AMENT,
MEDEGEDEELD DOOR

Mr. A. HAGA.

Barmen Thieden Ament, wiens nagelaten herinneringen
hier worden medegedeeld, was de zoon van Michiel
Ament en Margaretha Elizabeth Thieden, die geboortig
waren nit Aurich in Oost-Friesland, maar later naar
Amsterdam vertrokken. Van zijn jeugd en jongelingsjaren geven de onderstaande herinneringen een uitvoerig
relaas ; door een samenloop van omstandigheden is hij in
de gelegenheid geweest, de meeste belangrijke gebeurtenissen en krijgsverrichtingen uit de jaren 1786 en 1787
mee te maken, totdat hij in December van laatstgenoemd
jaar genoodzaakt was naar Frankrjjk uit te waken. Nadat
hij eenigen tijd later te Amsterdam was teruggekeerd,
kreeg hij een plaats als apothekersbediende te Sneek.
Tot zoo ver gaat het bier meegedeelde handschrift.
Den 2den September 1791 richtte hij aldaar zelf een
apotheek op en 23 September 1792 huwde hij aldaar Tytje
Jans Stoker, die hij echter reeds het volgend jaar door
den flood verloor. Het spreekt vanzelf, dat hij in de jaren
1795 en volgende geen werkeloos toeschouwer kon blijven.
Wij zien hem clan ook direct als luitenant bij de gewapende schutterij en aIs lid van het Comit6 van Waakzaamheid optreden, terwiji hij 28 Januari 1796 tot plaatsvervangend lid van het gerecht werd gekozen In
hetzelfde jaar koos Sneek hem als representant in het
4) Zie Resolutieboek der stad Sneek.
Bijdr. en Meded. XLVIII.

2

HERINNERINGEN VAN DEN PATRIOT H. T. AMENT.

provinciaal bestuur van Friesland. Toen in Februari 1797
het Orangistische oproer te Kollum uitbrak, werd hij
(met den representant Germans) als commissaris derwaarts
gezonden, waarover hij een rapport uitbracht aan het
provinciaal bestuur 1 ). Kort daarna, den 25sten Maart 1797,
werd hij benoemd tot secretaris van Oostdongeradeel 2), ging
echter in Dokkum wonen en huwde opnieuw, den 14dem Juli
1799, te Metslawier met Sjoukje Gonggrijp uit Sneek. Het
volgend jaar werd hij, nog geen 32 jaar oud, door het
district Dokkum afgevaardigd naar het Vertegenwoordigend
Lichaam des Bataafschen Volks, waar hij den 29sten Juli
1800 zitting nam en waar hij tot de radicale elementen
behoorde. Tegen de meer conservatieve staatsregeling van
1801 beeft hij zich dan ook ten sterkste verzet, zoodat het
niet te verwonderen is, dat hij in het nieuwe vertegenwoordigend lichaam, dat in dat jaar optrad, niet benoemd
werd. Hij keerde daarop naar Dokkum terug en werd
het volgend jaar benoemd tot notaris. Den 23sten November
1802 legde hij den eed als zoodanig af, waarna hij naar
Ameland vertrok, waar hij tevens secretaris van den drost
was. her bleef hij tot 1808, was vervolgens van 1812 tot
1818 notaris te Dokkum en is vermoedelijk kort daarop
naar Amsterdam vertrokken. Althans in 1825 was hij
daar commies le klasse der in- en uitgaande rechten en
accijnsen, terwijl hij in 1828 ontvanger der directe belastingen te Tzum (Fr.) werd, welk ambt hij tot 1835
bleef vervullen. Zijn laatste levensjaren bracht hij in
Sneek door, waar hij 5 Februari 1839 overleed en ook
begraven werd.
Het door hem nagelaten handschrift, bestaande uit
16 bladzijden folio, wordt hier in zijn geheel medegedeeld met uitzondering van een bladzijde, vermeldende
zijn avonturen op een kostschool te Muiden en van een
halve bladzijde aan het slot, betreffende een kleine vechtpartij te Sneek, die hier van minder belang zijn.
Zooals uit een enkele uitlating (zie blz. 5) is op te
1) Zie Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland, blz. 6,
25-27 en 36.
2) Zie Procuratieboek van Oostdongeradeel.
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althans in den
maken, is het handschrift vermoedelijk
eerst na zijn tweede huwelijk
tegenwoordigen vorm
geschreven. Het bevindt zich in het bezit van den heer
H. J. Ament, arts te Sneek, een achterkleinzoon van
den schrijver.
A. H.

Den len December 1768 wierd ik te Amsterdam geboren ; van mijne kindsche jaren weet ik niet veel bijzonders te melden en zal dezelve daarom voorbijgaan tot
de dood mijner moeder, Margaretha Elisabeth Thieden,
welk den 15 January 1778 to Amsterdam overleed. In
het zelfde jaar in de maand Mei kwam ik te Muiden op
een Fransch en Nederduitsch kostschool bij den kostschoolhouder den heer Arie Albias ter onderwijzing en
opvoeding ; ik was de 2e, welke aldaar ter school kwam,
en na verloop van 1 jaar waren er 24, het welk nog
tijdelijks verineerderde, zoodat er bij mijn vertrek 40 waren.
Het onderwijs was er beter dan de kost, de legging der
plaats was aangenaam en gezond, uitmuntende wandelingen, zoo om het kasteel en stad, als naar Muiderberg
en Weesp, van welke wandelingen bij afwisseling des
Zondags bij goed weder gebruik werdt gemaakt; 2 maal
in het jaar was het vacantie, welke elk bij zijn familie
doorbracht.
1k had een broeder Hendrik Adam, welke zin in de
zeevaard had en bij mijn eerste vacantie te huis komst
met de kermis schepen als kajuit wachter met het 0. I.
schip de Zeeploeg, kapitein Stil, naar Batavia vertrok en
van daar een reys naar China deed ; te rug komende
voerde kapitein Stil als commandeur het commando over
de retourvloot, met welke dezelve in het jaar 1780 de
terug reys naar het vaderland aannam en gedurende
6 weken gelukkig voortzette, tot dat des nachts eenige
zware noodschoten door de overige schepen der vloot
gehoord wierden, waar been zich onderscheidene schepen
wenden zonder echter iets van het commandeurs schip
gewaar te worden, zoodat hetzelve, daar het een oud
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schip was, waarschijnlijk door een zwaar lek gezonken is ;
er is nimmer eenig bescheid van gekomen. De kapitein
was 12 jaren getrouwd geweest zonder zijn huwelijk door
kroost gezegend to zien ; then dezelve in Texel tot de
uitreis gereed lag — — en Bewindhebbers reeds aan
boord waren geweest, na welk het schip met de le goede
wind moet zeylen — — beviel zijn vrouw van een dochter,
welke elkander dus nimmer hebben gezien 1 )
.
, te weer daar ik bij de le komende
vacantie een verhaal had opgesteld van onze geheele
behandeling en het zelve door alle Amsterdamsche kostleerlingen had doen teekenen en aan mijn vader ter hand
stelde, welke daar door zoo klaar overtuigd wierdt dat
de oorzaak van het gebeurde nit de slegte behandeling
zijn oorsprong had, dat hij mij van dat kostschool te rug
hield en resolveerde, daar het oogmerk was mij tot de
geestelijke stand op to leiden, met mij naar Zutphen te
gaan wonen ten einde mij aldaar op de latijnsche scholen
— — welke aldaar uitmuntend zijn en alwaar zich 2
preceptoren, een conrector en een rector bevinden — —
het nodige onderwijs te doen genieten. Wij kwamen
aldaar in het begin van het jaar 1781 aan en ik genoot
aldaar een genoeglijk leven en uitmuntend onderwijs.
Door mijn karakter als vurig, driftig en ondernemend
wierd ik dikwils ingewikkeld in zodanige historien, welke
men gemeenlijk met de naam van kattekwaad bestempeld
en welke onder een massa van ruim 80 jongelieden van
14 tot 18 jaren, en welke met een ruime hand worden
opgevoed, zoo veel voedzel vinden ; daar bij vermeerderde
de onlusten en daar door verminderde bij mij de lust
tot studie, zoo dat ik liever tot de militaire stand zoude
zijn overgegaan, dan tot het laatste Wilde mijn vader
Been toestemming geven, maar toestemde dat ik mij in
een apotheek begaf bij den heer G. J. Harmsen, alwaar
1) Hier volgt de beschrijving van zijn avonturen op de kostschool
te Muiden.
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ik dan ook in het jaar 1783 in huis kwam wonen en
mijn vader zich weder naar Amsterdam begat De heer
Harmsen was een alderbraafst godsdienstig man en
Gemeensman — zoo veel als Vroedsman — der
burgerij, door en door een republikein en tegenstander
van tale overheersehing en het was bij denzelve dat zich
mijne denkbeelden ontwikkelden en ik door overtuiging
die zelfde denkbeelden aannam, welke mij dan ook mijn
geheele leven zijn bijgebleven. De Post van den Nederrijn
en zoortgelijke schrijvers openbaarde meer en meer aan
de ingezetenen de heerszucht der groten, bet zij dan
wezentlijk of voorgewend, en veroo(r)zaakten botzingen
in gevoelens, bevorderde een tegen elkander opstaande
vijandige geest, waar van zich zomtijds bij kleingeestige
noch eenige vonken openbaren. Mocht een ieder zoo als
ik zich overtuigd houden, dat politieke en geestlijke
drijvers meest al hun eigen ik beoogen, waarom ik mijne
kinderen deze les nalaat, nimmer in politieke of geestelijke kwestien partij te trekken, mar zich stil en vreedzaam ten eigen nut werkzaam to houden.
— hoewel gezocht — — met
De ongenoegen welke
de Keyzer van Oostenrijk ontstonden, riep Nederland ten
wapen, welke wapening door de Aristocraten — — welke
hunlieder macht zochten te vermeerderen en tot bereiking
waarvan zijlieden het I{uis van Oranje moesten onderdrukken — zeer stork wierd voorgestaan. Ook ik,
nog geen 17 jaren oud, nam door mijn patroon den heer
Harmsen aangemoedigd het geweer op onder de kompagn/e, staande onder commando van den baron van der
Capellen tot Rijselt de gemoederen der Oranje- en tegengezinden wierden langs hoe meer tegen elkander verbitterd, -waar toe het gedrag der regering het zijne mede
bijbra,gt, zoo dat dikwils tusschen partijen klop- en vegt
partijen plaats greepen en meestal de Oranje gezinden
in het gelijk wierden gesteld, waar door dan ook de
onderlinge wrevel en zelfs vijandelijke handelingen en
oogmerken zich tusschen burgers en burgers vermeerderde.
In een van zodanige vegtpartijen, waarin ik mede wierd
ingewikkeld, ontving ik rijkelijk mijn deel, maar uit het
gevegt ontkomende had ik over mijn hoofd een blauwe
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zogenaamde ruitermantel waarin armgaten zonder mouwen;
ik kwam daar mede te huis en vernam aldaar dat dezelve
was toebehorende aan ooze naaste buurman de silversmid
Zandbergen, een onberedeneerde voorstander van Oranje.
Des anderdaags kreeg ik een bode om te elf uur op het
stadshuis te komen, daar vond ik den burgemeester Zuideras
en de silversmid Zandbergen ; de le vroeg mij of ik ook
een manteljas had welke Zandbergen toebehoorde. Mijn
antwoord was, dat ik wel een manteljas had maar niet
wist wie dezelve toebehoorde en niet anders verlaugde
dan dezelve weder aan de regte eigenaar to doen geworden. Toen moest ik verhalen hoe ik aan dezelve
gekomen was, het welk gedaan hebbende, wierd Zandbergen gevraagd of zulks overeenkomstig de waarheid
was ; dan die wist door logens de zaak zodanig to verdrayen dat burgemeester, na mij vrij wat over de hekel
gehaald te hebben, last gaf mij voor 3 dagen op water
en brood te zetten. 1k protesteerde tegen die uitspraak
en vorderde dat men de zaak de gewone weg van justitie
zoude laten gaan en vroeg wie mijn aanklager was,
Zanbergen of de burgemeester
dat zoo de eerste zulks
was, dat er dan een regtbank bestond, waar voor hij mij
konde roepen, en zoo de 2e zulks was, dat geen aanklager
te gelijk regter konde zijn en ik in dat geval protesteerde
van geweld. Burgemeester wierd vrij wat zachter, zoo
zelf dat het met de terug gaaf der manteljas, welke
Zandbergen moest laten to rug halen, afliep ; ik spoede
mij naar huis en, ten einde de manteljas een volgend
zodanig geval te kunnen herkennen, besprenkelde ik dezelve met een veer met sterkwater, waar na Zandbergen
dezelve liet halen, maar ik heb hem dezelve nimmer
weer zien omtrekken.
Een guarde du corps, de baron Nagel, wierd door den
Stadhouder met een aanzienlijk ampt begiftigd en als
kapitein van een der schutters compagnien aangesteld.
Veele schutters weigerde onder dezelve to dienen, waarom
dezelven wederregtelijk bij insinuatie elk in een boete
van 25 goudgulden wierden geslagen, de goederen wierden uit de huisen gehaald on op het stadhuis publiek
verkocht; de raddrayers kochten elk een troop in met te
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seggen 25 goudgulden en 10 gulden daarenboven raaakt
waren voor de kosten.
te zamen f 45.—, de laatste f 10.
Daar na wierd elk gekocht stuk, het zij koffykan, schen(k)bord of diergelijk, fraay opgeschilderd en met een toepasselijk dichtstuk voorzien, aan elk der geexecuteerde
weder ter hand gesteld. Dat geval veroorzaakte veel
verbittering, men vreesde voor de gevolgen en men voorzag de stad uit Arnhem van meerder guarnisoen, het welk
zeer noodzakelijk was, daar anders zeker een opstand
was uitgebarsten. Zoo liep het jaar 1785 en begin van.
1786 ten einde; verdeeldheid, onrust en wraakzucht vermeerderde van dag tot dag, tot dat de Stadhouder goed
vond een zijner guarde du corps burgemeester van Hattum
te maken. De regering weigerde dezelve to ontvangen
en wierd daar in door de schutterij en vrijcorps ondersteund. De Staten van Gelderland verzochten van den
Stadhouder ondersteuning van militairen en zonden aan
het hoofd derzelve een Hofsmomboir — zoo veel als
voorheen in Vriesland substituut Procureur Generaal — —
naar Hattum. De Gemeenebest-gesinde partij, daar van
onderricht, zochten ondersteuning bij de gewapende korpsen ; van Zwol, Deventer, Kampen on andere Overijsselsche
steden schoten dezelve opentlijk Hattum to hulp, als
zijnde de Staten van Overijze/ die partij toegedaan. Van
Zutphen zakten wij in het geheim des avonds net eon
schip, waar in 60 man met geweren on wapens en 3 officieren waaronder de Roller als kapitein, den IJzel of en
waren des anderen daags te Hattum, alwaar wij door
den adjudant naderhand generaal Daandels van biljetten
ter inkwartiering wierden voorzien. Van de kant van
Overijzzel wierd alles tot verdediging aangelegd, aan het
Katerveer een batterij van 6-18 zoo als ook een
bedekte weg van Hattum tot aan den IJssel, alwaar verscheidene schepen en ponten lagen om, zoo wij moesten
retireeren, een veylige overtogt to hebben, het welk kort
daar na ook plaats had, daar het bataljon van Plettenburg met zwaar geschut, waar onder houwitzers, tegen de
stad avanceerden en met het zelve de stad beschoten,
welke geheel van geschut onvoorzien, was het onmogelijk
stand te houden, to meer als men in aanmerking neemt
—
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de zwakheid der stad als zijnde bjjna geheel zonder
wallen, zoo dat wij na gedane 1) opeissching en na dat
er eenige houwitsers in de stad gevallen waren, dezelve
verlieten en door de bedekte weg naar het Katerveer
retireerden, wordende door de batterij 18 alle aanval
der militairen afgeweerd. wij, zoo ook de meeste manlijke inwoonders, kwamen met de aanwezige vaartuigen
alle behouden over, behalve de baron van Koppel, welke
van een ander schip dan waar in ik was overboord viel
en verdronk van het Katerveer marcheerden wij na
Zwol, alwaar wij tegen den avond aankwamen, afgemat
door honger en doret, alwaar wij in de kerken wierden
gebragt en. aldaar brood, kaas en bier ontvingen en nog
lien zelfden avond ingekwartierd. Ik kwam bij van Dijk
logementhouder op den dijk onvoorzien van eenig geld
kwam het mij zeer van pas den beer S. Kretsmer, voornaam wijnhandelaar te Zutphen, te ontmoeten welke mij
eenig geld ter hand stelde en door wiens tussenkomst
mil eenige kleding en linnengoed van Zutphen wierdt
toegezonden. Ik gaf van het een en ander kennis aan
mijn varier, welke mijn gehouden gedrag niet afkeurde,
zoo ook aan mijn patroon den heer Harmsen, welke bet
zelve zeer prees en mij aanmaanden standvastig to blijven,
maar tevens voorzichtig te !even, daar ik nog Jong zijnde
ligt in slegt gezelsehap konde vervallen.
Ik bleef in guarnisoen te Zwol, alwaar wij tot eon
korps onder de naam van Geldersche Brigade wierden
geformeerd. Al spoedig wierdt het zelve door de menigvuldige uitgewekenen Gelderschen 600 man sterk onder
commando van den kolonel Daandels en in kompagnieen
verdeeld, een kompagnie scherpschutters, een kompagnie
artillerie, overigens uit infanterie, en wierden gewapend
de artillerie met 2 drieponders en zijdgeweeren, de scherpschutters — waar under ik behoorde — met groene
buisen, buks en zak, patroontas en brede zabel, infanterie
(met) geweer met bajonet, zijdgeweer en patroontas. wij
wierden dagelijks geoefend, de scherpschieters ook in het
4) In het handschrift komt dit woord tweemaal voor.
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schieten. Na eenige weken kreeg ik een brief van mijn
vader, waar in dezelve mij onder het oog bragt mijn
werkloos leven, waardoor mijn reeds gemaakte vorderingen
verlooren gingen, en rq in bedenking gaf of het tot mijn
eigen best niet beter was, dat ik mij weder bij de apothekerij begaf; indien ik er ook zoo over dacht, dat ik
clan mijn afscheid maar rnoest nemen en te Amsterdam
komen, daar mijn vader reeds voor mij een best patroon
in den heer Westerhoven had gevonden ; ik begaf nj
naar mijn kapitein den heer Reinders, welke daar geen
zin in scheen te hebben, maar na Z. Ed. onder het oog
te hebben gebragt, dat het niet wel zoude lukken mij
tegen mijn zin to houden, kwamen wij overeen dat ik
mijn montering en wapens bij de kompagnie zoude laten
en tot aan het le opontbod met verlof ga,an ; na eon pas
bekomen en mijn adres opgegeven to hebben, ging ik
naar Amsterdam en bij mijn aankomst dadelijk in de
apotheek op de Leidsche straat on hock van de Lange
Leidsche dwarsstra«t.
Mjjn patroon was met mij gelijk
in opinie, ik had het bij dezelve zeer goed en na mijn
zin en gerust, totdat de oproer en plundergeest to
Amsterdam uitbarste. In Het Onvolmaakte Schip op de
Raamgracht was een Oranje Societeit, alwaar men door
het zingen van allerhande Oranje-liedjes en het aanranden
van Patriotten, welke daar voorbij kwamen, de gemoederen
vrij wat in beweging bragt, zoodat voor hetzelve huis
een stork attroupement plaats greep, hetwelk op dadelijkheden en plundering van het huis uitliep. De geslagene,
meestal Bijltjes — dat zijn lieden welke op 's lands
werf werken — en op Kattenburg woonen, vlugten
naar dat eiland, haalden de Kattenburger brug op en
plunderden de Patriotten, welke op de eilanden woonden,
waar onder een apotheek op het Kattenburger Plein, het
welk van de stadskant alles zichtbaar was, van waar
men geen hulp konde toebrengen, als zijnde het eiland
afgesloten en brug en oevers net kanonnen beplant, het
welk men uit het tuighuis had gehaald. De verbittering
steeg in de stad ten top ; zij onder de gemeene klasse,
welke bij plundering voordeel beoogde waaronder
ook vreemdelingen zooals naderhand onder de geexecu-
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teerden is gebleken
sloegen in de stad aan aanzienlijke huisen aan het plunderen en wel in de le plaats
aan de huisen van de heeren Rendorp, Dedel, Beels en
meer voornamen, alwaar de koesijnen uitgesmeten, de
kostelijkste bedden aan stukken ge(s)neden en de veeren
uitgeschud, bet kostelijkste linnen verscheurd, forte piano's,
grote spiegels en verdere heerlijke meubels op straat en
verders in het water gesmeten en meer gruwelen wierden
gepleegd en kostbaarheden geroofd ; het plunderende
grauw vermeerderde met 100en en men vreesde voor het
in brand steken der stad, de kompagnien der schutterij
stonden elk op hunlieder loopplaats onder het geweer en
nit welke men 1000 man vrijwil/igers trok, waar bij men
die vrijwiliigers voegde, welke niet onder de gewapende
behoorden ; bij de laatste voegde ik mij en kreeg daar
bij de rang van sergeant, in de tijd van 3 a 4 uur was
alles in order en gewapend en rukte men tegen de
plunderaars, welke met 6 hopen werkzaam waren, op,
ontzag hun niet niaar vuurden als of men tegen een
vijand stood. Met veel gekerm stoven zij, welke zig op
straat bevonden, uit elkander, dan met hun, welke zich
binnen s'huis bevonden, had men het meest to doen, daar
dezelve zich dapper verweerde en men zoo goed geen
gelegenheid had dezelve to naderen. Wij kregen van
dezelve een 40-tal gevangen, onder welke veel vreemdelingen en Joden, van welke 2, waar onder een Deensche
matroos, bij welke een gestolen gouden orlogie gevonden
wierd, des anderen daags de waag uit gestoken wierden
en onderscheidene gegeseld en gebrandmerkt ; het schavot
bleef 8 dagen stain. De heeren uit de Fransche en Hollandsche manege hadden zig al in den beginne tot een
korps cavallerie geformeerdt, waar bij een aantal heeren
welke rijpaarden hadden zich voegden, welk corps een
uitmuntende dienst gedaan heeft in het uiteen drijven
van alle zamenrottingen, welk corps ook na de bezetting
der stad door de Pruisen in stand is gebleven en men
voor bet zelve een stal op den hoek van het Singel en
Koningsplein had gesticht, op welke plaats in de kermis
wafelkramen stonden, waar door dat corps bij zommige
de naam van Wafelruiters heeft bekomen, doch welke
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aan de stad zeer veel nut heeft toegebragt. Het oproer
en de plundering was nu in de stad gestild maar bleef
op Kattenburg nog voortduren ; alle vrijwilligers wierden
ter overmeestering van die eilanden, met name Kattenburg, Oostenburg en Wittenburg opgeroepen, bij dezelve
wierd 1 compagnie artillerie met 4 drieponders gevoegd,
welke aan de stadskant de eilanden insloten ; de brug
was opgehaald en achter dezelve stond een scheepsstuk,
waar uit van tijd tot tijd op ons wierd gevuurd. Eindelijk
bemerkte men niet meer dan een man bij het zelve,
welke wanneer bij vuur had gegeven het hoofd achter
de brug omstak en alsdan Oranje boven riep ; er wierd
daar een Zwolsche kanonnier op die hoogte gepointeerd
en de 3e schot nam de kogel het hoofd weg, toen het
woord Oranje er uit was. Dadelijk klom een zeeman
met een enterbijl bij de brug op en kapte dezelve neder,
wanneer men van de stadskant de dubbelde liet vallen
en wij over beide op Kattenburg rukten ; men vond de
held, Rannink genaamd, dood bij het stuk, welke daags
daar na op Vogelwijk met de beenen aan de galg wierd
gehangen, dog na de komst der Prliisen bet overschot
van stadswege door de Bijltje(s) met grote static is afgenomen en in de Eilandenkerle begraven.
In het begin van Mei kreeg ik aanschrijving van de
sergeant van mijn kompagnie, dat er onverwachts order
was gekomen om met bet corps na Utrecht te marcheren,
dat de route zoude zijn over Amsterdam en dat ik dus
moest rekenen mij den 6e of 7e Mei te Amsterdam aan
de kompagnie aan te sluiten ; den 7e kwam mijn spitsbroeder de Vries berigt, dat het korps was gearriveerd en
des anderen daags met trekschuiten naar Utrecht zoude
worden vervoerd en een detachernent der kompagnie
artillerie met de 2 veldstukken marcheren. s'Avonds
8 uur vertrokken wij van de Beerebijt en avanceerden
langzaam, zoo dat wij den 9en Mei voormiddags 8 uur te
Utrecht kwamen en aldaar de stad in beweging vonden,
door dien een corps Utrechtsche burgers met 2 veldstukken
zouden uittrekken naar Jutphaas, alwaar het bataljon van
van Efferen zonder toestemming der Staten Regering derzelven territoir had betreden, — waarsehijnlijk om
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verder de stad te bemagtigen - om dezelve van daar
to verdrijven ; de kohniel d'A.verhoult zoude het zelve
commanderen en daar het zeer nodig wierdt geoordeeld,
dat bij het corps een kompagnie Jagers wierdt gevoegd
en geen anderen dan wij in Utrecht waren, zoo wierden
wij onder deszelvs orders gesteld. Niemand blijder dan
1k, toen wij in de schemering de poort uitmarcheerden,
welke schemering na een paar uuren in duisternis overging; zoodat wij niet wetende, waar de vijand post had
gevat, in order van bataille zoo stil mogelijk voortmarcheerden; echter wierd de -vijand door het geraas van
het geschut en ook door spionnen van onze nadering
verwittigd on zijlieden, zich ter zijde van de weg in een
appelhof gelegerd hebbende, bragten door een genera/se
decharge onze paarden, welke aan geen schieten gewoon
waren, zoodanig in de war, dat dezelve met de kannonnen
door de pelotons vlogen en Mies in de war bragten, zoo
dat men de paarden van voor het kanon moest wegsnijden
en het zelve door de kannonniers tegen de vijand wierd
aangevoerd. Bij de generale decharge viel de kapitein
Visser en de kannonnier van der Vlerk dood neder ; verwoed attakeerde wij het bataljon militairen ; de Jagers,
altoos op zich zelf werkende, liadden het geluk door een
sloot de vijanden van achteren to bekruipen en alzoo
tusschen 2 vuren te brengen, ook begon het kanon met
goed effect deszelvs werking en een en ander bragt zoo
veel te weeg, dat zijlieden na verlies van een groot aantal
doden en gekwetsten en wegwerping van vaandel, kwartiersvlaggen, grenadiersmutzen, geweren, zabels, patroontassen, trommen en vaandels en achterlating van krijgskas,
officiersbagagie waaronder veel kostbaarheden en veldkarren na de Lek de vlugt namen, alwaar veele door
schrik en overhaasting in de rivier de dood vonden. wij
bivouaqueerde aldaar dien nacht, dewijl onze officieren
het niet voorzichtig oordeelden de vijand in den nacht
te vervolgen ; des morgens wierd al het veroverde bijeengebracht en op de veldkarren en wagens geladen, het
welk door de manier van oplading der geweeren, vaandels
en trommen een krijgshaftig aanzien kreeg ; de gekwet-
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trok de helft van het korps, eerst een detachement van
hetzelve voor op, then de buit en de gevangene(n) en
daarna weder een detachement, naar Utrecht op, terwijl
de andere helft van het korps Vreeswijk en Jutphaas
bleven bezetten. Te Utrecht wierden wij met alle vreugde
ingehaald en vonden aldaar de regimenten Greniers Wallon
en Pallardi, welke aldaar op het gerugt dat Utrecht stond
belegerd te warden waren ingerukt ter verdediging der
stad. De veroverde buit wier(d) zeer sierlijk op het stadhuis ten toon gesteld, waar van een aantal gevulde geldzakken, uitmakende de krijgskas, niet het minste aandeel
uitmaakten. Wij wierden ingekwartierd en ik kreeg met
de 3 gebroeders de Vries van Zutphen, ook seherpschutters, een biljet bij mevrouw de weduwe Konijnenburg,
welke ons bij een timmerman uitbesteed hebbende voor
f 12.— s'weeks, bevonden wij het zelve kwartier zeer
slegt, zoo dat wij met mevroutv Konijnenburg overeen
kwamen ons zelf van kwartier te voorzien voor de helft,
het welk H. Ed. aan de timmerman betaalde; Wij vonden
zeer spoedig een zeer goed kwartier bij den heer Axman,
een lakenkoper bezijden het stadhuis, een ijverig Oranjeman, al waar wij het zeer wel hadden, daar diem heer
zeer bleyde was 4 geschikte menschen in hnis te hebben,
welke bereid waren hem tegen alle geweld en plundering
te beschermen, om welk het grauw hem al 3 maal was
aangevallen en staande ons verblijf aldaar even zoo veel
maal door one is afgeweerd ; wij gaven aldaar 2 1/2 gulden
s'weeks. Eenige dagen na onze terug komst van Jutphaas
kregen Wij meerder militairen, alle ter repartitie van
Holland staande, binnen Utrecht, waaronder het korps
van den Rffngraaf van Zalm, bestaande nit husaren,
curassiers, seherpschutters met buxsen en jagers met getrokken geweren, waar op bajonetten, de geweeren wierden
(met) gewoene patronen gezwind geladen maar de buxsen
de kogels met de hamer en ♦ etlappen ingeslagen ; het waren
alle Jjuitschers van 30 jaren daaromtrent, ook kregen wij
in guarni(soen) een gedeelte van het regiment kavallerie
van Tuyl van Serooskerken, waarvan het andere gedeelte
in het leger van den Prins bij Amersfoord diende, ook
wierden om de 14 dagen 2000 Amsterdamsche schutters
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afgelost en nog een maand later een korps waardgelders,
door Amsterdam opgerigd, van 2000 man, welke in Utrecht
wierden verzameld, zoo dat Utrecht opgepropt vol was
van militairen en burgers ; van tijd tot tijd moest men
om de stad recognosceeren, daar Utrecht meer en meer
wierd ingesloten. Een week of 6 voor het verlaten van
Utrecht wierd er een sterk korps gecommandeerd, bestaande
uit veel kavallerie waaronder husaren, voorts scherpschutters, jagers en infanterie, gecommandeerd door (e)en Fransch
kavallerie officier, de tour was na het huis te Soestdijk,
alwaar 2 kompagnieen Oranje Nassaus lagen ; een schildwacht in de omtrek van het huis geplaatst ons ontdekkende retireerde op de wacht — na alvorens een
schot gedaan te hebben — en gaf kennis van onze
aanrukken, kwam alstoen op zijn post terug en vuurde
zoo lang tot dat een dodelijke kogel hem trof — — op
welke plaats thans ter veneering van trouw en moed
thans een gedenkzuil is opgerigt — —; alles was alstoen
in allarm, het ijzeren hek gesloten, onze Franschman ordoneerde de kavallerie voorwaarts ter attakke, dezelve
kwamen voor het hek, maar wierden van achter het zelve
degelijk begroet, wij Jagers omzingelde het lusthuis, maar
vonden het zelve zoo wel van grachten voorzien, dat het
onmogelijk was het zelve te naderen en vuurden onafgebroken van achteren de bomen. Met het een en ander
zal zoo bijna 3/4 uur zijn verlopen, wanneer wij door
onze hoorn bij elkander wierden geroepen en alstoen
ondervonden, dat het detachement, voornamentlijk de kavallerie, vrij wat geleden had en trokken toen, onze doden
en geblesseerden zoo veel mogelijk mede voerende, weder
naar Utrecht. In de couranten wierdt loffelijk melding
van het voorgeval gemaakt en gemeld, dat die actie had
plaats gehad om de auxiliairen aan het vuur te gewennen.
Zoo ging het leven te Utrecht in ledigheid zijn gang;
die geene welke werken wilden konden zulks tegen ontvangst van een good loon aan de stadsverdeedigings
werken vinden ; veele, welke men zwaarhoofden noemden,
voorspelden een spoedig einde, daar de dagbladen de
aanmarsch van 20.000 Pruisen onder komrnando van den
hertog van Brunswific vermelden, anderen en ook de
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nieuwspapieren vleiden ons met de aanmarsch van een
Fransch leger, het welk bij S.t Omer zoude te zamen
trekken de eerste kwamen maar de laatsten bleven tot
geluk van ons vaderland achter. Om tot Utrecht te rug
te keeren — aan de eene zijde der stad lag na mijn
gissing en onthoud 1/2 uur van dezelve een bosch, genaamd het Ainesweerdsche, het welk een zeer grote
breedte besloeg, uit het welk de stad sterk ontrust wierdt
door de daar in camperende troupes. Zederd het begin
der bezetting der stad was men reeds met 2 a 300
man werkzaam geweest tot bet maken van een linie van
defensie, door een diepe gracht te graven en van het
uitgegravene een borstwering benevens eenige batterijen
te maken, waar van 1 op elk einde ; het zelve wierdt
de linie genaamd, waar van de beide vleugels door een
sterke wacht wierden bezet, welke de batterijen van
schildwachten voorzag. Dagelijks wierd in Utrecht een
piket van 3 a 400 man gecommandeerd om op het le
alarm de bedreigde plaats ter hulp te schieten en des
nachts het centrum van de linie te bezetten en de nodige
patrouljes te doen, bevindende zich in de linie de nodige
linnen tenten tot logies. Het was op een Zaterdag, dat
de Geldersche Brigade gede(e)ltelijk en de kompagnie
scherpschutters geheel daartoe wierdt gecommandeerd;
dien dag hadden al vrij wat ontrustende geruchten in de
stad rond gelopen wegens het al meer en meer naderen
der Pruisische troepen, welke al tot Arnhem zoude zijn.
geavanceerd ; wij betrokken met het piket de linie, niet
denkende dat zulks de laatste maal zoude zijn, w deden
zoo als gewoonlijk het centrum om middernacht de patroulje
en bevonden alles wel en verwagten op zijn tad die van
de vleugels ; veel rumoer hoorden wij in de stad en verwonderden ons, geen bezoek der patrouljes van de rechter
en linker vleugels te ontvangen, zoodat onze lieutenant
van Bessems — van Zutphen — op nieuw een
patroulje uitzond, welke na verloop van een uur te rug
kwam met kennisgeving, dat de regter vleugel verlaten,
de posters niet alleen ingetrokken maar zelf de stukken
vernageld waren, behalve een 3-ponder welke zijlieden
met de caisson mede bragteu. Wij konden ons zulks niet
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verklaren maar besloten den dag op onze post of te
wagten, welke aanbrekende zagen wij van tijd tot tijd
kavaleristen uit het Amesweerdsche bosch te voorschijn
komen, zoodat onze officier last gal, het 3-ponder stuk
mede voerende, op de linker vleugel terug te trekken;
dan wij wierden Diet wijnig verbaasd die vleugel mede
verlaten, de stukken vernageld, de poorten gesloten en
de brug opgehaald te vinden zonder een mensch gewaar
te worden ; door eon aanhoudend roepen kwam eindelijk
de portier, welke ons verhaalden dat men des nachts de
stad had verlaten en met al de gewapenden, na alvorens
de wagten to hebben ingetrokken, op Woerden was gotrokken, dat defensie-wesen, regering en al die in voorname betrekkingen waren geweest mede de stad waren
uitgetrokken, dat men in de stad nog bezig was met inladen, het welk alles naar Amsterdam wierd vervoerd, en
dat er geen vaar- of rijtuigen meer voor geld waren to
krijgen en dat men ook binnen kort wel militairen krijgen
zouden, als zijnde een commissie der oude regenten de
stad uitgereden na het Amesweerdsche bosch. wij verzochten dien man de poort te openers en de brug neder
to laten, het welk hij ook volvaardig deed in de stad
komende vonden wij de straten net geweeren, zabels,
patroontassen en meer ander wapentuig als bezaaid, het
welk door de gewapende achter gelaten zijnde, door de
ingezetenen, bij wien zijlieden in kwartier varen geweest,
hunlieden vend, op
nit vrees, indien men het zelve
straat was geworpen. Het was anders zeer stil op straat
en mijne 3 confraters en ik, wij kwamen zonder stoornis
aan ons kwartier, nadat wij vooraf met de Overige leden
van het piket afspraak hadden gemaakt binnen het half
nur aan de poort te zullen zijn en vooral in vol le wapenrusting. Bij de heer Altman vonden wij alles in gloria,
de 2 dochters en de verdere leden van het huis tot over
de ooren net Glianje versierd. Kom vrienden, nu een
Oranjeborrel was het le woord, gooy dat tuig weg en blijf
bijs ons, wij staan voor uwlieden in — 2 der de Vriesen
hadden verkering met de dochters aangeknoopt. Wij
bragten dien heer under het oog, hoe edelmoedig wij hem
en de zijne voor plundering hadden bewaard, toen
-
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zijlieden in gevaar waren en dat wij dus ook het zelfde
verwagten ; dat, wat onze personen betroffen, wij ons zelf
wel zouden redden, maar onze goederen welke wij niet
kondea medenemen, dat wij die aan hunlieder bewaring
aanbevolen, het welk die brave lieden ook stipt zijn
nagekomen ; ofschoon door dreigende placaaten tot de
overgave aangemaant, is ens alles naderhand ter hand
gekomen. Intusschen hadden de juffers ons eenige broodjes
etc. klaar gemaakt en wij, in onze buxszakken eenige
verschoning ingepakt hebbende, verlieten wij onder ernstige vermaningen en heilwenschingen dat braafhuisgezin
en bevonden ons eenige oogenblikken daar na ongeveer
80 man sterk welgewapend aan de poort ter regtertijd,
want buiten de poort zagen wij een sterk korps kavallery
komen aanrennen, welke wij nader bijkomende voor husaren
van Salm erkenden en van welke wij vernamen dat, het
centrum van de linie vergeten zijnde te waarschouwen,
zijlieden afgezonden waren om het zelve te dekken en
in de veronderstelling, dat er meer van ons nog achter
waren, trokken zijlieden verder stadswaard en wij naar
Woerden ; na verloop van een half uur hoorden wij
schieten en vernamen naderhand, dat zijlieden in sehermutseling waren geweest met een korps kavallery, welke
de stad reeds bezet hadden en afgezonden waren om ons
te vervolgen. Wij waren niet achterlijk in het voortzetten
onzer marsch en hadden het geluk het geheel guarnisoen
met uitzondering van den persoon van den Rijngraaf
van Zalm
welke zijn piek had geschuurd — — bij
Woerden, alwaar het zelve gelegerd was, aan te treffen.
Het Defensiewesen van Woerden weigerde ons den intogt
en daar Woerden zeer sterk is deed ons zulks zeer leed
en wij moesten dien dag verder voort trekken, tot dat
wij Zondag avonds te Wilnis, een vlek bij Amstelveen
gelegen, aankwamen alwaar wij wierden ingekwartierd,
zoo goed en kwaad zulks met eenige 1000 man konde
gesehieden ; onze kompagnie scherpschutters wierd bij een
heereboer, waarvan de familie reeds weder naar Amsterdam
vertrokken was, ingekwartierd en wierden niet zeer vriendelijk ontvangen; men verhaalde one dat men niet meer
dan 3 te brood en een vat zuure karnemelk in voorraad
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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had. Dan om te toonen dat wij geen zukkels waren,
welke alles voor goede munt aannamen, belasten wij ons
zelf met huisvisitatie en vonden eenige zij den spek, een
paar stukken pater vleesch en een maal aardappelen voor
wel 1000 man ; de hammers van het spek afgesneden
wierden benevens het patervleesch in de gemetzelde kaasketel gekookt en wij in 2 van de grootste kamers, waar
uit wij eerst de kleden hadden opgenomen, op de grond
aan het aardappelenschillen, welke na verloop van een
paar uur in dezelfde ketel, nadat het vleesch en spek er
was uitgenomen, gekookt, waar na wij in dezelfde positie
en plaats als hongerige een smakelijke maaltijd hidden,
wordende op onze zeer dringende aanmaning door de
boerin en meiden elk met een emmer achter ons bediend
van melk met warm water ; voorts een waeht van 5 man
en een korporaal gesteld te hebben, namen wij na afloop
van een en ander ons leger in de onderscheidene hooybergen, dan vergaten onze wapens niet mode te namen,
tot welk wij al spoedig door 3 alarmschoten uit het
kanon geroepen wierden op het berigt dat de Pruisen in
aantocht waren ; dan het welk bevonden wierd een regiment Hollandsche troepen te zijn, na welk wij ons weder
ter neder lijden en gerust tot aan den morgen sliepen,
wanneer wij om 11 uur order kregen om to marcheeren,
zijnde reeds veele van des burgerkorpsen verlopen. De
Geldersche Brigade moest naar Muiden, aldaar wij dien
Maandag avond nog aankwamen en aldaar tot des Woensdagmorgens verbleven en als toen naar Amsterdam marcheerden, het welk de Pruisen al meer en meer begonden
to naderen. Des Vrijdags wierd de helft onzer Brigade
benevens onze kompagnie naar de Duivendrechtsche brug
onder commando van den kollonel Daandels gezonden ;
dien brug vonden wij afgebroken, het land was afgegraven
en een slingerend pad gelaten en met water tot aan den
knie bezet, zoo dat voor die geene, welke de slingerende
loop van het pad onder water onbekend was, de passage
zeer moeylijk was ; aan de Weesperzijde lagen zware
batterijen, bediend door Fransche kannonniers in burgerkleding, welke wij aldaar vonden benevens eenige gezwinde 3 te. Des achtermiddags kwam een Pruisische
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trompetter appel blasen, welke geblinddoekt wierd binnen
gebragt en een opeissching van den generaal Kalkreuth
overhandigde. De colonel Daandels zond dezelve weg,
weigerende de overgaaf ; wij bleken de geheele nacht de
vijand afwachten tot aan het schemeren van den dag,
wanneer er weder een trompetter appel blaasde, waar op
onze commandant OriS aller gevoelens vroeg, welke afwijzende waren, zoo dat op het appel geen acht wierd
geslagen. Na verloop van 1/2 uur kwamen de Pruisen
opmarcheeren — — al infanterie — — tot aan de innundatie, waar op onze kommandant de retraite liet slaan
en wij achter de borstweringen en batterijen legerden ;
daar op avanceerde de voorhoede der Pruisen en na dezelve de geheele macht. "let avanceeren viel door de
ongelijke afgravingen onder water zeer moeylijk, echter
door inspanning tot een half geweerschot under de borstweering, als toen commandeerde de colonel vuur en een
generale decharge der geweren veroorzaakte door de
menigvuldige doden en gekwe(t)sten, welke in het water
vielen, een grote verwarring onder de vijanden, welke
nog vermeerdert wierdt then het geschut van de Weesper
weg ter zijde achter ons deszelvs dodelijke werking deed,
zoo dat de vijand zeer overhaastend uit elkander stoof
en de wijk nam ; bij na buiten berijk van het kanon zijnde
hield dezelve stand en verzamelde weder, een aantal
wagens met pout, welke naderhand bleken 3 duiins planken
te zijn, wierden aangevoerd en te water gebragt, zoo dat
men dagt dat zijlieden onder water over de planken
weder een aanval zouden beproeven, het welk ook bleek
waarheid te zijn, daar, zoo spoedig 8 a 10 planken met
latten aan elkanderen waren gespijkerd, zig een aantal
manschappen op dezelve begaven en dan door het zinken
der planken een vast pad hadden ; ook zag men een
aantal melkschuiten met manschappen over het geinnundeerde land werken, om over het zelve de Weesper vaart
te bereiken en ons van achteren aan te vallen. De Fransche
kannonniers waren er aanstonds met de gezwinde stukken
bij, trokken dezelve de Weesper weg langs en toen zag
men hunlieder bekwaamheid, daar bij elk schot een schuit
door de kogel werd onderste boven geworpen en veele
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manschappen verdronken, belettende wij door ons vuur
als mede door dat der batterijen, dat de werking met de
planken ons Been kwaad konde doen.
Zoo zullen wij 4 a 5 uur aan de gang zijn geweest,
teen de vijand werklijk terug trok met achterlating der
paarden, wagens, schuiten en verdere bagagie, wordende
de Jagers en 2 kompagnieen infanterie gecommandeerd
het terrijn op te namen en zich van het achtergelatene
meester te maken. Wij begaven ons onder geleide van
officieren buiten de schans en na eenige tijd gewaadt to
hebben ontdekte wij achter de boerep/aats, welke lingsaf
buiten de Duivendrechtsche brug is, eenige Pruisen ; wij
namen daar heen onze marsch en vonden aldaar 14
Pruisische grenadiers onder welke een geblesseerde veldweber 1) - zoo veel als sergeant-majoor welke
zeer kermende bad dat men hem toch dood zoude schieten,
dan daar men zijn blessures niet gevaarlijk beyond, gaf
men hem een snaps, leide hem benevens 1 dooden in
een schuit en bragt hem benevens ruim 30 paarden
- zijnde verscheidene gedood ofte gekwetst wagons, planken en verder krijgstuig na de schans, alwaar
wij des namiddags 3 uur tijding kregen der kapitulatie
met de Pruisen en order om naar Amsterdam te marcheeren wij namen de paarden mede en kwamen te
Amsterdam, alwaar wij dezelve ten voordele van het korps
verkochten wij wierden op het Weesper veld gerangeerdt
en bedankt voor de diensten aan het vaderland bewezen
en die geene, welke zulks wilden overgeven, ontvingen
voor geweer, patroontas en zabel de schutters f 14 en
de scherpschutters voor bux en deszelvs lederen zak benevens patroontas en brede zabel f 20 en daar mede was
de klucht 14 dagen na de verlating van Utrecht afgelopen
en ik keerde naar mijn apotheek op de Leydsche straat
te rug, alwaar ik met opene armen ontvangen wierdt en
mijn wapenrusting in een ledige bedstede ophing, in

4) „Ik had bij die ontmoeting niet kunnen denken, dat die brave
man mij van de dood zoude redden, zie bladz. (2V", merkt de schrijver
hier in een noot op.
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hoop dat het mij nog eens mogt ten deel vallen het
zelve te gebruiken.
Den volgenden dag wierd het Leydsche plein door de
Amsterdarnsche schutterij afgezet en de Pruisen bezette
de Leydsche poort en plein met husaren, infanterie en
artillerie met 2 stukken kanon, op welke de voor een
vrij man zoo welklinkende woorden gegoten waren Haec
Ultima Ratio Regis, dit is des Konings laa(t)ste wil. De
plunderzucht vertoonde zich weder ten duidelijkste bij
zeer veel schuim van yolk, voornamentlijk Joden, welke
zich sterk met oranje versierd van de kant der schansen
bij de Leidsche poort zich bij de Pruisen vervoegden, met
aanvraag of er niet wat te schaggeren was ; de Pruisen,
zulks niet begrijpende en door de vreemde optooy en
diefachtig uitzig(t) voor verraad vrezende, vielen op de
kinderen Israels aan, welke zoo deerlijk met geweersiagen
wierden onthaald dat 3 bleven leggen ; de overige, op het
Leidsche plein zich bevindende, zochten hun behouwd in
de vlucht, maar het plein aan de Baangrachten, Korte
Leidsche dwarsstraten en Leidsche straat door de schutterij
bezet zijnde, was de leus op hunlieder hoeden geen carte
de surette en het was kluchtig te zien, hoe die lafaards
zich van dezelve ontdeden en wegsmeten ; de verachting
omtrent hunlieden was zoo groot, dat men het beneden
zich achte hunlieden te tuchtigen, zoo dat zijlieden de
goedertierenheid hunlieden bewezen zeer roemden.
1k had mij zoo als gezegt weder in de apotheek begeven, alwaar ik met achting door mijn patroon, confrater
en huisgenoten wierdt behandeld ; wij woonden op de
3e Leydsche straat en hoek van de Lange Leydsche
dwars straat en hadden dus de Leidsche poort, welke door
de Pruisen bezet was, in bet gezicht, maar waar binnen
zijlieden met geen andere wapens dan zijdgeweer mogten
komen. Bij de Pruisen is het de gewoonte, dat de officieren
des voormiddags in de apotheek een snaps Fransche
brandeteijn komen drinken, ook zulks had bij ons als
zijn-de de le apotheek van de poort of ook plaats. Na
verlOop van een week of 6 kwamen eenige officieren met
een onderofficier, welke gekwetst was geweest, uit het
hospitaal om een snaps en hoe verwonderd stood ik in
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dezelve de veldweber, pagina (20) vermeld, te herkennen
en welke twijfelde mij ook te herkennen ; de Pruisische
officieren, dit zij tot hunlieder eer, waren rechtschapene
mannen, ik maakte mij bekend, hij gaf mij de hand en
zeyde : wij zijn nu geen vijanden meer, en schertste met
ons Patriot spelen. De veldweber was een bekwaam
paardedresseur en in de beide maneges waren veel zieken
paarden, waar bij hij gehaald wierd, en, daar hij bij geen
ander medicijnen wilde laten klaar maken dan bij ons,
kwam hij ook dagelijks aan de apotheek. Op de middelste
Leidsche straat woonde een apotheker van Leeuwen, op
welke het grauw gebeten was, als zijnde hij voor zijn
uitwijking lid van het Defensie wezen en zeer sterk aan
de Patriotten partij gehecht ; op een namiddag stond ik
aan een grote steene mortier, waarin een zware pokhouten
stamper, paardepillen voor de veldweber to maken, wanneer bet kanaije de glasen bovendeur open maakten
— de onderdeur had ik op de knip — —, men wilde
mij over de onderdeur na buiten halen maar taste finis
en ik, een al to goed verdedigingsmiddel in de hand
hebbende om mij zonder tegenweer te laten mishandelen,
gaf de aanrander dan ook zulk een geduchtige begroeting
dat hij achterover op de stoep to lande kwam ; men riep:
hij heeft een koevoet in de hand en bide naar bet raam,
het welk in de Lange Leidsche dwarsstraat uitkwam om
zoo door de kelderskamer mij van achter te overvallen
en had ten dien einde de glasen reeds ingeslagen, toen
tot mij de veldweber, pagina (20) vermeld, en eenige officieren de poort in kwamen om de stad in to gaan, het
oproer vernamen, en mij met zijdgeweer ontzettede ; bet
rapalje wierd toen ook onderrigt dat zij bij de verkeerde
waren, waarom zij dan ook aftrokken on de winkel en
het huis van van Leeuwen plunderden.
Er was bij Bethune on Sat Omer een Fransche legermacht vergaderd, waarop onze partij nog al hoop stelde
en met dezelve in betrekking trad, men zoude bij de
aannadering van binnen alles in beweging brengen on
ten dien einde wierd een plan tot een gewapend korps
onder het bevel van den heer de Vilattes geformeerd ;
ik engageerde mij bij het zelve als vaandrig, de formatie-
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lijsten der kompagnie waren onder de kapitein berustende,
welke hunlieder bijeenkomsten hadden achter Haarti (?) in
de herberg de Dorstige Kuil ; de politie wierd zulks ontdekt en op een nacht door dezelve de geheele vergadering opgeligt met al de papieren, uit welke men vreesde
dat, alle welke tot het korps behoorde bekend zijnde,
veele, ten minste de officieren, zoude worden opgeligt,
waarom meest alle der laatste ten lande uitweken ; ik
begaf mij in het laatst van December 1787 naar S.t Omer,
het was een harde winter, zoo dat alle rivieren zelf de
Schelde bij Antwerpen met ijs bedekt en gangbaar waren.
Wij waren met ons tweeen, een Zutphenaar en ik, wij
vertrokken op een Zondag morgen 10 uur to voet van
Amsterdam en kwarnen des avonds to Utrecht, van daar
des anderen daags op Gorcum, van Gorcum op Breda,
van Breda op Antwerpen, van Antwerpen op Gent, van
Gent op Kortrijk, van Kortrijk op Menen, van Menen op
Yperen, van Yperen op Poperingen, van Poperingen op
Kassel, van Kassel op S.t Omer. Op die revs ontmoete
ons wijnig bijzonders, Kassel legt op een zeer hoge berg;
wij gingen des morgens met den dag op marsch tot 11
uur of daaromtrent, wanneer wij wat rusten en wat koffy
en een stuk brood gebruikte, dan weder tot duister op
marsch en als dan een goede maaltijd deden en gemeenlijk
om 8 uur te bed.
Wij vonden te S.t Omer eenige 100en uitgewekenen,
welke alle van wegen Lodewijk de 16e onderstand genoten, zijnde in de kaserne gelogeerd, en onder bestuur
van een intendant stonden, zijnde als toen de heer Coert
Lambertus van Beyma, het geringste onderstand was
6 livres of een Fransche kroon ; toen wij aankwamen was
de onderstandlijst gesloten en daar door waaren wij en
alreeds veele van verstoken, dan de onderstand genietende
hadden van elke livre 1 sous afgezonderd onder de benaming van sous-lijst, waar uit de to laat aangekomene
wierden ondersteund. Er was onder de hoofden veel
oneenigheid, voornamentlijk onder de intendant en den
heer Valkenaar, gewezen professor to Franeker, welke
Iaatste dan ook den le de voet ligte ; wij wisten daar
van de redenen niet, dan zulks openbaarde zich al
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spoedig, daar er aan de uitgewekenen door de nieuwe
intendant wierdt voorgesteld, om zich als volkplanting op
een der Fransche West-Indische kolonien neder te zetten
met belofte van 5 jaren behoud der onderstand. Den
heer Beyma was in dezen geheel opposant, zoo dat zich
niemand daar toe vrijwillig aanbood ; then volgde bedrijgingen., dan dezelve wierden bij de laage klasse in de
wind geslagen ; van bedreigingen ging men over tot nitvoering, wordende de onderstandgelden — — hoe wel
voor een korte tijd — ingehouden, en daar door verviel
dan ook de sous-lijst. 1k was dus genoodzaakt een middel
van bestaan te zoeken, dan zulks niet dadelijk vindende,
wierd ik menage kok in een der chambrees tegen genet
der kost, wanneer er gelegenheid kwam om bij dominee
Kramer, welke to Balk heeft gestaan en mede uitgeweken
was, als oppasser te komen, daar moest ik preken schrijven,
welke mij wierden opgegeven ; daar dominee zeer veel
leed aan podegra, deszelfs ongemaklijk humeur behaagde
mij niet en ik wierd bediende in een Hollandsch koffyhuis bij een uitgeweken Geldersman, van Gorkum, welke
met de Franschen is terug gekomen en thans kolonel is ;
dan gelegenheid krijgende om bij een Oharette als bediende in de apotheek to komen, dacht mij zulks beter,
daar ik mij dan verder konde oeffenen. Ik had gaarne
mijne beloning in geld getrokken, dan daar zulks wierd
afgeslagen, moest ik aldaar in de kost, dan, o allereelendigst, had ik in die betrekkingen gebleven, ik had toen
ad patres gegaan ; Zondags wierd er vleesch gekookt en
in dat nat uyen, kool en wortels tot zoep en dan wittebrood er in, dat was een zeer good voedsel, Maandags
bij het overblijfzel water en broodjes en zoo de geheele
week en, al had de patroon nog zulk een nauwe consientie, hij veilig konde biegten dat hij en de zijne
Vrijdags en Zaterdags stipt vastendag hielden. Ik konde
het er dus niet uithouden, dan wat zoude ik beginnen ;
ik had al onderscheidene malen met de post aan mijne
familie in Amsterdam geschreven, dan nimmer antwoord
bekomen, en oordeelde dus dat de brieven waarschijnlijk
van wegen de politie zouden warden opgeligd, zoo als
ook is gebleken. Ik resolveerde dus naar Duinkerken te
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gaan am te zien, of ik daar ook gelegenheid had over
Engeland een brief naar Amsterdam te krijgen, mijn
behuwdbroeder J. F. Meyer was als boekhouder op het
kantoor van de heeren Buys de Bordes en Jordan te
Amsterdam, aan dezelve addresseerden ik de brief, dan
nu was al mijn voorraad op — daar het te Duynkerken niet goedkoop leven is — en ik was in de
uiterste nood, zoo dat ik mij genoodzaakt zag mij als
zoldaat bij de Fransche marine to engageeren en Het mij
bij een werver aannemen onder voorwaarden, dat dezelve
mij als handgeld zoude geven 2 Fransche kronen s' weeks
gedurende 6 weken, welke ik binnen die 6 weken konde
aflossen met het dubbeld ; de aflossing binnen de 6 weken
geen plaats hebbende, was mijn destinatie naar een der
Fransche West-Indische kolonien, dan God dank ontving
ik binnen 4 weken over Engeland een brief, waar in een
wissel, groot f 150.— betaalbaar to Duinkerken op zieht,
ik ging bij mijn werver, waar ik ook logeerde, betaalde
hem of en verliet met blijdschap Duinkerken. Die brief
Meld onder anderen in, dat mijn kapitein gelukkig bij de
opligting in de Dorstige Kuil, zoo als veelen, afwezig
was geweest, en dus die kompagnien niet waren ontdekt,
waarom ik dan ook veylig konde terug komen, waar toe
ik dan ook resolveerden, te meer daar men in Frankrijk
reeds de beginselen der onlusten begon te bespeuren. Ik
ging dan terug na S.t Omer, alwaar ik van alle mijne
goede vrienden afscheid nam, over Brugge op Middelburg
en Rotterdam behouden in de maand Juny te Amsterdam
aankwam ; mijne faniilie raade mij niet weder bij mijn
oude patroon mij te engageeren, ook niet te Amsterdam
maar in een der andere provincien. Ik las in de courant,
dat er een apothekersbediende wierd gevraagd adres de
heeren van Enst en Dijk te Amsterdam, ik begaf mij
daar heen en vernam, dat zuiks te Sneek bij den beer
P. Bloemen was, alwaar ik mij des anderen daags been
op revs begaf, wij stonden elkander wel aan en zouden,
voor en aleer wij een accoord aangingen, het 6 weken
probeeren, dan ik had te Sneek geen kennis of aanspraak
en het was mij dus to stil, waarom ik resolveerde 1° met
het 1/4 jaar te vertrekken, 2° met kennisgeving der reden
,
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waarom. De heer Bloemen animeerde mij, dat ik eens
moest uitgaan naar het koffyhuis en zoeken daar kennis,
zoo als ik deed ; na een paar maal maakte ik daar kennis
met Oene Hogenbrug en Hendrik Pyttersen, welke kennismaking tot ware vriendschap aangroeyde en mij nimmer
heeft berouwd. Ik bleef als then onder een vast accoord
bij den heer Bloemen en had vrijheid om alle Zondagavond uit te gaan, ik had het zeer volhandig maar zeer
goede gelegenheid mij verder te bekwamen, daarbij een
allerbest patroon, zooals deszelvs huisvrouw een alleruitmuntend mensch was, waardoor het level aangenaam
been vloeyde. Niemand dan alleen mijn patroon kende
mij(n) politieke gevoelens en nog veel minder mijne nitwijking, ik had mij een gunstig gevoelen verworven bij
de heer W. I. W(outers) welke, hoewel doopsgezind, met
de majoor N bijna de stad regeerde. Altoos een
liefhebber van lezen geweest zijnde, was het mij een
grote gunst van de uitvoerige bibliotheek van dien heer
gebruik to mogen maken en het strekte mij tot niet
wijnig nut, daar dien heer nimmer uitging, van tijd tot
tijd mij met hem over bet gelezene te onderhouden, zoo
dat ik bij dezelve in een zeer good bladje stond, het
welk mij bij de volgende gebeurtenis ook wel te stade
kwam ; 1)

4) Het slot vormt de vermelding van een vechtpartij te Sneek.

STUKKEN BETREFFENDE HET STICHTSCHE
MUNTWEZEN TEN TIJDE VAN BISSCH_OP
DAVID VAN BOURGONDIE,
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. D. TH. ENKLAAR.

De hierachter afgedrukte stukken behoeven weinig toelichting. Zij zijn alien ontleend aan het Rijksarchief in
Utrecht en hebben gediend als bronnen voor een verhandeling over het landsheerlijke muntwezen in het Sticht
in de tweede helft der I 5de eeuw, door Dr. N. B. Tenhaeff
en Dab, die ongeveer gelijktijdig met dezen bundel Bijdragen
en Mede.deelingen als deel van Professor Oppermann's
Bijdragen verschijnt. Voor de zakelijke toelichting bij deze
stukken kan dus volstaan worden met daarheen te verwijzen. Daarbij moet een uitzondering gemaakt worden
voor no. XVII, het plakkaat betreffende de valsche
munten, dat weliswaar, voorzoover het over Stichtsche
munten handelt, in ons boek verwerkt is, maar voor het
overige den gebruiker nog eenige moeilijkheden biedt.
Van de vijf in het plakkaat opgesomde valsche munten
is slechts de laatste een vervalsching in de gewone beteekenis van het woord. Men heeft den Davidsgulden uit

minderwaardig materiaal nagemaakt, om door dit bedrog
een voordeel te behalen. Reeds vroeger heb ik er op
gewezen 1), dat hier bedoeld kan zijn de grove nabootsing
in koper van den Davidsgulden van 1483, die in het
Centraal Museum to Utrecht (no. 2400) bewaard wordt.
1) Jaarboekje van „Oud-Utrecht" III (1926) 82 n. 3.
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Indien dit inderdaad zoo is, dan is daarmede een terminus a quo voor de dateering van het plakkaat gegeven.
De vier andere vervalschingen zijn alien van een soort,
dat in de Middeleeuwen, en nog lang daarna, veelvuldig
voorkwam : munten met een „bijslam", zooals zij ook in
den aanhef van het plakkaat genoemd worden. Geld, dat
om zb'n goede eigenschappen in den handel gezocht was,
werd vaak door kleinere muntheeren nagemaakt, met
dien verstande, dat door het aanbrengen van kleine toevoegsels in de teekening de werkelijke muntstad werd
aangeduid 1). Daar het materiaal van deze munten slechter
was dan dat van het voorbeeld, deden dergelijke nabootsingen den handel schade en moest er tegen opgetreden
worden. De geheele opzet is te vergelijken met het
tegenwoordige bedriegelijk namaken van fabrieksmerken,
om daarmede minderwaardige waar te dekken. In ons
plakkaat wordt nauwkeurig de bij slag van iedere valsche
munt opgegeven. Uit de bewoordingen blijkt, dat in het
oorspronkerijke stuk illustraties de beschrijving nog verduidelijkten. In het afschrift zijn deze niet overgenomen.
Tot de vervalschte munten behoorden de beste van het
Duitsche Rijk, nl. de op de keizerlijke munt to Frankfort geslagen guldens en de door de vier keurvorsten aan
den Rijn ingestelde Rijnsche gulden, die als standaardmunt voor de omringende landen gold.
Nog een eiikel woord over de wijze van uitgave. Lang
niet alle stukken betreffende de munt van David van
Bourgondie zijn opgenomen. A.angezien de zakelijke gegevens, die zijn muntacten bevatten, uitvoerig in ons bock
verwerkt zijn, zou het tijd en plaatsruimte verkwisten
geweest zijn, alle muntcommissies en recesbrieven in
extenso op te nemen, als zij alleen in opgaven van allooi,
1) Ygl. A. Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Miinzkunde und
Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit (1904) 170;
A. van Vollenhoven, Ambachten en Neringen in Dordrecht (1923) 72.
Een rnerkwaardig voorbeeld hiervan bij P. 0. van der Chijs, De Munten
der Bisschoppen, van de Heerlijkheid en de Stad Utrecht, van de
vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend (1859) 222, no. 62;
P1. XX 62.

STICHTSCHE MUNTWEZEN.

29

gewicht en waarde der munten, van geldbedragen e. d.
versehilden. Zelfs wanneer de bewoording hier en daar
van het gewone formulier afweek, leek het, waar het
Iftiende-eeuwsche stukken betrof, met de eischen der
diplomatiek overeen te brengen, die kleinere verschillen
te verwaarloozen. Slechts als een nieuwe bepaling in het
formulier ingeschoven was, is die medegedeeld, sums eenvoudig ingevoegd in het regent van het stuk. Acten, die
een eigen dictaat vertoonen, zijn uit den aard der zaak
in Naar geheel opgenomen.
D. TH. E.

I.
BISSCHOP DAVID DRAAGT ZIJN MUNTMEESTER DANYS
VAN LEVENDAEL OP OM EEN HALVEN STUIVER, EEN OORT
VAN EEN STUIVER TE SLAAN, TREFT BEPALINGEN AANGAANDE DEN MUNTSLAG EN NEEMT DEN y MUNTMEESTER
MET ZIJN PERSONEEL IN ZIJN BESCHERMING.
Ter Horst, 1457 Januari 24.
Commissie Danys van Lievedael van der munte.
David etc. maken kont alien luden, dat wij bij rade
ende guetduncken onser vriende van onsen Rade Danys
van Levedaell onsen muntmeister gemaect hebben ende
hebben hem bevelen ende meehtich gemaect, bevelen
ende machtich maken myt desen onsen brieve, in enigen
van onsen steden ende sloten onss gestichts van Utrecht
onse monte te hebben ende te verwaeren ende nyement
anders bevelinge daeraff te doen en daerinne te maken
oft doen maken alsuleke guldene ende silveren pennynge,
als hiernae bescreven staen, ingaende op dach datum
sbriefs, duerende seas jaeren lang daernaest volgende, Int
ierste soe mach hie maken oft doen maken ene guldene
pennyng van goude, die sal hieten een Davidscilt ende
sal houden sestien craet fijns gouda, gerekent Engels
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nobell voer fijn, der sail gaen opten troyessche marck
tweendetsoventich, des sail die muntmeister hebben te
remedien een quaert van een craet in den alloy op elck

marck wercks ende enen halven pennyng in den snede.
Voert soe mach hie maken oft doen maken enen silveren
pennyng, gehieten een stayer, die sail houden vier pennynge ende twyntich greyn conynxsilver ende der sail
gaen opten suede tweendetsoventich opten marck, des sail
die muntmeister hebben te remedien een greyn in den
alloy op elck marck wercks ende enen pennyng in den
suede. Voert soe mach hie maken oft doen maken enen
halven stayer, die sail houden drie pennynge ende twyntich greyn, der sail gaen opt troyessche marck hondertendesestien, des sail hie hebben te remedien een greyn
in den alloy ende twee pennynge opten snede op elck
marck wercks. Voert soe mach hie maken oft doen maken
enen oert van enen stuver, die sail houden twee pennynge ende twyntich greyn, der sail gaen opten troyessche
marck hondertendetachtentich, des sal hie hebben te remedien een greyn in den alloy ende vier pennynge in
den snede op elck marck wercks. Ende van den gouden
pennynge sullen wij hebben tot onsen sleeschat enen derselver pennynge van elek marck wercks ende van den
silveren pennyngen als stuver, half ende oert sullen wij
hebben van elck marck wercks enen stuver voirs. Ende
desen voirs. gulden pennyng sal Danys maken in manieren
voirs. op die busse nae der naelden die in der bussen
liggen sal, bij eenre penen van vierhondert derselver pennynge voirs., daer hie in vervallen sail wesen ter ierster
reyse als hie arger gevonden woirde in der busse, ter anderer
reyse achthondert derselver pennynge, ter derder reyse
sestienhondert derselver pennynge ende soe voert, dat
God verhueden will, ende desgelijx den silveren pennynge, oft hie arger gevonden woirde in der busse, die
ierste reyse op ene pene van vier marck silvers, die ander
reyse acht marck, die derde reyse sestien marck ende soe
voert opgaende als men die busse sal besien. Voert sullen
onse weerdeynen, als sie werderen, enen gouden pennyng
werpen in die bussen ende desgelijx van silveren pennyngen
ende als onse muntmeister behoefft onse werdenen, soe sullen
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sie comen terstont weerderen, des soe sullen sie hebben
van elker reysen, als sie comen werderen, elck anderhalven stuver voirs. ende wanneer onse weerdeynen willen,
soe moegen sie bij onsen rade die busse besien laten
ende laten die pennynge, die in die busse sijn, te samen
smelters, den gouden alleen, die silveren elck alleen, op
sijnen behoeren ende dat gout tesamen gesmolten uuter
busse sal men stricken op die toytse tegens der naelde,
die in der busse liggen sail, ende oft hem ducht, dat
urger waer op die toytse tegens der naelde, soe sal rnent
setten opt serpent ende den silveren pennynge sal men
waken in den assay, als dat behoert. Voert soe en sail
onse montmeister tot ghene prove van goude noch van
silver staen te besuekene dan bynnen der monten, daer
sie gelegen sail wesen, bij onsen werdeynen ende rade
des gestichtes van Utrecht, die wij daertoe schicken
sullen. Voert soe nemen wij onsen montmeister sijn
sijn goet, huesgesynne, knechten, werckluden, coeplude,
wysseleren ende alle dieghene, die tot onser monten
leveren oft geneyget sijn, hoer lijff ende guet in wiser
hoeden ende geleyde gelijke onse huesgesynne ende gebieden alien onsen amptluden, mairschalcken, schouten,
die nu sijn oft naemaels wesen moegen, dat sie den voirs.
montmeister ende alle dieghene voirs. houden in alsulcken
rechten ende geleyde myt hoeden goeden als wij hem in
desen onsen apenen brieve gegeven hebben ende geven,
ende die onsen montmeister voirs. ende die andere hierenboven mysdede oft veronrecliten, dat wouden ende willen
wij richten aen denghenen, gelijek die ons aen onse hoge
heerlicheit vercort hadde. Ende dat wij alle dese voirs.
punten vast ende stedich kennen ende gehouden willen
hebben, soe hebben wij onsen segell aen desen brieff
doen hangen. Gegeven op onsen slote ter Horst int jaer
onss Heren dusent vierhondert sovenendevijftich op sant
Pouwelsavont Conversionis.

Afschr.

Bissch. Archie f, no. 373, fol. 56.
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II.
BISSCHOP DAVID ERKENT VAN ZIJN MUNTMEESTER DANYS
VAN LEVENDAEL, WIENS REKENING EN CONTROLE-BUS IN
ORDE ZIJN BEVONDEN, HET VERSCHULDIGDE VOOR ZIJN
SLEESCHAT ONTVANGEN TE HEBBEN.

Duurstede, 1460 April 9.
Recessbrief Danys van Lievedael, muntineister etc., van
den scleschat.
David etc. maken kont alien luden, dat onse montmeister Danys van Liefdaell ons guede bescheiden rekenynge ende bewij singe gedaen heeft van onsen sleeschat
onser monten van golde ende van silver ende hebben
die busse doen proven, die wij guet gevonden hebben
thent desen dage toe datum sbriefs ende bedancken ons
daeraff myt desen onsen brieve ; ende Danys voirs. heeft
ons guetlike ende waell van onsen sleeschat vernoecht
ende betaelt, die ons bynnen der voirs. tijt in onser
monten verschenen was, daeraff wij volt ons ende onse
nacomelinge, Bisscopen tUtrecht, hem ende sijne erffgenamen quyt schelden ende bedancken ons daeraff gueder
betalinge sander argelist. In oirkonde sbriefs besegelt
myt onsen segell. Gegeven op onsen slote tot Duerstede
int jaer onss Heren dusent vierhondert ende tsestich opten IXen dach in Aprill.

Afschr. — Bissell,. Archie f, no. 373, fol. 57.

BISSCHOP DAVID VERPANDT ZLJN MUNTMEESTER DANYS
VAN LEVENDAEL ZIJN SLEESCHAT VOOR ZESENDERTIG
DAVIDSGULDENS.
Duurstede, 1464 Maart 23.
Een brieff dairinne mijn genedige Heere Danys van
Levendaell 1), rnontmeister, gesat heeft in die sleyschat
1) Hs.: Lovendaell.
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sijnre genaden monten thent hem betaelt sijn sessendedertich sijnre genaden gulden.
David etc. maken kont alien luden, dat ons onse montmeister Danys van Levedael guetlike ende wael aen reden
gelde uutgereyket ende geleent heeft sessendedertich onser
gulden, elcken gulden gerekent voor twyntich witte stuvers,
die wij voir in onsen ende onss gestichts oirber gekiert
hebben, ende weer nyet redelick, hie en weer seker ende
vast weder te hebben die voirs. sessendedertich onser
gulden, soe hebben wij hem daervoir gesat ende setten
myt desen onsen brieve in onsen sleyschat onser monten
ende geloven hem daeraff nyet te ontsetten noch doers
ontsetten, hie en hebbe die voirsc(re)ven sessendedertich
onser gulden ierst voll ende all daeruut geboert ende
ontfangen ; weert oick sake, dat onse monte ghenen voertganck en hedde, ende hie die sessendedertich onser
gulden voirs. nyet ende boerde uut onsen sleyschate, soe
geloven wij hem ende sijnen erffgenamen voir ons ende
onsen nacomelingen, Bisscopen tUtrecht, die voirs. sessendedertich onser gulden guetlike ende waell te betaelen
bynnen even vierendeell jaers, naedat onse monte gesloten
sail wesen, sonder argelist. In oirkonde sbriefs myt onser
hant geteykent ende besegelt myt onsen segell. Gegeven
op onsen slote tot Duerstede int jaer onss Heren dusent
vierhondert vierendetsestich opten drieendetwyntichsten
dach in Marcio.
Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373,
fol. 92
Beg. no. 4006.
TV.
MUNTCOMMISSIE VOOR DEN MUNTMEESTER DANYS VAN
LEVENDAEL.
Duurstede, 1464 Maart 23.
Bissehop David draagt zijn muntmeester Danys van
Levendael op om gedurende zes jaar gouden en zilveren
1) Hs.: sijt.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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munten te slaan, nl. een Davidsgulden, een Utrechtsche
penning, een halve penning, een oort en een achtste deel
van die penning ; bepaalt betreffende het onderzoek van
de munten : „ende oft men bevonde in der bussen dat
hie (= de muntmeester) getast hadde in dat remedium
in den alloy, daeraf sullen wij hebben die ene helfte
ende onse mun(t)meister die ander helfte, dan den engelschen in den suede sail comen allene in behoeff onss
mun(t)meisters voirs." ; en betreffende den ambtsduur van
den muntmeester: „ende oft geboerde bynnen desen Bess
jaeren voirs. tot eniger tijt, dat die munt afgynge ende
men nyet en wrochte, oft dat die coopman nyet en leverden
alst behoert, alsoe dat die munt gesloten woirde, soe sail
Danys voirscreven teyndes enen halven jaer, nae den
dat gevalt als voirs. is, moegen sijnen oirber doen mytter
woene te trecken tot alien plaetzen, ongehyndert ende
ongelet van ons ; alsdan sail dese onse commissie machtloes ende van gheenre weerden wesen, alsoe dat wij
dan terstont, oft wij willen, enen anderen muntmeister
aennemen ende setten moegen".
Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373, fol. 92v.

V.
RECESBRIEF VOOR DEN MUNTMEESTER LODEWIJK VAN
LEVENDAEL.

Wijk, 1469 Augustus 4.
Bisschop David erkent van zijn muntmeester Lodewijk
van Levendael ontvangen te hebben het verschuidigde
voor zijn sleeschat en scheldt hem „dairaff quyt mit
desen onsen brieve, uutgesondert tweehondert onser gulden, die hie nu in onser monte maket, die hie ons dairaf
schuldich blijft ende ons tot onser maninge betalen sal.
Oic bekennen wij, dat wij die busse hebben doen proeven,
die gouden penninge, in der busse weEende, tsamen hebben
doen smelten, ende wij bevinden die guet op die toetse
tegen die naelde, die in die busse licht. Ende wij schelden
Lodewich voirs. ende sijnen erfgenamen voir ons ende
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onse nacomelinge voirs. dairaf quyt thent op dach datum
sbriefs mit voirwerden, oft dat sake weer, dat wij vervolget werden van dat onse monte voirs. nyet pet genoech en weer, dat dan Lodewich voirs. dairaff nae een
stucke gouts van den pennyngen, die in der busse waren
tsamen gesmolten 1), dat in der busse bij der naelde 2)
Licht ter proeve staen sal op sulke pene hie nu gedaen
solde hebben, sonder argelist",

Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373, fol. 135v.
VI.
BISSCHOP DAVID GELAST ZIJN MUNTMEESTER LODEWIJK
VAN LEVENDAEL ZILVEREN MUNTEN TE SLAAN, NL. EEN
OORT VAN EEN KROMSTAART EN EEN DUITJE.

Wijk 1469 September 26.
Een cedel dairinne mijn genedige Heere Loedewich van
Liefdaell consentiert oert cromsterts ende doytkens.

Mijn genedige Heere van Utrecht heeft Lodewich van
Lieffdael, sijnen montmeister, bevolen, consentiert ende
belieft op dach datum deser cedulen, dat hie in sijnre
genaden name sal moegen maken oft doen maken enen
silveren penning ende sal Belden een oirtken van enen
kromstert ende sal houden anderhalven 3) pennynge coenynxsilver ende der sal gaen op die troyessche marck tweehonderten.deveertich 4 ) ende des sal die montmeister hebben to remedie achte derselven penninge. Item voirt
sal hie maken oft doen maken een doytken ende sal
houden achtien greyn coenynxsilver ende der sal gaen
1) Fol. 141 staat in een recesbrief van 1470 hierna: „ende plat
geslagen".
2) Fol. 141 volgt hierna : „mit een ander stuck gouts licht, dat wij
laeste, doe wy die busse deden proeven, dairin deden leggen nae uutwijsinge onss recess, hem doe dairop gegeven, ter proeve staen sal op
sulke pene hie nu gedaen soude hebben, sonder argelist".
3) Later, bij wijzigingen in de commissie van 1470 Maart 17, veranderd in: twee.
4) Later veranderd in : driehondertendetwintich.
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op die troyessche marck achthondertendevetich ende des
sal hie hebben te remedie vierendetwintich derselven
doitkens durende tot mijns heeren wederseggen. Geteikent
tot Wijck int jair onss Heeren dusent vierhondert negenendetsestich opten sesendetwintichsten dach in Septembri 1).

Afschr. — Bissch. Archief, no. 373, fol. 136.

VII.
BISSCHOP DAVID DRAAGT ZIJN MUNTMEESTER LODEWIJK
VAN LEVENDAEL OP EEN ZILVEREN PENNING TE SLAAN
TER WAARDE VAN EEN OORT VAN EEN WITTEN STUIVER
OF EEN HALVEN KROMSTAART EN STELT LODEWIJK VAN
LEVENDAEL JOHANSZOON AAN TOT WAARDIJN VAN DE
MUNT.

(Duurstede), 1470 Juli 26.
Ende mijn genedige Heere heeft Loedewich van
Liefdael Johanssoen, die sijnen eedt dairop in mijns heren
hant gedaen heeft, weerdeyn gemaect als dat gewichte
te waeren ende die rekeninge dairaf te dragen, denwelken
die montmeister buyten mijns heren cost lonen sal.

Afschr. — Bissch. Archief, no. 373, fol. 141v.
VIII.
BISSCHOP DAVID STELT AREND KERSTKENSZOON TE
KLEEF AAN ALS STEMPELSNIJDER VOOR DE MUNT.
Duurstede, 1472 Januari 30 2).
Gedrukt : Jaarboekje van „Oud-Utrecht" III (1926)
76 vgg.

Afschr. — Bissch. Archief, no. 373, fol. 56v.
1) De datum is later veranderd in : 1470 Maart 17.
2) In deze acte is later de naam veranderd in : Henrick de Vriese
en het jaartal in : 1474.
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IX.
BISSCHOP DAVID STELT DANYS VAN LEVENDAEL AAN
TOT MUNTMEESTER.

Duurstede, 1472 December 6.
Commissie Danys van Lievedael van der munten.
David van Bourgoendie, bij der genaden Goits Bisscop
tUtrecht, maken kont alien luden, dat wij Danys van
Leefdael mechtich gemaect (ende bevolen) 1) hebben,
maken mechtich ende bevelen mit desen onsen brieve,
dat hie onse munte voeren ende bewaeren ende gouden
pennyngen dairinne van onsen wapenen sal moegen maken
(oft doen maken) 1) in alle manieren als onse commissie,
die wij in voirtijden Lodewich van Leefdael dairaf gegeven hebben, ludende is, uutgesondert tot wat tijden
hie reetseap heeft omme te wercken, dat hie ons dat sal
doen weten, omme hem die muntijseren te doen leveren,
weder te nemen ende anders des te doen (doen) 1) dat
geboeren sal ende dit al te samen op sijnen cost duerende
tot onsen wederseggen. Ende wij hebben dairomme voir
ons, voir onse ondersaten ende voir alle dieghene, die
omme onsen wille doen ende laten willen, Danys voirs.
gegunt ende gegeven, gunnen ende geven mit desen
onsen brieve een guet, vrij, vast, seker geleide ende
veilicheit overal in onsen landen veilich mit sijnen lijve
elide guede bij ons oft anders, dair hem dat van node
wesen ende geboeren sal, te sullen moegen comen, wesen,
merren ende verkeren ende veilieh, ongelet ende ongehyndert aen sijnen lijve ende guedere wederomme te kieren,
soe dicke ende menichwerf dat sal geboeren, welck geleide ingaen sal ende ingaet op dach datum deses onss
briefs duerende der wijle hie onse munte als voirs. voeren
ende bewaeren sal ende dairenteyndes ses dage lang
nae onsen wederseggen ende den lesten dach al sonder
argelist. In oirkonde sbriefs besegelt mit onsen segel.
Gegeven op onsen slote tot Duersteden int jair onsa Heren
1) Het tusschen ( ) is later ingevoegd.
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dusent vierhondert tweendetseventich opten sesten dach
in Decembri.

Afschr.

Bissch. Archie f, no. 373, fol. 165v.

X.
RECESBRIEF VOOR DEN MUNTMEESTER LODEWIJK VAN
LEVENDAEL.
Duurstede, 1472 December 21.
Bisschop David erkent van zijn muntmeester Lodewijk
van Levendael ontvangen te hebben het verschuldigde
voor zijn sleeschat „ende mede van al alsulek remedium,
penen ende overtasten hie in onser munten gebruyct
mach hebben ende one nae uutwijsinge onser commissie
hem gegeven sculdich mochte wesen. Elide bekennen,
dat wij die buss hebben doers proven, soe dat he des
mit ons overcomen is, dat wij hem ende sijne erfgenamen
dairaff quyt gescolden hebben ende scelden hem dairaff
quyt mit desen onsen brieve voir ons ende once nacomelingen voirs., uutgesondert weert sake, dat he den
coepman pennyngen gelevert hadde oft anders dergeliken
in de buss Diet gecomen en waeren, dat wij des rechts
aen ons beholden te corrigieren, als dat geboeren sail
Bonder argelist".

Afschr.

Bissch. Archief , no. 373, fol. 166.
XI.

BISSCHOP DAVID SPREEKT ZIJN MUNTMEESTER LODEWIJK
VAN LEVENDAEL VRIJ VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE
MUNTVERVALSCHING.
Duurstede, 1474 Januari 4.
Remissie Lodewychs van Lieffdaill, muntmeyster, zo in
desen ende anderen landen quaet gerucht geweest is van
den gulden pennyngen ut infra.
David van Bourgoendie, bij der genaden Goits Bisscop
tUtrecht, maken kont alien luden : .Alsoe een tijt fang
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geleden voele geruchts ende seggens nyet allene in onsen,
mer oick in anderen landen geweest is woe sekere
gebreken in den gewichte ende oick in den alloy sijn
souden in den guldenen pennyngen, diewelke van onser
wegen ende nut onsen bevele op die tijt gemaect ende
gemuntet waeren, derwelker pennyngen voirs. nae onsen
bevele in die troyssche marcke sijn souden tweendetseventich, houdende elck soeventien kraet ende een
achtendeel van een kraet fijns gouts, Henricus engelsche
nobele voir fijn gerekent, des tot remedie gaen mochte
een sestendeel van een kraet op eleke marcke werx ;
ende dit voirs. geruchte, hem aldus verbredende 1) meer
ende meer ende tot onser kennisse gecomen wesende,
hebben wij omme hieraf die wairheit te bevynden ende
dairvan geboirlike provisie te geschien doen vangen,
aentasten ende in onser vengenisse holden Loedewich
van Leefdael, onsen muntmeister, op die tijt in manieren
voirs. van onser wegen van onser munten bevel hebbende,
bescheit ende geboirlike onderwijs van den voirs. saken
van hem eysschende. Oick mede hebben wij die guldene
penningen bij voele meisteren hem des zeer wael verstaende doen proeven, diewelke meisteren wij in der voirs.
prove van tween synnen gevonden hebben. Soedat wij
Lodewich voirs. van alle alsulke misdaden, woe die bij
hem in ende aen onser munten voirs. geschiet ende
gedaen moegen sijn, gecorrigiert ende gepuniert hebben,
welke correxie hie oick heel al ende wail naegegaen
ende volbracht heeft, alsoe dat wij hem van den misdaden
voirs. holden, decernieren ende declarieren mit desen
onsen brieve vrij, aling ende al quyt te sijn ende te
sullen wesen altijt, ewelike ende ommermeer voir ons
ende onsen nacomelingen, Bisscopen tUtrecht. Ende soe
Lodewich voirs. des in onser vengenisse lange tijt is
geweest ende dairomme sommige personen, hem nyet
gunstich wesende, van quaden feiten, name ende geruchte
houden ende hebben wouden, dairomme wij, dairinne versiende, hebben hem weder gestalt ende gesat, weder
stellen ende setten mit desen onsen brieve, oft des ge'1) Hs. : verbiedende.
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boirde ende van noede sijn soude, in sijne yerste ere,
guede geruchte ende wesen, soe wij hem van alle alsulke
misdaet, die des bij hem geschiet moegen sijn, vrij ende
quyt te stn gedecerniert ende gedeclariert hebben. Bevelen
dairomme alien onsen amptluden, mairschalcken, schouten,
richteren, dienres ende ondersaten van wat machte ende
state sij sijn, dat sij ende elck van hem bisonderen
Lodewich, onsen voirs. muntmeister, doen ende laten rustelike ende vredelike tot ewigen dagen gebruycken, hebben
ende genieten dose onse declaracie ende restitucie voirs.,
Bonder hem des enich verdriet, hynder oft moyenisse te
doen oft doen doen in enigerwijs, want wij dat alsoe
gedaen willen hebben ende decernieren dat also behoeren
te wesen ende to sullen geschien. Des tot oirkonde
hebben wij onsen segel aen desen brief doen hangen.
Gegeven op onsen slote tot Duerstede int jair onss Heren
dusent vierhondert vierendetseventich opten vierden dach
in Januario.

Bissch. Archie f, no. 4,
Afschr.
fol. 144v == Beg. no. 4177.

XII.
BISSCHOP DAVID STELT ZIJN DIENAAR JOHAN VAN
AUXY AAN TOT WAARD1JN VAN DE MUNT.
Duurstede, 1474 April 28.
Commissie Johans van Auxy van der weerdeynscap der
munten.
wij David van Bourgoendie, bij der genaden Gaits
Bisscop tUtrecht, waken kont alien luden, dat wij omme
mennige truwe diensten, die ons onse dienre ende dagelixe huysgesyn Johan van Auxy dyckwil gedaen heeft
ende noch doende is, tot hem wail betrouwende sijn ende
hem dairomme geordineert ende gemaect hebben, ordinieren
ende makers mit desen onsen brieve even werdeyn van
onser munten, alsoe dat hie truwelike werderen ende
an.ders dairinne doen sal, als eon guet truwe dienre ende
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weerdeyn sculdich is te doen, tot alle alsulke rechten
ende profijten dairtoe staen oft dairtoe geboerlike geordiniert sullen werden, durende tot onsen wederseggen.
Gegeven op onsen slote tot Duerstede int fair onss Heren
dusent vierhondert vierendetseventich opten achtendetwyntichsten dach in April.

Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373, fol. 181.

X I I I.
RECESBRIEF VOOR DEN MUNTMEESTER DANYS VAN
LEVENDAEL.

Duurstede, 1475 Augustus 18 1).
Bisscliop David erkent van zijn muntmeester Danys
van Levendael het verschuldigde voor zijn sleeschat van
de gouden en zilveren munten, „bij hem oft van sijnre
wegen in onser munten gemaect ende geslagen, vant
remedium ende anders, als sulcx nae onser commissie,
hem dairop gegeven, geboerlike is geweest", gedurende
den tijd van 1472 December 31 tot aan datum 's briefs,
ontvangen te hebben. „Oick hebben wij die bussen van
den guldenen ende silveren pennyngen, in den tijden bij
hem als voirs. gemaect, doen proeven ende iiernsteliken
ondersoeken bij denghenen hem des verstaende, diewelke
in der proeven nae den voet onser munten guet ende
stantachtich gevonden sijn, alsoe dat wij die proeven,
rekenyngen 2 ) ende betalingen voirs. guet loven ende van
weerden houden".

A fschr. — Bissch. Archie f, no. 373, fol. 194v.
'1) Achter den datum staat met een andere hand : „nota de sequenti
erratum per negligentiam (?) copiatoris". Daaronder staat dan weer
(doorgehaald) met de hand van den copiist: „uutgesondert alleene oft
enich remedium aen den silveren pennyngen bij hem gemaect, gecornea ende gebruyct ware, dat hij ons des noch rekenynge ende
bewijs doen sal gelijck sulcx nae der proeve, die dairaf noch geschien
sal ende anders behoirlike sijn sal, begynnende ut supra".
2) Hs. : renyngen.
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XIV.
BISSCHOP DAVID DRAAGT ZIJN MUNTMEESTER DANYS
VAN LEVENDAEL OP OM GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN
TE SLAAN IN DE STAD WIJK BIJ DUURSTEDE, NL. EEN
DAVIDSGULDEN, EEN BISSCHOPSGROOT, EEN HAL VEN EN
EEN KWART BISSCHOPSGROOT, „MIT SEKEREN MUNTIJSEREN,
MIT ONSEN WAPENEN GESNEDEN 1) OFT DIE GESNEDEN
SULLEN WERDEN BIJ HENRICK DIE VRIESE, DIE DES BEVEL
VAN ONS HEBBENDE IS", EN TREFT BEPALINGEN OVER
HET ONDERZOEK VAN DE MUNT.
Duurstede, 1475 Augustus 20 2).
Dairomme sullen onse weerdeyne tot elker reyse,
als sij weerderen, van elken wercke ende penningen voirs.
enen pennyng ten mynsten in der bussen werpen, omme
die proeven ende andere geboerlike ondersoeke overmits
den dairaf to doen, ende worde bij den proeven van den
bevonden in die busse, dat onse muntmeister voirs. int
rernedium ergent soe wael van guldenen als van den silveren penningen getastet ende des gebruycket hadde l dat
sal al wesen ende comen allene tot onser behoiff, des hie
ons nae dat bevonden worde guede betalinge ende bewijsinge doen sal ; van welker weerderinge sal hie tot
elker reyse, als onse weerdeyne weerderen sullen, hem
tsamen uutreiken ende geven alle alsulck loen als des
gewoentlike is. Voert loven wij onsen muntmeister voirs.
mit desen onsen brieve voir ons ende onsen nacomelingen,
Bisscopen tUtrecht, dat wij tot sijnen versoeke ende vervolge alle jair drie werff 3), als ons dat best gelieven
sal, die bussen soe wael van den gouden als van den
1) Doorgebaald : sijn.
2) Later is de datum veranderd in : 1477 Februari 12, en zijn in
de nieuwe commissie, „soe thants die munten ende paymente in den
landen hyerommetrent seer verandert ende verlopen sijn", wijzigingen
aangebracht.
3) Deze vier woorden zijn in de nieuwe commissie doorgehaald, en
vervangen door : bynnen deser tijt.
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silveren penningen sullen doen proeven ende bynnen ses
weken nae der proeve van elker reysen 1) die busse ende
proeve prijsende, hem des recess geven oft wair des
enich gebreck gevonden, alsdan die te wraken ende dat
voert te vervolgen, soe sulx geboerlike sijn solde. Endo
wairt, dat wij bynnen den ses weken voirs. die nyet en
wrakeden oft deden wraken, tegen die busse ende proeve
seggende, declarieren wij nu als dan die busse van ons
guet ende van weerdeu wesende gehouden te sullen sijn
Bonder argelist.

Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373, fol. 199.

XV.
MUNTCOMMISSIE VOOR DEN MUNTMEESTER LODEWIJK
VAN LEVENDAEL.
Duurstede, 1478 Januari 1.
Bisschop David machtigt zijn muntmeester Lodewijk
van Levendael, om, in a fwijking van zijn commissie van
1477 Augustus 20, krachtens welke hij bisschopsgrooten
van 8 penningen koningszilver moest aanmunten, bisschopsgrooten van 7 penningen koningszilver te slaan, „soe dan
die paymenten in den landen hier ommetrent seer ver-

lopende ende veranderende sijn, alsoe dat wij daernae in
onderhoudenisse onser munten noetlijke behoevich sijn te
versien".

Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373,
fol. 223 =-: Reg. no. 4310.
XVI.
AANSTELLING VAN EEN WAARNEMENDEN MUNTMEESTER.

Duurstede, 1481 September 13.
Bisschop David vergunt zijn muntmeester Lodewijk van
I) Deze drie woorden zijn in de nieuwe commissie doorgehaald.
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Levendael, die „omme sekere redelike saken, dairaf hie
ons wail onderwesen heeft, nyet gelegen is onse munte
voirs. selve voirt te bedienen ende te bewaeren", zijn
ambt gedurende het nog resteerende deel van den termijn
van zes jaren, waarvoor het hem gegeven is, („als dit
alle schijnt nae der commissien wij hem des hebben doen
geven, dair dese onse brieff doirgesteken is") te doen
waarnemen door Gerrit van Haarlem Klaaszoon.
Afschr.
Bissch. Archie f, no. 373,
Beg. no. 4404.
fol. 250v

XVII.
A ANWIJZ1NG, HOE MEN EENIGE SOORTEN VAN VALSCHE
RUNSCHE GULDENS, OOK VAN BISSCHOP DAVID, WAARVAN
VIER TONNEN IN OMLOOP ZIJN GEBRACHT, KAN ONDERSCHEIDEN VAN ECHTE.
Vermoedelijk na 1483 November 1 1).
Van den valschen munten.
Men lait weten een igelie, hoe datter geslagen sijn
vier tonnen vol valsche munten mit even bijslach, diewelcke in den lande gecomen sijn ende werden uutgegeven voir Riinsguldens ende en sijn nyet meer waerdich
dan stick vijff witte pennyngen, die men in Vlaender
hiet oude placken. Elc wacht hem hyrvoir.
In den yersten die guldens, die gemunt sijn opten
Vranckvoertschen slach, tusschen tsant Jans been beneden
staende een schilt mit een leeu, gelijck als dese figuer
bewijst ; dair sijn oic ander opten selven slach, dair int
schildeken tusschen tsant Jans been staet een croen, ende
noch ander, dair int scildeken staet een sterre ; die sijn
all valsch.
Item die opten slach van den vier koervorster guldens
gemunt sijn ende Bair staet recht boven den mense rat een

dubbelde W, gelijc dese figuer bewijst die sijn valsch.
1) Vgl. voor deze dateering de inleiding.

STICHTSCHE MUNTWEZ EN.

45

Item die opten Coelschen slach gemunt sijn ende een
enkell V mit een a 1) hebben staende boven biscops hoeft;
die sijn valsch.
Item die opten slach van den Hamborschen Rijnsguldens gemunt sijn, aen sunt Pieters borst een sterre
staende 2), oft ander opten selven slach, dair een sterre
staet aen sunt Peters hoeft 3), geljjc dese figuer ; die sijn
beide valsch.
Item die opten slach van Davids Rijnsguldens, biscop
van Utrecht, gemunt sijn, meyst gelijc als desselven
Davids witpenningen, die nu blancken doen ; die sijn
valsch.

Alschr. — Bissch. Archie f, no. 12,
fol. 36 = Reg. no. 3715.
XVIII.
MUNTCOMMISSIE VOOR DEN MUNTMEESTER LODEWIJK
VAN LE VENDAEL.

Duurstede, 1485 April 10.
Bisschop David vergunt bij een „ordinancie van den
munten bij den verloep der paymenten" zijn muntmeester
Lodewijk van Levendael om in afwijking van zijn commissiebrief zilveren penningen van 1 1/2 groot Ylaamsch
to slaan, „als wij bij onsen raden hem voir nutte onser
munten ordineren ende stellen souden, ende als dan die
selvere paymenten ende pennynge ser verlopen ende oec
andere oaken ons roerende sijn".
Afschr. — Bissch. Archief, no. 373,
fol. 271 = Rey. no. 4515.

1) Er kan ook staan: Ca.
2) Er stond eerst : staet.
3) Doorgehaald : die.
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XIX.
MUNTCOMMISSIE VOOR DEN MUNTMEESTER GERRIT
KLAASZOON VAN HAARLEM.
Duurstede, 1488 Januari 9.
„Dfijn genedige Heere van Utrecht heeft Geryt Claiszoen
van Hairlem, bewarende sijnre genaden munte, bevolen,
beliefft ende geconsentiert op dach datum deser cedelen,
dat hij sal mogen maken ofte doers maken" zilveren
penningen ter waarde van 3 duitjes of 1/8 groot Vlaamsch
en van 1 duit.
Afschr. — Bissch. Archief no. 373,
fol. 290 = Reg. no. 4604.

XX.
BISSCHOP DAVID ERKENT VAN DEN BEWAARDER VAN
ZIJN MUNT GERRIT KLAASZOON VAN HAARLEM HET VERSCHULDIGDE VOOR ZIJN SLEESCHAT ONTVANGEN TE HEBBEN.

Duurstede, 1488 Februari 6.
Quytancie Geryt Claiszoen van Haerlem, bewaere van
der munten.
Wij David etc. maken kont alien luden, dat wij van
onsen getruwen Geryt Claiszoen van Haerlem, bewaerre
onser munten, ontfangen hebben op sulken gelden hij ons
van onsen sleeschat sculdich is nae sine rekeninge, dairaff
gedaen opten lesten dach in Decembri anno LXXXVIII
lestverleden, IlleLVIII I/II onser gulden ende aen halve
stuvers IIcLXXIIII Rijnsche gulden, XX stuvers voir elken
Rijnschen gulden gerekent, welke driehondert negenendevijftichsten halven onser gulden ende twehondert vierendetsoeventich Rijnsche gulden voirs. wij Geryt voirs. ende
sijnen erffgenamen, gebrake sijnre, geloeft hebben ende
loven mit desen onsen brieve voir ons ende once nacomelinge, bisscope tUtrecht, to corten an die gelden der
rekeninge voirs. Bonder argelist. Des tot oirkonde hebben
wij dese quytancie geteikent mit onser pant. Gegeven
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op onsen slote tot Duerstede int jair oases Heren NI IIIIe
LXXXVIII opten VIen dach in Februario.

Alsehr. — Bissell. Archie f, no. 373,
fol. 290 = Rey. no. 4607.

XXI.
BISSCHOP DAVID STELT DANIEL VAN DER HEYDE AAN
TOT MUNTMEESTER, GELAST HEM TE WIJK BIJ DUURSTEDE
OF ELDERS TE MUNTEN EN TREFT BEPALINGEN OVER HET
TE VERVAARDIGEN GELD.

Utrecht, 1490 Februari 1.
Commissie Daniell van der Heyde, muntmeister.
David etc. alien dengenen, die desen onsen brieff sullen
sien ende hoeren lesen, saluut.
Want wij betruwende sijn totten doegeden, neersticheit
ende vlijts, dairmede bij ons mit getuychnisse van gueden
luden geloift ende gepresen is Danyell van der Heyde,
hebben wij hem gemaict ende maken mit desen onsen
brieve onsen muntmeister, hem onse munte bevelende,
die truwelijke ende waill te regieren ende te bewaeren,
als een guet truwe muntmeister schuldich ende van outs
in _ onser munten gewoentlijke is te doen, goudene ende
zilveren bilioene te copen ende te doen coepen ende
dairaff goudene ende silveren pennyngen van onser munten
ende wapens dairinne the maken ende te doen maken
nae manieren ende ordinancien, wij hem nae behoirlicheit
ende gelegentheit van tijden ordinieren ende mit hem
overcomen sullen, bynnen onser stat van Wijck ofte in
anderen plaitsen ende steden bynnen onsen lande, dair
ons dat believer sail, duerende cress jaeren lanck naistcomende, mit muntijssere gesneden bij dengenen des beveell van ons heeft ofte verwervende sail werden. Ende
die goudene ende silveren pennynge, die onse muntmeister
voirs. nae die ordinancien ende voet wij hem ordinieren
ende mit hem overcomen sullen, makende sail werden
ofte doet maken, sullen nyet arger sijn in den alloy ofte
gewichte clan die ordinancien begrijpende werden, op
dairaf gestraffet te werden in lijve ende in guede nae
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gelegentheit der misbrukinge ; te weten : dat de muntmeister een greyn, dat hij te remedie heeft, in den alloy
op elke marck wercx hebben ende gebruken mach voir
hem, ende ist hij dairover gaet tot twe greyn toe, dairaff
sail hij viervout ons opleggen ende betalen, ende ist hij
dairover tot drie greyn tastet ende dairop bevonden wort,
sail wesen op die straffinge mitten ketell aen sijn lijff.
Ende onse muntmeister mach oic op elke marck wercx
in den suede dat remedium tot even halven Engelschen
toe voir hem ghebruycken, mer neempt hij dairover tot
twee Engelschen toe, dairvoir sail hij ons uutreycken
ende betalen viervout, ende neemt hij tot derdenhalven
Engelschen toe, sail oic wesen opten ketell als voirs.
Uutgesondert ofte onse muntmeister voirs. dat remedium
in den suede ofte gewichte van den halven stuvers, oert
stuvers, witkens, doitkens, half voir hem gebruken mach ,
ende waert hij dairover tastede totters helen remedium,
sail hij ons dubbelt uutreycken ende betalen, ende tastede
hij noch dairover, dat by dat dryvout genomen ende gebruyct hadde, soude oic wesen op die straffinge des ketels
als voirs. Ende opdat men hyraf geboirlike ondersoeck
doen mach, sullen onse weerdeyne, als sie werdieren,
van elken wercke ten mynnesten ene ofte meer pennynge,
nae dat die wercke groet sijn, in die busse werpen omme
die proeven ende ondersoecke dairaf geboirlijke te doen
ende the laten geschien. Ende denselven onsen weerdeyn
mytten assagyer onser munte sullen wij voegen ende bestellen sonder costen van onsen muntmeister voirs. geloent
te werden ; dan onse muntmeister voirs. sal gehouden
wesen den assagyer sijnen montcost mit hem to geven
ende to besorgen.
Oic sijn voirwairde wij altijt als dat nuttelijke ende
noitljjke sijn sail, ende ten mynnesten twewerff bynnen
jaers, die busse van der wachte onser munten sullen doen
oepenen ende die proeven van den pennyngen doen maken
ende onsen muntmeister, naedat die geboirlijke bevonden
werden, bescheiden, bij alsoe dat onse muntmeister voirs.
dairaf anders nergent dan in onsen lande ende bij onsen
raeden rechts wesen ende plegen sail Bonder argelist.
Ende soe wij onsen muntmeister voirs. ende onse munte
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in sonderlinge vorderinge ende gonste hebben ende gehouden willen werden, nernen wij hem, sijn huysgesynne,
werckluyde, coepluyde, wisselaeren ende voert alle diegene, die tot onser munte leveren sullen, hoere lijve ende
guede in onse hoede, geleide ende beschermynge gelijck
onse dienre ende dagelix huysgesynne, ende gebieden
hyeromme alien onsen mairschalcken, amptlude, schouten,
richteren, dienren ende ondersaten, dat sij onsen muntmeister ende voert alle die andere als voirs. hoere liken
ende gueden houden ende starcken in desen onsen geleide
ende bescherminge sonder innevallen ende alle argelist.
In oirkonde sbriefs mit onser hant geteikent ende besegelt mit onsen segell, gegeven in onser stat van -Utrecht
int jair onses Heeren M HIP ende XC opten iersten
dach in Februario.

Afschr.

Bissch. Archief, no. 373, fol. *8.
XXII.

BISSCHOP DAVID STELT RUTGER DE MAELHE AAN TOT
STEMPELSNIJDER VAN DE MUNT.

Duurstede, 1492 Mei 26.
Commissie meister Rutger die Maelre 1) muntusere te
maken.
David etc. alien denghenen, die desen onsen brieff
sullen syen ofte hoeren lesen, saluyt. Want wij betruwende sijn tot die dogeden ende sonderlinge konste, dairmede by ons gepresen ende geloift is meister Rutger die
Maelre, hebben wij hem bevolen ende bevelen mit desen
onsen brieve onse muntijsere te snijden ende te maken
in behoirlijken manieren ende des alle te doen, dat een

guet truwe muntijsersnijder schuldich is te doen, duerende
tot onsen wederseggen. In oirkonde sbriefs besegelt mit
onsen segel. Gegeven op onsen slote tot Duerstede int jair
onss Heren dusent IIIIeXCII opten XXVI dach in Meye.

Afschr.

Bissch. Archief, no. 373, fol. *19v.

Na Maelre volgt nog in het hs. de afkorting: ged.
Bijdr. en Meded. XLVIII.

4
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XXIII.
BISSCHOP DAVID GELAST EEN KLEINE ZILVEREN PENNING
TE SLAAN (ONVOLTOOID).

—, 1494 Maart 2 of 3 (?) 1).
Mijn genedige Here salt believene doers te maken enen
cleynnen silveren pennynck, ende sail gelden II witt, wel
verstaende die VI enen stuver, ende sail houden I d.
XVI gr. f. ende op die marck troys in den snede
IIcVIII 1/2 d. soe sal men maken uut een marck fijns
silvers XLI s. VIII d., dair den coepman aff hebben sail
XXXVI s. ende mijn genedige Here voir sijnre genaden
slyschat I s, ende die wercklude van munten ende van
wercken II st. mit hoir scroyende, die sij wenen ende
soe blijft dair mit II st. VIII d. voir coper ende brassayen ende ander grote oncost, ende soe maect men uut
een marck fijn silvers VIIaI0 XIIen. Item die muntmeister
sail hebben tot remedien II g. in den alloye en in der
snede VI d., mer die remedien sullen gaen tot profijt
van unsen genedigen Heren.
Afschr. — Bissch. Archief, no. 373, fol. *37v.

XXIV.
MUNTCOMMISSIE VOOR DEN MUNTMEESTER JOHAN VAN
PAPENVELT.

Duurstede, 1494 Maart 3.
Bisschop David gelast zijn muntmeester Johan van
Papenvelt zilveren munten te slaan, nl. een halven stuiver
en een oort van een stuiver, en bepaalt: „item die wercklude sullen hebben loen, als zij hebben in der munten
van Bourgoendien".
Afschr. — Bissch. Archief, no. 373, fol. *37v.
1) De acte is geplaatst tusschen een recesbrief van 2 en een muntcommissie van 3 Maart 4494.
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XXV.
BISSCHOP DAVID STELT HERMAN GHIGING AAN ALS
WAARDIJN VAN DE MUNT TE HASSELT.
Duurstede, 1494 Juli 8.
Gedrukt : P. 0. van der Chijs, De Munten der Bisvan Utrecht (1859) 201.
schoppen

Afschr

Bissch. Archief, no. 373, fol. *43.

XX.VI.
BISSCHOP DAVID GEL AST ZIJN MUNTMEESTER JOHAN
VAN PAPENVELT OM TE HASSELT GOUDEN EN ZILVEREN
MUNTEN, NL. EEN DAVIDSGULDEN, EEN HALVEN GULDEN,
EEN DUBBELSTUIVER, STUIVER, HALVEN STUIVER EN OORT
VAN EEN STUIVER , BENEVENS NOG EEN GOUDGULDEN TE
SLAAN, EN MACHTIGT HEM NAAR DE NIEUWE MUNTPLAATS
DE BEST E GEZELLEN DER MUNT MEDE TE NEMEN.
Duurstede, 1494 Augustus 18.
Soe heeft mijn genedige Beer sijnre genaden
muntmeister voirs. geconsentiert ende belieft, hij dese
goudene ende silveren pennynge voirs. nae innehout van
sijnen commissien ende scryften hij dairaff heeft oick sail
moegen maken ofte doen maken in mijns genedigen
Heren munte bynnen synre genaden stat van Hasselt, ende
omme vorderinge mijns genedigen Heren munte hebben
sijne genade belieft, sijnre genaden muntmeister sail moegen
nemen van den gesellen der munten hem des beste nutte
dunckende bij alsoe die dairtoe ede ende anders gedaen
sullen hebben, alse dien geboirlijken is zonder argelist.
Des tot oirkonde heeft mijn genedige Here dese instructie
mit sijnre genaden hant hyeronder geteikent. Actum
Duersteden int jair onses Heren dusent vierhondert vierendetnegentich upthen achtienden dach in Augusto.

Afschr. — Bissch. Archief, no. 373,
fol. *38v = Rey. no. 4894.
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XXVII.
BISSCHOP DAVID MACHTIGT ZIJN MUNTMEESTER JOHAN
VAN PAPENVELT TE HASSELT ZILVEREN MUNTEN TE SLAAN,
NL. EEN ZGN. 0 VERIJSELSCHE PENNING TER WAARDE VAN

3b-

GULDEN EN EEN PENNING TER WAARDE VAN

so-

GULDEN.

Duurstede, 1495 April 29.
Gedrukt : Van der Chts, a.w., 202.

Afschr. — Bissch. Archie f, no. 373,
fol. *43 1) = Beg. no. 4918.

XXVIII.
FRANK AREND FRANKENZOON LEGT ZIJN EED AF ALS
WAARNEMEND MUNTMEESTER BIJ AFWEZEN VAN JOHAN
VAN PAPENVELT.

1495 September 29.
Opten XXIXen dach in Septembri anno etc. XCV heeft
Francke. Aernt Franckenzoen sijnen eedt gedaen, mijns
genedigen Tieren munte tot Hasselt in affwesen des muntmeisters Johans van Papenvelt tot eere ende pro* mijns
genedigen Heron truwelijke nae inneholt der commissien
dairaff to bewaeren, presentibus de consilio meister Ludolph
van den Vene, Doemdeken tUtrecht, Geryt Mulert, rentmeister van Sallant, ende Herman Kruse, scholte tot
Vollenhoe, dair dit gheschiede upten dach vurs.

Minuut. — Bissch. Archie f, no. 4, fol. 388.

TOT DUSVERRE ONGEDRUKTE HOLLANDSCHE
OORKONDEN VAN VOOR 1300,
MEDEGEDEELD DOOR

t Jhr. Mr. W. G. FEITH en Dr. S. W. A. DROSSAERS.

De onderstaaDde 13de eeuwsche oorkonden werden door
wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith, in leven chartermeester aan
het Algemeen Rijksarehief, in welke functie hij steeds
belast was met de besehrijving van middeleeuwsche archivalia, verzameld, met bet doel ze te publiceeren. Ware
hij niet zoo spoedig komen te overlijden, dan zou hij
wellicht nog gewacht hebben met de uitgave, totdat het
aantal oorkonden grooter geworden zou zijn, maar, aangezien door verandering in zijne werkzaamheden zijn
latere vondsten alleen de uiterst oostelijke landstreken
van ons land betroffen, was deze verzameling, die op
Holland betrekking heeft, toch wel als afgesloten te beschouwen.
Het grootste deel van de charters leverde het archief
van het klooster Koningsveld, besehreven in den bundel
Delftsche Statenkloosters (Alg. Rijksarchief 1917), en dat
van het Bagijnhof te 's-Gravenzande, beschreven in den

bundel Kloosters en andere stichtingen in Delfland (Alg.
Rijksarchief 1920).
Twee der oorkonden werden overgenomen uit het Cartularium van de heeren van Montfoort, na de verschijning
van den Catalogus van het archief dier heeren, door
Mr. Feith aangekondigd in het Archievenblad.
In eene doos met ongeordende en nog niet beschreven
stukken van de abdij Egmond, vond Mr. Feith een kladpapier, waarop twee afschriften, door hem, to oordeelen
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naar het schrift, in het begin van de 14de eeuw gesteld.
Beide akten houden een uitspraak in tusschen den abt
en den heer van Egmond. De eene, d.d. 1312 October 28,
is gedrukt bij Van Mieris blz. 127, de andere is een
vertaling van de Latijnsche oorkonde bij V. d. Bergh I,
no. 247. Aangezien twee veischillende teksten van eenzelfde akte elkaar plegen te verduidelijken en het zijn nut
kan hebben te wijzen op de weglating in de vertaling
van de passage over den tol te Alkmaar, is de vertaling
bier mede afgedrukt.
S. W. A. D.

I.
WILLEM, ROOMSCH KONING, BELOOFT AAN ZIJN
MOEDER NA. DEN DOOD VAN ALEIDIS, ECHTGENOOTE
VAN EGIDIUS VAN RIJSWIJK, HET LAND, DAT DEZE
THANE IN LEEN HEEFT.

1249 December 31.
Wilhelmus, Dei gratia Romanorum rex scraper augustus,
universis imperii fidelibus ad quos littere presentes pervenerint gratiam suam et omne bonum.
Nover nt universi quod nos terram Aleydis uxoris Egidii
de Rijswijck post mortem ipsius dilecte matri nostre
liberaliter duximus conferendam, in cujus rei testimonium
presentem paginam sigillo nostro regio fecimus roborari.
Datum apud Sande pridie kalendis Januarii anno Domini
31° CC° XLIX indictione VIII.

Afschrift in het Cartularium van het Bagijnhof
van 's-Gravenzande, fol. 1.
Alg. Rijksarchief : zie den Inventaris van het
archief van het Bagijnhof, no. 11.
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II.
HENDRIK, BISSCHOP VAN UTRECHT, KEURT DE
STICHTING VAN DE KERK TE SCHIEDAM DOOR ALEIDIS,
WEDUWE VAN JAN VAN AVENNES, COED.

1262 December 5.
Henricus, Dei gratis Trajectensis episcopus, universis
presentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam.
Cum illustris domina dilecta rostra consanguinea domina
Aleydis, uxor quondam domini Jo. de Avennis, Hollandie
et Selandie tutrix, in nova terra apud Scheidam in divini
honorem nominis de novo ecclesiam construi fecerit et
dotaverit eandem, nos ipsius in hac parte piis supplicationibus inclinati ad hujusmodi structuram ecclesie licentiam
concedimus postulatam necnon parochianis ejusdem ecclesie
ut presbyterum baptisterium et sepulturam ecclesiasticam
habere valeant, ad petitionem dicte domine tutricis absque
matricis ecclesie et juris alieni prejudicio auctoritate presentium indulgemus ; si vero alique villule ex parochiis
de Sche vel de Kettel qui propter locorum distantiam
suas ecclesias non valerent commode frequentare, ad ecclesiam de Sceidam Novam elegerint pertinere, ut hoc
fiat et ordinetur de consensu plebanorum ad quorum
parochias pertinebant, mediante recompensatione rationabili et decente, similiter indulgemus.
Actum et datum apud Hurst anno Domini millesimo
CC° LX° secundo in vigilia beati Nicolai.

Oorspr. met geschonden zegel in groene was met
contrazegel.
Alg. Rijksarchief : zie het Supplement op den
Inventaris van het archief der proosdij Koningsveld,
no. 207a.
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ALEIDIS, VROUWE VAN HENEGOUWEN, WEDUWE VAN
JAN VAN AVENNES, GEEFT HET KLOOSTER KONINGSVELD 8 MORGEN LAND, GEHEETEN TERRA MARTINI 1).

1266 Februari.
Aleidis, domina Hanonie quondam pie memorie domini
Johannis de Avennes uxor, universis Christi fidelibus
presentem paginam inspecturis salutem et omne bonum.
Universitati vestre notum esse cupimus et presentis
scripti testimonio profitemur, quod nos pro debito triginta
librarum quas debebamus ecclesie de Konincsvelt et pro
decem libris aliis quas in elemosinam eidem ecclesie
duximus assignandas, eidem protulimus octo jugera terre,
que terra Martini nuncupatur, jacentia inter undecim
rnansos suis usibus perpetuo permansura, sub hac forma
videlicet quod conventus prefate ecclesie de Konincsvelt
pro recompensatione predicte elemosine sibi a nobis liberaliter collate pie memorie domini Johannis de Avenis
quondam mariti nostri memoriam necnon et nostram post
obitum nostrum ac fratrum nostrorum pie memorie domini
Wilhelmi, illustris regis Rornanorum, et domini Florentii,
fratris sui, ac parentium nostrorum singulis annis in anniversariis nostris sollempniter celebrabunt. Ne itaque super
hoc ipsis videlicet ecclesie et conventui de Kunincsvelt in
posterum aliqua calumpnia possit oriri, ad warandiam ipsis
prestandam de prefata terra sive de debito XL librarum
prescriptarum nos et heredes nostros presentibus obligamus
et hoc eidem ecclesie presenti scripto communimus sigilli
nostri munimine roborato.
Actum in Delf anno Domini M° CC° LX° quinto mense
Februario, presentibus et testibus Gerardo de Akerslote,
judice in Delf, juratis et aliis quam pluribus.

Oorspronicelijk ; het zegel van Aleyolis verloren.
Alg. 1?ijksarchief : zie den Inventaris van het
archief der proosdij Koningsveld, no. 17.
1) Wellicht is hiermede bedoeld S.' Maartensrecht bij Delft.
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Iv.
HENDRIK, BISSCHOP VAN UTRECHT, NEEMT -HET
BIGIJNHOF TE 'S-GRAVENZA.NDE IN ZIJN BESCHERMING,
GEEFT HET VOORRECHTEN EN T'UCHTREGELS EN BELAST
DEN ABT VAN MARIENWEERD EN DEN PLEBAAN TE
'S-GRAVENZANDE MET HET TOEZICHT.

1267 (voor 4 Juni) 1).
Heynricus, Dei gratia episcopus Trajectensis, viris religiosis et in Cristo devotis abbati de Insula beate Marie
et plebano de Gravensande ordinis Premonstratensis
salutem in Domino.
Personas que in arte contemplationis virtutum Domino
jugiter famulantur nos decet diligere propentius et ne
pianorum hominum agitentur molestiis nostre protectionis
auxilio confovere. Hine est quod nos dilectis in Cristo
filiabus, magistre et congregationi beginarum in Gravezande, concedimus ut in curia earum possint divina et
missarum solemnia sine matricis ecelesie prej udicio celebrari
easque quas a tallies et ex actionibus quibuscunque penitus
eximimus cum omnibus possessionibus et bonis earum
sub nostro et beati Martini protections suscipimus vestre
discretioni districte mandamus quatenus eisdem nostra
auctoritate efficaciter presidio defensionis assistentes non
permittatis eas ab aliquibus contra tenorem litterarum
presentium indebite molestari, molestatores hujusmodi per
censuram ecelesiasticam compescendo insuper si quisque
clericus sive laycus domos et loca dictarum beginarum
sine manifesta et rationabili causa frequentare presumpserit, ilium nostra auctoritate cessare a temeritate hujusmodi arceatis. Et si ad vestram monitionem non destiterit,
excommunicationi subdatis et fiat archifidelium alienus.
Et quod diversitas et confusio habitus sepius animorum
confusionem inducit, volumus ut vestes dictarum magistre
et beghinarum unius et talis sint coloris quod per hoc

1) Sterfdag van bissehop Hendrik.
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ab aliis personis secularibus cognoscantur et ne sub specie
habitus predicti alique ex eis occasionem habeant evagandi,
vos si quas beginas in parrocia de Gravesande inveneritis
de quibus a magistra fueritis requisiti extra cepta earundem beginarum inobedienter et sine licentia commorantes
quae voto castitatis emisso apud ipsas beginas habitum
assumpserint, moneatis ut ad manendum infra septa dictarum beginarum in castitate servituro Domino revertantur
alioquin ipsas ad id vel ut habitum predictum deponant
per censuram ecclesiasticam compellatis. Illos etiam qui
ausu temerario domos infra septa predicta sitar vel eciam
quicunque dicte congregationi in elemosinas legata arestaverint vel male impetierint, simili sentencia feriatis. Si
vero ambo hiis exsequendis interesse non potueritis alter
vestrum plena auctoritate nichilominus exequatur.
Datum anno Domini M° CC° LX° septimo.

Afschrift in het Cartularium van het Bagijnhof
to 's-Gravenzande, fol. 2 verso.
Alg. Rijksarchief : zie den lnventaris van het
archief van het Bagijnhof, no. 11.

V.
FLORENS, GRAAF VAN HOLLAND, BEVESTIGT DE
SCHENKING VAN 20 SCHELLINGEN HOLLANDSCH JAARLIJKS, DOOR ZIJN VA.DER AAN HET BAGIJNHOF TE
'S-GRAVENZANDE GEDAAN.
1271 Maart 19.
Florentius, comes Hollandie, universis presentes litteras
inspecturis salutem.
Cum dilectus pater noster beghinis apud Arenam Comitis
manentibus viginti solidos Hollandenses in elemosinam
annis singulis contulerit, nos factum dicti patris nostri in
hoc casu ratum habemus et gratum mandantes ballivo
nostro Northollandie, qui pro tempore fuerit, ut predictor
viginti solidos annis singulis eisdem de redditibus nostril
apud Zande sine difficultate qualibet conferat et persolvat.
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Datum anno Domini millesimo CC° LXX° primo feria
quinta post Dominicam qua cantatur Letare Jerusalem.

Afschrift in het Cartularium van het Bagijnhof
te 's-Gravenzande, fol. 2.
Alg. Rijksarchief : zie den Inventaris van het
archief van het Bagijnhof, no. 11.
VI.
ALEIDIS, WEDUWE VAN JAN VAN AVENUES, OORKONDT, DAT ZIJ EEN KAPELANIE HEEFT GESTICHT IN
HAAR KASTEEL BIJ DE RIVIER, TE BEDIENEN DOOR
HET KLOOSTER KONINGSVELD 1).
1276 September

5.

Aleydis, uxor quondam domini Johannis de Avennis,
universis presentia visuris vel audituris salutem in Domino

sempiternam.
Ad singulorum noticiam volumus pervenire quod nos
statuimus perpetuam cappellaniam in castro nostro apud
rivum et assignamus ad sustentationem cappellani ibidem
deservientis decem libras annuatim percipiendas in Soutenvene de lanthura nostra quarum quinque librae recipientur
in primis nundinis apud Delf videlicet in festo beati Odulfi,
alie vero quinque librae ad nundinas Valkenborch proximo
subsequentes ad festum videlicet beati Lamberti. Banc
vero cappellaniam facient deserviri cum perceptione fructuum prepositus et conventus de Ccnincsvelt per suum
concanonicum virum ydoneum qui cum vigiliis et Boris
suis tenebitur cotidie dicere missam nisi legitimo deti1) Deze oorkonde betreft een kapel in het huis te Riviere en is in
den Inventaris van het klooster Koningsveld ten onrechte bij de stukken
betreffende de kerk te Schiedam gevoegd. De Fremery maakt dezelfde
vergissing, wanneer hij in het Suppl. onder oork. no. 298 verwijst naar
Van den Bergh, Oorkb. II, no. 470. De kerk te Schiedam is dus niet

in 1276 gesticht doch bestond in het jaar 1262, blijkens de goedkeuring
van den bisschop van Utrecht (zie no. II).
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neatur impedimento. Et praecipue post dominicales vesperas in ipsa capella vigilias cum novem lectionibus et
seeunda feria missam cantabit pro animabus mariti nostri
et predecessorum nostrorum scilicet parentum et fratrum.
Observabit etiam idem capellanus dies anniversariorum
ipsorum nostrorum et filiorum nostrorum et comitis Hollandie postquam diem claudere nos continget extremism
cum memoria vigilarum et missarum sollempniter psallendarum. Propterea si contingeret comitem Hollandie terram
de Zoutenvene a nobis vel nostris successoribus in posterum
redimere, volumus quod prepositus et conventus de Conincsvelt centurn libras Hollandenses de pecunia redemptionis
recipiant pro comparandis annuis redditibus ad sustentationein cappellani predicti qui etiam cum nos vel successores nostros presentes esse contigerit mensarum nostrarum

refectionem liabebit scilicet capellanis nostris familiaribus
et cotidie nobiscum existentibus sicut alias sit ibidem
nobis presentibus cedent oblationes altaris. In cuius rei
testimonium presentes litteras sigillo nostro et Florencii
filii nostri fecimus roborari.
Datum anno Domini M° CC° LXX sexto Sabbato ante
nativitatem beate Virginia.
Oorspronkelipc; de beide zegels verloren.
Alg. Rijksarehief : zie den Inventaris van bet
archief der proosdij Koningsveld, no. 208.

VII.
ALEIDIS, WEDUWE VAN JAN VAN AVENNES, GEEFT
DE KERK TE SCIIIEDAM MET HET PITRONIITSRECHT
BENEVENS 18 MORGEN LAND TE AIA.THENESSE AAN
HET GISTHUIS TE SCHIEDAM, DAT VERVOLGENS MET
HAIR TOESTEMMING BEDIENING EN INKOMSTEN AAN
HET KLOOSTER KONINGSVELD OVERDRAAGT.

1276 September 5.
Aleydis, uxor quondam domini Johannis de Avennis,
universis presentia visuris salutem et cognoscere veritatem.
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Notum facimus universis quod nos contulimus hospital( )
quod in rivo fundavimus ad sustentacionem pauperuim
ibidem jus patronatus ecelesie et ipsam ecelesiam cu m
omni jure ab ipso hospitali possidendis ; praeterea conferimus ipsi hospitali decem et octo jugera terrarurn
jacentia infra officium de Matenesse quas de propriis
nostris denariis comparavimus hominibus de diversis.
Insuper dictum hospitale contulit de nostro consensu
preposito et conventui de Conincsvelt ipsam ecclesiam
parochialem per ipsorum concanonicum viruin ydoneum
deserviendam cum perceptione decimarum quondam dornini
Theoderici dicti Bokel et omnium proventuum ac omnium
ibidem oblationum pertinentium ad altare, oblationibus
diei dedicationis ipsi hospitali in signum dominii juris
p atronatus integre reservatis. Tenebuntur etiam cappellanus et hospitale predicti ad observationem sollempuem
anniversariorum mariti nostri parentum et fratrum nostrorum
et filiorum nostrorum cum diem claudere nos continget
extremum et ad continuam memoriam orationum et beneficiorum ............ oblationes cappellano competentes
usque ad quadraginta Holl. vel ultimum excreverint
volumus quod dictus prepositus et conventus
ciant ecclesie memorate. Cappeldeservire
lanus vero conventus predictus tenebitur intendere profectui
de Conincsvelt sed
regimini et corrections
ipse tamen prepositus supreme si autem aliqua in posterum
novalia vel alie decime quoquo jure ad ecclesiam
alter eorum specialibus suis sumptibus procuraret
vel sibi specialiter conferretur contemplatione p(rin)- . . .
• • • • • inter se per(cr)
firmitatem presentem litteram sigillo nostro proprio et
sigillo Florentii filii nostri fecitn(us robor)ari.
Datum anno Domini (M° CC° LXX) sexto Sabbato
ante nativitatem beate Virginis.

Oorspronkelijk ; door vochtvlekken gedeeltelijk onleesbaar. Met de zegels in groene was en geschonden.
Alg. Rksarchief : zie den Inventaris van het
archief der proosdy Koningsveld, no. 209.
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VIII.
FLORENS, GRAAF VAN HOLLAND, GELAST DEN SCHOUT
VAN DELFT GEEN SCHOT TE EISCHEN VAN HET KLOOSTER
KONINGSVELD VAN EEN ZEKER STUK LAND.

1276 December 31.
Florentius, comes Hollandie, sculteto suo de Deiff
salutem.
Mandamus tibi sententialiter voientes quatinus conventum monasterii de Campo Regis ad solutionem alicuius scoti de terra ilia quam frater Thomas, conversus
dicti monasterii, eidem contulit in elemosinam, nullatenus
moneas nec compellas verum permittas dictum conventum
libere gaudere dicta terra sine inquietatione supradicta
presentium testimonio litterarum.
Datum in vigilia Circumcisionis anno Domini M° CC°
LXXmo sexto.

Oorspronkelijk ; het zeg el van den oorkonder verloren.
Alg. Rijksarchief: Archief der Oud-Bisschoppelijke
Klerezij, X, 13. Zie den lnventaris van het archief
van de proosdij Koningsveld, no. 18.
IX.
ALEID, WEDUWE VAN JAN VAN AVENNES, SCHENKT
AAN DE BAGIJNEN TE 'S-GRAVENZANDE EEN STUK
LAND ALDA AR NAAST DEN BOOMOAARD VAN DE
WONING, DIE HAAR ZOON FLORENS DAAR HEEFT.

1282 December 23.
Wi ver Alijd mijn(s her J)h(a)ns wijf was van Avennes
makent cont hem alien, die dese (let)tren sien of horen
selen, dat wi over die zie(le mijnre) vrou onser moeder
ende yore de once hebben ghegheven ende gheven in
pu(er)e alemoessenen de(r) f(ermerien) van den beghinen
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van s-Gravenzande once lant, dat leit b(esyden) den
boem(gae)rt van der woe(n)ing(en), die Fl(orens) on(se
so)ne (da)er hevet. Ende omnie dat wi willen, dat dese
ghifte, die wi gheven dore Ghode b(live altoes ge)stade,
s(o) hebbe wi den voregheseiden beghinen (ter fermerie)n
behoef gheghe(ve)n (dese) 1(etteren ghezegelt me)t onsen
propre seg(le).
Ghegheven int jaer ons Heeren M CC° LXXX° II des
Goens(da)ghes (yore Kor)s(dac)h.
1. Oorspronkelijk, door afschilfering gedeeltelijk onleesbaar, aangevuld uit het Cartularium. Het zegel is
verloren.
Alg. Rijksarchief : zie den Inventaris van het
Bagijnhof to 's-Gravenzande, no. 37.
2. Afschrift in het Cartulariuin, fol. 3. (Inv., no. 11.)
X.
FLORENS, GRAAF VAN HOLLAND, WEKT EEN IEDER
OP OM DE AFGEZANTEN VAN HET KLOOSTER KONINGSVELD, DIE BIJDRAGEN ZULLEN KOMEN VRAGEN VOOR
DEN BOUW VAN EEN NIEUWE STEENEN KERK, GUNSTIG
TE ONTVANGEN.

1286 Juni 5.
Florentius, comes Hollandie, universis ecclesiarum rectoribus et decanis, presbyteris et cappellanis necnon et
universis nobilibus officiorum dominis et scultetis ceterisque
ecclesiarum procuratoribus in comitatu suo manentibus ad
quos presentes littere pervenierant salutem et omne bonum.
Cum nos claustrum sanctimonialium in Campo Regis,
quod nostri progenitores fundaverunt et Buis elemosynis
dotaverunt ferventi zelo specialiter amplectamur et ecclesia
dicti claustri nunc de novo opere construatur lapideo et
sumptuoso nee ad hoc proprie suppetant facultates quin
fidelium elemosynis adjuvetur, universos vos et singulos
affectuosa prece rogamus et in Domino exhortamur quatenus nuncios dicti claustri, cum ad vos venirent pro
fidelium elemosynis expetendis, vos eos propter Deum et
ob reverentiam nostri karitative recipientes munifice ac
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liberaliter pertractetis nichil vobis de ipsorum elemosynis
usurpantes, attendentes quad particeps bonorum efficitur
qui se boni operis statuit adjutorem.
Datum anno Domini M° CC° LXXX° sexto in die beati
Bonifacli et sociorum eius.

Oorspronkelijk. Het zegel verloren.
A19. Rijksarchief : zie den Inventaris van het
archief der proosdij Koningsveld, no. 12.
XI.
HERMAN VAN WOERDEN GEEFT DEN DIWONERS
VAN DIEMERBROEK HET RECHT OM EEN WATERGANG
NAAR DEN IJSEL TE MAKEN.

1289 September 25.
Wy Herman, ridder, heer van Woirden, doen cont
alien den ghenen, die dese lettere zellen zien of horen
lesen, dat by rade onser vriende ende vroeden lude
hebben oirlof gegeven die luden, die wonen in Didemerbroec in Jans gerecht van Linscoten, te waterne in d'Ysele
ende wy hebben die voirseiden luden gelovet hare water
te leidene ute Jans gerecht van Linscoten, die voir genoemt is, tot in die Ysele doir des papen lant van Oudewater ende Henries veren Aghaten zwager, met alsodaenre
vorwairden, dat sy hare wateringe die lude van Didemerbroec selve verwaren sullen ende makers ende die sluse
alse hem nutteliken is. Elide dat wy dit vast ende
stadich houden sullen ende onse erfnamen die na ons
comen, soe hebben wy dit besegelt met onsen segel.
Pat dese brief gescreven was, doe screef men dat incarnacioen ons Heren dusent twehondert ende neghene
ende tachtich des Sondages yore sinte Remigius' daghe.

Afschrift in het Cartulariurn van Johan II, heer
van Montfoort, pag. 80.
Rijksarchief te Utrecht : zie den Catalogus van
het archief der heeren van Montfoort, no. 282.
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XII.
JOHANNES, PASTOOR TE OUDERSCHIE, VERKLAART,
DAT DE KERK TE NIEUW SCHIEDAM STEEDS VOLDAAN
HEEFT AAN HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS ZIJN KERK,
ZOOALS DIE IN DEN STICHTINGSBRIEF OMSCHREVEN
WAREN.
1290 Juli 24.
Ad universorum noticiam cupimus pervenire quod nos
Johannes, curatus ecclesie de Veteri Schie, protestamur,
quod illustris domina pie recordacionis Aleydis, uxor quondam domini Jhoannis de Avennis, in Novo Schiedam ex
magi sive ex rivo de novo ecclesiam construxit, fundavit,
dotavit seu edificavit propriis suis sumptibus de consensu
reverendi patris bone memorie domini Henrici quondam
episcopi Trajectensis et de consensu domini Phillippi pie
memorie tune temporis dicte ecclesie nostre rectoris de
Veteri Schye et quod de eadem ecclesia de Schyedam,
mediante recompensatione competenti et ordinatione facta
de consensu reverendi patris domini Henrici episcopi
antedicti et de consensu domini Phillippi prefati dicte
ecclesie nostre et nobis postquam earn adepti fuerimus
legitimo satisfactum esse cognoscimus et proclamamus.
Et ita predecessoribus nostril ab initio fundationis ecclesie
predicte de Schiedamme semper satisfactum fuit recompensatione et ordinatione prehabita sicut a probis intelleximus
et fidedignis et vidimus in litteris patentibus eorundem.
In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus
duximus apponendum.
Datum anno Domini W CC° nonagesimo in vigilia
Jacobi apostoli.

Oorspronkelijk ; met overblijfsel van het zegel in
groene was.
Alg. Rijksarchief : zie het Supplement op den
Inventaris van het archief der proosdij Koningsveld
Beg., no. 2.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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XIII.
HERMAN VAN WOERDEN SPREEKT TEN VERZOEKE
VAN HEER GODEVAART VAN ZEIST ALS ZIJN OORDEEL
UIT, DAT HET RECHT VAN DEN LEENMAN, OM HET
LEENGOED, DAT HIJ ON BESPROKEN BEZIT, TE BEHOUDEN, BETER IS DAN HET RECHT VAN DEN LEENHEER, OM HET HEM AF TE WINNEN.
(1295) 1).
Wij Herman, here van Woerden, begeren, dat kundich
sy dien genen, dy desen brief sellen sien of Koren lesen,
dat ons haer Godevaert van Seysth gebeden hevet, dat
wij hem wisen willen tot even oerdele, ende aldus so
wise wy hem : een man, die sijn goet ontfaet van den
here ende die doe sat in alsulken goede als by van den
here ontfenck ende noch in sit, ende hem die here verleende al sijn goet onbesproken van enigen goede, dat
wisen wy haren Godevaerde voer een recht, dat die man
naere is sijn ontfangen goet te behouden mit den mannen
ende mit sijn huuses genoten dan hem die here is mit
sinen mannen of te winners. Dit wise wy vuer een recht
enth des volge wy daers te doers is.
In orkunde desen brieve besegelt mit onsen segel.

Afschrift in het Cartularium van Johan II, heer
van Montfoort, pag. 252.
Rijksarchief te Utrecht : zie den Catalogus van
het archief der heeren van Montfoort, no. 282.

1) Blijkens een in het bezit van den heer J. D. Wagner zijnde copie
van den Inventaris, welke de autoriteiten te Montfoort in '1587 van den
inhoud van eenige koffers op het slot aldaar lieten maken, is bovenstaande akte waarschijnlijk van 1295.
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XIV.
JOHANNES, GRAAF VAN HOLLAND ENZ., BEVESTIGT
DE SCHENKING VAN 20 SCHELLINGEN HOLLANDSCH
JAARLIJKS, DOOR ZIJN GROOTVADER EN VADER AAN
HET BAGUNHOF TE 'S-GRA.VENZANDE GEDAAN.

1297 Juli 6.
Johannes, comes Hollandie, Zelandie ac dominus Fri(si)e,
universis presentes litteras inspecturis salutem in omnium
salvatore.
Cum dilectus avus noster ac pater noster b(e)gginis
apud Harenam Comitis manentibus viginti solidos Hollandensis in (el)emosinam annis si(n)gulis (con)tulerunt,
nos factum dicti avi (ac) patris nostri in hoc casu ratum
habemus et gratum mandamus rentimagistro nostro Northollandie (qui pr)o tempore fuerit ut predictos viginti
solido(s a)nnis singulis eisdem de redd(iti)bus nostril apud
Zande s(in)e difficultat(e q)ualibet persolvat.
Datu(m) anno Domini M° CC° nonag(esi)mo septimo
in octavis apostolorum Petri et Pa(uli in) Haga.

1. Oorspronkelijk; gedeeltelijk beschadigd, aangevuld uit
het Cartularium. Het zegel in roode was is beschadigd.
Alg. _Rificsarchief ; zie den Inventari• van het
archief van het Bagijnhof to 's-Gravenzande, no. 48.
2. Afschrift in het Cartularium, fol. 2. (Inv., no. 11.)
XV.
WILLEM, GRAAF VAN HOLLAND, BESLIST HET GESCHIL
TUSSCHEN LUBBERTUS, ABT VAN EGMOND, EN WILLEM
WOUTERSZ. VAN EGMOND OVER DE ADVOCATIE EN HET
RECHT TUSSCHEN ARREMER- EN WIMMENERZWET.

1215 Augustus 28.
(Ick) W(illem), grave van Hollant, doe cont alien luden,
dat die twist ende sceel, die gheweest heeft (twi)schen ....
abt Lubbrecht van Egmond an dien zide ende Willem
Wouters zone van Egmond an dander zide van der advocacie ende recht twischen Aremerzwet ende Wymnemerzwet aldus ghesceyden is, dat die voirsz. Willem zijn
recht, dat hi him vermat to lien to hebben mit alien
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quyt scout, mar van gracien zoud hi die goede houden
tot sinen live ; voirt alle ghedinghe zel men doen voir
den abt of voir sinen bode binnen der porte van den
hove ende den scout zel men zetten bi sabs rade. Voirt
quamet enich claghe an den abt voirsz., dat sel men
Willem laten weten, die mit den abt of sinen bode
daerof te recht zel zitten ; desghelijc quamet enich claghe
voir Willem, zoud ment den abt laten weten, opdat hi
of sine bode dair bi mocht wezen ende wouder dabt niet
bi wezen, so zoude nochtan Willem dat recht vordern.
Voirt alle boeten ende betheryngh zel Willem ontfaen
die minre boet zel weten II penning, die meerre boete
II stuver, die boete van den lande te scouwen zal wezen
II d. of I henne. Ende Willem zel nyemant, dies scloisters dienst is, toot sinen dienst dwinghen ; die beste scloisters dienstlude ende manne, oic die gheen coyrmede en
gheven, coox, backers ende brouwers ende anders sabs
dienres van Willems recht, zellen met alien vri wezen.
Ende waer dat zake, dat Willem voirsz. dit zegghen him
onderwonde te breken, dat recht, dat hi tevoren van
gracien hadde, zoude hi eweliken quyt wezen, ten waer
dat Willem bi rade sgraven ende der kerken lude of na
den rechte beteren woude, dat hi misdaen hadde. Tughen
waren bier over Alyt, gravinne van Hollant, Willem van
Teylingh, Dirc ghehieten Dapifer, Dirc ende Philips van
Wassenare, b(roeder)s, Dir(c) Boekel, Odzier van Voirscoten, Aelbrecht Beniairt, Jacob van Heyloe, Jacob,
burchgrave in Leyden, Aernt van Rijswijk, Jan Persijn,
Isebrant van Harlem, Heynric, priester van Heemskerc,
Heynric, priester van Noertich, ende Heynric, persoenre
van Vlaerdingh, notarius van Hollant.
Ghegheven int fair ons Heren M CC vijftien die XV 1)
kalende van September die derde Indictie. (Hee littera
est sigillata tribus sigillis etc.)

Vertaling der oorkonde, afgedrukt bij V. d. Bergh
I, no. 247, net vroeg 14de eeuwsche hand geschreven
op een blad papier.
Alg. Rijksarchief : Archief van de abdij Egmond.
1) Het oorspr. heeft quinto.

JAN VAN HOUT's RAPPORTEN EN ADVIEZEN
BETREFFENDE HET AMSTERDAMSCHE TUCHTHUIS UIT DE JAREN 1597 EN '98,
MEDEGEDEELD DOOR

A. HALLEMA.

De bekende Leidsche secretaris-dichter Jan van Hout
heeft in het laatste kwart der 16e eeuw versehillende
rapporten en adviezen uitgebracht naar aanleiding van
hetgeen hij zag en hoorde op zijn dienstreizen, die het
der Leidsche regeering beliefde hem op te dragen. Die
bezoeken golden zoowel de steden en gewesten van de
Noordelijke als van de Zuidelijke Nederlanden, „am zich
aldaar omtrent plaatselijk godsdienstige, -sociale en -rechtstoestanden op de hoogte te stellen, waaraan de stad
Leiden een voorbeeld zou kunnen nemen", gelijk ik op
een andere plaats 1) schreef.
Jan van Rout's biograaf, Prof. Dr. J. Prinsen, schreef in
een beknopte levensschets van dezen beroemden Leidenaar,
dat ons helaas zoo weinig bewaard is gebleven van Van
Rout's ervaringen, die hij van andere plaatsen meenam 2):
„de notities, die hij zelf over dergelijke zendingen gemaakt heeft, zijn tot heden niet teruggevonden" 3). Voorzoover nu betreft zijn bevindingen inzake de Amsterdamsche tuchthuistoestanden nit de eerste jaren van het
1) Vgl. rnijn art. „Een geruchtrnakend vonnis in 1598 te Leiden
gewezen", in afl. 3, jrg. XXXIV van het Tijdschrift voor Strafrecht.
2) Vgl. Nieuw Nederl. Biogr. Wdb., dl. III, kol. 608-611.
3) Dr. Prinsen, t. a. p.
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bestaan dezer strafinrichting, mag in dat tekort onzer
kennis thans voorzien heeten door de publicatie der hierachter volgende bescheiden ; overigens is de bovengeciteerde
verzuchting nog alleszins gerechtvaardigd, wat des te
droeviger stemt, naarmate men uit het teruggevondene
van zoo beperkten omvang zijn daaraan omgekeerd evenredige groote historische waarde leert kennen.
En wat nu in het bijzonder de daarin gerapporteerde
bevindingen en besproken zaken betreft, deze verkrijgen
voor ons te meer waarde, wijl het Amsterdamsche tuchthuisarchief sedert vele jaren spoorloos is verdwenen en
evenmin van elders iets van belang aan handschriftelijk
materiaal over de oudste vaderlandsche, speciaal Amsterdamsche tuchthuistoestanden is gevonden, dat over het
ontstaan der inrichting, de daarin gevolgde werkwijze
en het succes van het er toegepast nieuw strafstelsel kan
inlichten. Verder erlangen deze bescheiden, in samenhang
met de desbetreffende meeningen van Van Rout's letterlievende vrienden, zooals bijv. D. V. Coornhert 1) en de
gebroeders Spieghel 2), een niet licht te onderschatten
beteekenis, wijl het geheel der daarin vervatte denkbeelden een stevigen grondslag heeft gelegd voor het
in geestelijken zin hecht opgetrokken tuchthuiswezen,
waaraan de Amsterdamsche gerechtsleden zeker wel het
meest eervolle en het werkzaamste aandeel hebben gehad.
Van Hout heeft zulks opgemerkt en daaraan met enthousiasme verteld !
Doch eerst zij medegedeeld, wat aanleiding gaf tot
Van Rout's tending met het bovenomschreven doel en
wat hem persoonlijk in dit onderzoek zoo zeer aantrok.
De achteruitgang en armoede, die in en om het Leiden
van ± 1570 en later hand over hand toenamen, hadden
de criminaliteit, inzonderheid onder de jeugd en jongeling4) Zie in dit verband de inleiding mijner publicatie van D. V. Coornhert's teruggevonden handschrift „Boeventucht" in Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. XLV, afl. 1; verder Letterk.
Bijbl. N. R. C. 5 en 12 Februari, 1927.
2) Vgl. over Spieghel en zijn kring in dit opzicht het Jaarboek van
Amstelodamum, jrg. 1926.
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schap, onrustbarend doen stijgen. De oorzaak dier economische inzinking lag in de droevige tijdsomstandigheden
als gevolg van den oorlog, de belegeringen van de stad
door de Spanjaarden, de langdurige guerilla tusschen
burgers en huursoldaten en, — niet te vergeten —, in
de slapte in de draperie, de lakennering, welke eens den
roem der sleutelstad uitmaakte. Er waren toen volgens
een bekend spreekwoord dier dagen, dat Prof. Blok aanhaalt 1 ), in Leiden zooveel bedelaars gehuisvest als in
geheel Holland samen. De algemeene ellende binnen de
muren dier stad verklaart ook het zeer merkwaardige
Rapport over Armenzorg, dat door Prof. Prinsen mede
aan Jan van Hout wordt toegeschreven 2).
Om aan de toenemende baldadigheid, dieverij en andere
anti-sociale neigingen verderen voortgang te beletten,
moesten Leidens vroede vaderen wel naar krasse en afdoende middelen omzien, ten einde de ongewenschte
elementen door tijdelijke verwijdering uit de samenleving
onschadelijk te makes. Doch de plaatselijke gevangenis
voldeed daarvoor niet meer, evenmin als men tevreden
was over het ter plaatse vigeerende strafrecht, gelijk dat
was gecodificeerd in de elkaar opvolgende stedelijke
keuren 3). Intusschen was het ook hier bekend geworden,
dat binnen Amsterdam een tweetal strafgestichten, een
voor mannen, Tucht- later ook Rasphuis genoemd, en een
voor vrouwen, Spinhuis geheeten, was geopend, waar
men probeerde, om inzonderheid jeugdige personen, die
nog slechts een of enkele malen wegens lichte vergrijpen
met den strafrechter in aanraking waren gekomen, weer
op het rechte pad to brengen.
Want nieuwe inzichten op het stuk der publieke straffen
hadden zich in den loop der 16e eeuw baan gebroken,
bier te lande zooveel als buiten onze grenzen, tengevolge
1) Zie diens Geschiedenis eener Hollandsche Stad, dl. II, blz. 266.
2) Uitgegeven in Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. XXVI, bl. '1'13 vlg.
Zie daarnaast De Beweging, 1908, blz. 251.
3) Over de Leidsche gevangenis- en tuchthuistoestanden zie men
verder mijn desbetreffende studie in het Leidsch Jaarboekje, jrg. 1926,
blz. 26-71.

72

JAN VAN HOUT'S RAPPORTEN EN ADVIEZEN

waarvan de oprichting van een nieuw soort strafinstituten
werd voorbereid. De Nederlanden zijn daarin, voorzoover
we thans weten, inzonderheid ter beteugeling van de losbandigheid en verruwing der jeugd, voorgegaan. Want
reeds in 1530, den 12den Juni, werd in de vroedschap
van Gouda voorgesteld, „omme een vast huys ofte tamer
to doen maecken by der stede, dair men den inobidienten
ende quaetwilligen kinderen ende anderen personen ter
castymente soude moegen leggen" 1). Ofsehoon dit voorstel toen nog aangehouden werd ter fine van advies,
werd er reeds den 3den October d.a.v. wegens de groote
klachten, „die daegelicx vallen onder den rebelligen ende
inobidienten kinderen ende jonghe luyden, die hoirluyder
ouders groete overlast andoen", gevolg aan gegeven en
werden er „eenighen huysen" door de stedelijke regeering
tot dat doel in gereedheid gebracht 2) en vervolgens daarvoor gebruikt 3 ). Engeland kreeg zijn oudste tuchthuis
in het Londensche Bridewell als house of correction, dat
in Februari 1555 in gebruik werd genomen, terwijl Nurnberg voor de Duitsche landen daarop volgde door de
oprichting van zijn Spinnhaus in 1588 4). Maar het model
voor geheel West-Europa inzake den nieuwen vorm van
gevangeniswezen werd en bleef vele jaren het in Februari
1596 geopende Amsterdamsche Tuchthuis, „Muster von
Sauberkeit, Zucht, Ordnung und fleissiger Arbeit".
Binnen zijn muren werd de verbetering van het strafstelsel ter hand genomen, voorzoover dit langs den weg
van het materieele recht hervormd kon worden in een
doelmatiger strafgesticht. Een verstandiger inzicht inzake
straf en de toepassing der vrijheidstraffen in 't bijzonder
1) Vgl. Rechtsbronnen der stad Gouda, ed. Mrs. L. M. Rollin Couquerque
en A. Meerkamp van Embden, blz. 574, (O. V. R.).
2) L. c., blz. 575.
3) L. c. blz. 459: wie de boeten niet betalen kon, ,,sall geleghen
werden in een castiementshuysken XIIII daghen langh te water ende
te broode".
; afgelezen 17 Juni 1573.
4) Vgl. Dr. R. von Hippel, „Beitrage zur Geschichte der Freiheitsstrafe", Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft, 18 ter Band, SS. 425
und 429 flgg.
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drong zich op den voorgrond en beheerschte weldra de
conclusies van verschillende Gerechtscolleges, eerst ten
aanzien van kinderen, wegens hun onmondigheid, daarna ook ten opzichte van volwassen veroordeelden, die
anders wel voor lijf- en levensstraffen in aanmerking
zouden komen, doch „schoon bekwaem om te arbeiden
echter seer sober van verstand" waren ; in 't algemeen
van alien, wien men in rechten op te weinig gronden
een voldoende toerekeningsvatbaarheid kon toekennen,
maar naderhand ook van andere categorieen van niet te
zware misdadigers en wetsovertreders. De lichamelijke
straffen immers hadden een dikwijls hoogst bedenkelijke,
of wel in 't geheel geene uitwerking gehad, tot afschrik
en voorkoming, noch tot vergelding. En de meer humane
beoordeeling des persoons van den misdadiger, zoowel als
die omtrent ieder speciaal geval door de Hollandsche
strafrechters, inzonderheid te Amsterdam, golden wel in
de eerste plaats de jeugdigen van jaren, die nog voor
verbetering vatbaar bleken en hoop gaven op een beter
leven. Een nieuw soort gevangenis, beter dan de bestaande, in den vorm der tucht- en spinhuizen, zou tot
die correctie moeten meewerken en arbeid, passende
opvoeding naar lichaam en geest, geregelde levenswijze,
orde, tucht, ja een strenge discipline zouden de aangewezen middelen vormen, om dit schoone doel te
bereiken.
Leiden nu wilde ook van deze nieuwe sociaal-nuttige
strooming profiteeren, doch had voorlichting noodig van
de meer ervaren zusterstad Amsterdam. Jan van Hout
was onder de ambtelijke en meest vooruitstrevende burgers
der sleutelstad een der eersten, die op middelen zon, om
de talrijke bedelaars en landloopers, diefjes en dieveggen,
jeugdige misdadigers en werkschuwen, in 't algemeen de
minst gevaarlijke maar toch wel anti-sociale elementen
der stad door gedwongen arbeid, het leeren van een
ambacht en geregelde werkzaamheden van den slechten
weg of en op den goeden te brengen. De financieele
toestand van Leiden was daarbij niet rooskleurig en het
schepencollege was er met werk overladen door opeen-

hooping van werkzaamheden, zoodat de wensch

naar
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sneller recht ten behoeve van de maatschappelijke veiligheld der burgers van alle kanten werd vernomen.
Om zich nu te overtuigen, „van wat grooter nutschap
ende vordernisse doprechtenge van zodanige Tuchthuys
alreets aldaer (t.w. te Amsterdam) was gevonden", achtten
de Leidsche vroede vaderen het raadzaam, dat Jan van
Hout, die voor andere zaken, rakende de belangen zijner
woonplaats, toch to Amsterdam moest zbn, eens poolshoogte nam, op welke wijze het Amsterdamsche voorbeeld voor Leiden navolging verdiende. Zoo vinden we
Van Hout den 9den November 1597 voor het eerst bij
en in het Amsterdamsche tuchthuis, om den opzet en de
werking van het gesticht in oogenschouw te nemen. Hij
kreeg gelegenheid verschillende vragen te stellen aan het
college van regenten, van enkele bescheiden inzage te
nemen en uit het hartelijk afscheid kan men de gevolgtrekking makes, dat zijn indrukken van het nieuwe strafinstituut gunstig waren. (Zie het voorloopig rapport I.)
Dit was trouwens niet de eerste maal, dat Van Hout
door Leidens Magistraat met dergelijke eervolle opdrachten
werd belast, om elders de belangen der stad te behartigen,
een onderzoek in loco in te stellen naar de inrichting en
werkwijze van gestichten en instellingen en daarvan rapport uit te brengen aan bet stedelijk bestuur. Zoo vinden
we hem blijkens de Gei'echtsdagboeken, ten Leidschen
archieve aanwezig, in 1586 te Utrecht, om bij Leicester
protest aan te teekenen tegen diens plannen, om 's lands
hoogeschool naar de oude Bisschopsveste te verplaatsen ;
zoo was hij te Antwerpen in 1595 en te Rotterdam in
1596 voor „der stede saicke ende welvaeren" en reisde
hij in de jaren 1597 en '98 tot twee- of driemaal toe

alleen, of in gezelschap van andere Leidsche deputaten
uit den Magistraat en het Gerecht, naar Amsterdam in
verband met een te Leiden op te richten tuchthuis.
Want het eerste bezoek had een gunstig advies ten
gevolge, dat de stedelijke regeering aanspoorde, om ook
te Leiden den bouw van een dergelijk strafinstituut voor
te bereiden. Het verslag der besprekingen in de Groote
Vroedschap heb ik onder II mede doen afdrukken, al
betreft het niet rechtstreeks het Amsterdamsche tuchthuis.
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Doch de navolging van het Amsterdamsche voorbeeld
diene hier als model gesteld te worden, waarnaar ook
andere steden in Holland, Utrecht en Zeeland zich later
richtten. Naar aanleiding van de in den Breeden Raad
gehouden besprekingen besloot men nu tot de tweede
rein in Januari 1598, die overigens mede ten doel had,
plaatsing in het Amsterdamsche tuchthuis te verkrijgen
voor een 4-tal Leidsche burgers, die het Gerecht niet
aan lijf en leden wenschte te straffen of op andere wijze
in 't publiek als eerloos wilde verklaren wegens door hen
begane wanbedrijven. Tevens zou het bezoek aan het
gesticht, waarvan zooveel roem uitging, thans een meer
officieel karakter dragen. No. III geeft van dit bezoek
een uitvoerig en duidelijk relaas 1).
Ook thans werd men voldoende ingelicht en kregen
de Leidenaars naast een veelzildigen blik op het werk
van het tuchthuis een hoogen dunk van de aldaar toegepaste straf. Verder slaagde men in de plaatsing der
gevangenen, hetgeen naderhand een aanleiding te meer
zijn zou, om met den bouw van de Leidsche inrichting
niet lang te wachten 2). Wederom werd de Breede Raad
bijeengeroepen en het thans ingediende rapport besproken
en werden plannen tot den bouw uitgewerkt en vastgesteld, op welke wijze de uitvoering er van op de minst
kostbare wijze zou plants vinden 3) (12 Maart 1598).
Doch om al deze zaken voor te bereiden, was nogmaals
de voorlichting door de practisch ervaren tuchthuisregenten
van Amsterdam gewenscht. De voor die voorbereiding
aangewezen „bouvaderen", waartoe ook Jan van Rout
4) Vgl. verder over de meening van den hierin genoemden burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft in zake „de principale oorsaecke van
de fundatie vant tuchthuys" diens redevoering, in den Dud-Raad gehouden op 26 Januari 4598 en gedrukt in „Memorien en Adviezen
van Cornelis Pietersz. Hooft, ed. Dr. H. A. Enno van Gelder, Werken
Hist, Gen. 3 e Serie, Nr. 48, blz, 81, 82.
2) Vgl. over de kwestie der gevangenen mijn hiervoor genoemd art.
in het Tijdschr. v. Strafrecht.
3) Vgl. daarover verder mijn reeds eerder aangehaald art. in het
Leidsch Jaarboekje 1926.
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behoorde, besloten daarom den 22sten Maart nogmaals de
refs te ondernemen naar 's lands metropool en van dit
laatste bezoek is het rapport onder IV, hierachter afgedrukt, de vrucht.
Over de beteekenis der stukken is hiervoor al een en
ander onder de aandacht van belangstellenden gebracht,
terwijl de stukken overigens to zeer voor zich zelf spreken,
om die beteekenis nog nader hier te verduidelijken. Waar
een ter dege georienteerd deskundige als Prof. Von Hippel
indertijd verklaarde : „Eine wirklich sachmannische Beschreibung der alten Amsterdamer Zuchthauser fehlt
meines Wissens bisher vollstandig", zulks vooral ten gevolge van het verloren gaan van het tuchthuisarchief, is
de vondst van Jan van Hout's copieen in een Register
van Rapporten en de minuten in een bundel losse bescheiden, verzameld in een legger „Tuchthuis 1598", ongetwijfeld van belang to achten. Omtrent de herkomst
der stukken kan nog meegedeeld worden, dat I zoowel
in de kladnotities van Jan van Hout opgenomen is,
welke hij verrnoedelijk bestemd heeft voor een verzameling
gegevens voor een geschiedenis van het Leidsche tuchthuis, alsook in het net overgeschreven in het „Register
met verschillende rapporten over de jaren 1597-1625" 1).
II maakt als origineel extract uit de Groote Vroedschapsresoluties eveneens deel uit van de losse stukken in den
legger „Tuchthuis 1598" zondere nadere aanduiding,
terwifi III weer alleen in het bovenvermelde Register
met Rapporten 2) en het laatste nummer enkel voorkomt
in den bundel losse bescheiden.
Door verklarende voetnoten heb ik getracht de moeilijkheden, waarop men zou kunnen stuiten bij de lezing van
den tekst, uit den weg te ruimen.
Ten slotte betuig ik mijn oprechten dank aan den
Heer Gemeente-archivaris van Leiden, wiens welwillendheld mij de raadpleging der stukken mogelijk maakte.
A. H.
1) Legger „Tuchthuis" 1598, nr. 771. Register van Rapporten,
182 B, 5e rapp. fol. 262 vo., Leidsch Archief.
2) Fol. 317 vo.-321 vo.
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I.
Ten laetsten alsoe ic ooc angenomen hadde, om my,
daer zynde, wat te informeren opte gelegentheyt van
het tuchthuys, ende de vordernisse, ordre ende tonderhout vandien, hebbe ic zulx aen Burgermeesteren ooc
versocht, die my daer inne ende in tgunt ic vorder
mocht begeren, alle vruntlicke behulp ende vordernisse
toegeseyt. Ende mitter daet gepresteert hebben, als
zeyndende strac om eenige vande vaderen 1), tot opsicht van het voorsz. tuchthuys gestelt, om hem 2) aen
te seggen ende te belasten, my van alles openinge te
doen. Dan zoe de zelve, zoe mits de marctdach als
de slachtyt 3), nyet en waren te becomen 4), doen
hem 5) bevel van my ten twe uyren naer de middach
ten eynde voorsz. in het tuchthuys te verwachten 6).
Volgende den welcken zyn de voornoemde 7) Baersdorp
ende ic naer middage ten twe uyren gegaen naer het
voorschreven tuchthuys, twelc begrepen es ter plaetse,
daer tclarissen convent geweest ende aldaer staende es
8), alwaer comende, vonden
inden
1) Regenten, vgl. de Inleiding hiervoor.
2) Lees : hun.
3) Jan van Hout was nl. des Zondags 19 October 1597 afgereisd van
Leiden, des avonds van dien dag „mits een brave wint" reeds te
Amsterdam aangekomen en zich „op maendage des mergens goets tyts
laeten vinden aen Jan Jansz. van Baersdom, eerste burgemeester deser
stede".
4) Convoceeren.
5) Hun.
6) Ook hieruit blijkt weer overduidelijk, hoezeer de tuchthuisregenten als stedelijke ambtsdragers ondergeschikt waren aan de
burgemeesters der stad ; cf. „De regeeringe van Amsterdam soo in
't piviel als crimineel en militaire, (1653-1672), ontworpen door Hans
Bontemantel, ed. Dr. G. W. Kernkamp, dl. I, p. 101, 133, 134, 165.

7) Nl. de eerder in het rapport genoemde Jan Jansz. van Baersdorp,
eerste burgemeester der stad.
8) In het hs. open gelaten, hoewel de Heilige Weg, waaraan het
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2),
aldaer Ysbrant Harmansz. 1), ende .
buyten vaders 3) van tvoorsz. tuchthuys. Ende mit de zelve
daer op in tsamenspraec tredende ende gevraecht zijnde,
op wat ordre tselve was gefondeert 4), mitsgaders op de
nutticheyt ende voortgang vandien, ooc op de gebreecken,
die hem daerinne zijn bejegent ende tgunt vorder, tselve
angaende, in consideratie mocht comer, gaven ons ter
antwoorde, dat zy alsnoch geen ordre opt beleyt vandien
van Burgermeesteren wegen en hadden ontfangen, mer
alleen generale last, om tselve mitter daet in twerc te
stellen ende uyt de ouffeninge de ordre te ramen ende
mitter tyt te maecken, deur dien opt begin tusschen
Burgermeesteren ende Regierders verscheyden gevoelen
waren geweest 5). Maer datter wel waren gemaict ende
geraemt verscheyden voorslagen, vande welcke wy visie
ende copie versocht hebbende, hebben ons de selve gewillichlicken mede gedeelt, die ic, om de memorie te
bewaren, goet gevonden hebbe te insereren in myn jegenwoordige verbael ende waren tot vieren in getale, hier
naer 6) onderscheyden met A. B. C. _D. ende vanden volgenden innehouden.
vroegere Klarissenklooster, nu tuchthuis, stond, toentertijde een bekenden
naam had.
1) Een der eerste tuchthuisregenten.
2) Hier moesten oorspronkelijk de namen der twee andere tuchthuisregenten zijn ingelascht, doch Van Hout, die zijn rapporten en relazen
meestal uit het geheugen neerschreef, zal zeker deze namen vergeten zijn.
3) Aanvankelijk aldus genoemd in tegenstelling met den internen
„binnenvader", pater familias, oeconomus, „zipier". Later sprak men
steeds van regenten, praefecti, praesides, „Manner guten Namens und
Geriichtes, welche die Verwaltung und die Aufsicht fiber den Strafvollzug der Anstalt als Ehrenamt fiihrten und filr diesen Zweck regelrnaszig wochentlich im Hause zusammenkamen". (Von Hippel, S. 451).
4) D. w. z. welke huisreglementen, gestichtsvoorschriften er nageleefd
moesten worden.
5) Over dat verschil van gevoelen inzake de meest geschikte dienstvoorschriften hoop ik uitvoeriger te handelen in mijn schets „Boeventucht
in theorie en practijk" of „De voorgeschiedenis der Vaderlandsche

Tuchthuizen".
6) Aangezien de inhoud dezer ordeningen voor een aparte en
gedetailleerde bewerking in aanmerking kwam, heb ik deze belangrijke
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Ende mit hem vorder vande gelegentheyt ende vordernisse des voorsz. tuchthuys spreeckende zeyden, dat de
tuchtelingen waren gecomen tusschen de tsestich ende
tseventich personen I). Zommige, die daer inne gebrocht
zyn, door dien zy bevonden waren zonder anhout 2) ende
als vagabunden te loopen ; sommige die daer inne by
sententie van Schepenen voor eenighe Jaren waren gecondemneert ; eenige, nae 3) die alvoren waren openbaerlicken
geschandaliseert als gegeesselt ende gebrantmerct; zommige,
die ten versoucke van hare vrunden ende magen daer ingebracht waren mite haer dissoluyt ende ongebonden leven 4).
stukken hier niet opnieuw doen afdrukken. Zie mijn „Boeventucht"
enz., aangeh. in noot 5 vorige blz., Jaarb. v. Amstelod. jrg. 1926. In
alphabethische orde waren deze ontwerpen als volgt geinsereerd, (fol.
263 vo.-283 vo.) :
A. „Bedenking opde grontvesten vant Tuchthuys, (was gestelt byde
hand van hr. (J.) Lourysz. Spiegel);
B. „Staet te letten," enz. (was gescreven byde hand van Doctor
Sebastiaen);
C. „Ontwerp vande wyse ende forme des tuchts inden tuchthuyse",
(als voren);
D. „Aenden Ew. h. den H. Schoudt, Burgerm. ende Schepenen der
stadt Amstelredam," (van een der eerste tuchthuisregenten).
1) „Im Rasp-Hause waren im Jahre 1598 gegen 70 Betten, eine
stattliche Zahl, wenn man bedenket, dasz man am 3. Februar 1596
mit 12 Gefangenen begonnen hatte", citeert Dr. E. Rosenfeld, Zur
Geschichte der iiltesten Zucht-Hauser, S. '14. Blijkens een Itinerarium van
den Duitscher Caspar von Widmarckter, gouverneur van den zoon van.
Landgraaf Maurits von Hessen-Kassel waren er in 1611 eveneens 70 geconfineerden. Vgl. nog Moes, Amsterdamsch Jaarboekje, 1898, bl. 7-12.
2) Onderhoud, verdienste ; ook : zonder werk.
3) Lees : nadat.
4) Deze vier klassen kunnen ingelijst worden in het schema, dat

indertijd door Von Hippel uit verschillende schrijvers werd samengesteld. Z.H.gel. maakt nl. de volgende kiassificatie der geconfineerden :
I. de van overheidswege gedetineerden en II. de op verzoek geplaatste
tuchtelingen. Bij I onderscheidde hij dan respectievelijk : a. de arbeidsschuwe bedelaars, vagebonden en lediggangers; b. die een liederlijk,
ongebonden leven hadden geleid en gedebaucheerd waren, de z.g.
„luxuriae", zooals Pontanus ze aanduidde ; c. sommige geesteskranken,
de z.g. „malesani", welke door het tuchthuis ad sanitatem mends
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Ic zach een vonnisse, houdende condemnatie van twaelff
Jaeren 1) mit de clausule, dat vier de laetste Jaren
zouden mogen werden vercort opte verclaringe ende getuych vande binnenvaders van hem naerstich, eerlicken
ende tuchtelicken aldaer te hebben gedragen, ende zulex
naer gedaen betooch vande goede hope van beteringe.
Opte vrage, by my voorgeworpen, namelic off het nyet
beter en waer, tselve tuchthuys aen twe off drie classen
te verdeelen 2) mit behoirlic onderscheyt tusschen geschandaliseerde boeven 3) ende der goeder luyder kinderen,
die daer opt begeren vande vrunden 4) werden gebracht 5).
Gaven ter antwoorde, dat zy de scheydinghe aen classen
ooc zouden goet vinden, mer nopende tonderscheyt vande
gescandaliseerde, dat zy de potboeven 6) ende gelycke
quaetdoenders veel tractabelder vonden dan goeder luyder
kinderen, ende dat het grotelic zyn bedencken hadde.
Want aldaer nyemant en werde gebrocht dan voor tlaetste
Remedie ende dat die daer van zodanige 7) innequamen,
moesten gebracht worden, misschien ook te beschouwen als simulanten ,
d. de misdadige en anti-sociale elementen, waaronder inzonderheid dieven.
1) Zulk een lange confinementsduur kwam dus niet eerst op het
einde der 47" eeuw voor, gelijk Von Hippel voornamelijk op ge7ag van

Commelin aannam, doch reeds een eeuw vroeger ; cf. Von Hippel, S.
447. Daarom behoeft ook zijn § ,,Die Dauer der Detention" S. 449 flgg.
eenige aanvulling.
2) Reeds toen Wilde de ver vooruitziende en practische Van Hout
een klassificatie-systeem invoeren in de tuchthuizen, als er thans met
ietwat gewijzigde motieven nog in de tuchtscholen en overeenkomstige
dwang-instituten bestaat.
3) D. w. z. zij, die het „merkteeken der schande" aan zich droegen,
hetwelk ze hadden ontvangen op de publieke terechtstelling, aan geeselpaal of op het plankier van een schavot.
4) Naaste bloedverwanten of voogden.
5) Het hier bedoelde onderscheid tusschen de crimineel en correctioneel veroordeelden werd eenige jaren daarna voor de Amsterdamsche
tuchthuisinrichtingen in de practijk toegepast door de oprichting van
het seperaat of geheim tuchthuis (1603); vgl. Von Hippel, S S. 449, 458.
6) Dieven, inbrekers, zij, die meest uitgingen op het plegen van
diefstal in vereeniging.
7) D. w. z. de op verzoek geplaatsten.
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meest haer ouders geslagen of mishandelt, haer sloten
opgeslagen, haer penningen fortselicken 1) daer uytgenomen ende gelycke grove feylen bedreven hadden.
Over de welcke de Justitie, zoe sy in handen vandien
geraect hadden, strenge straffe zoude hebben moeten
doen, indien 2) die by desen middele niet en werden
verschoont. Dat den arbeyt, die zy deden, alsnoch stout 3)
de zwaerste mit Raspen van bresilhout 4) ende mit wercken van fusteynen off bombasynen. Angaende het Raspen,
twelc, zoe wy zagen, gedaen werde by twe personen mit
een sage off raspe, bestaende van twaelff zagen besyden
den anderen ; ooc eene, die wy zagen van tien. Haer
dachwerc 5) de meeste tsamen 6) tsestich ponden sdaichs,
de minste veertich ponden. Dat thugs hadde van tpont
een half blanc 7 ) voorden arbeyt. Dese arbeyders werden
verscheijdelic gebruyct, nair zy naerstich off loy waren.
1) Met geweld ; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. i. v. fortselike.
2) Weshalve, by aldien ; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. i. v.
3) Lees : bestond uit.
4) Brazielhout, zoo genoemd omdat vele der voor de rasperij ge-

bruikte houtsoorten uit Amerika (Zuid-A., Brazilie) werden aangevoerd.
In verschillende tuchthuisarchivalia vond ik genoemd : Brazilie- en
Pernambukhout, eveneens Campechie-, Geel-, Sint Martens-, Tartubes-,
Pok-, Roozen-, wit en rood sandel- en Zassefrashout. In 1599, den 27sten
Januari, werd namens burgemeesters en schepenen van Amsterdam
afgekondigd : „Also bij extrevientie bevonden is, dat de rasperije vant
Bresilienhout sunderlinge dienstich is tot castydinge ende oeffeninge
vande geenen, die int tuchthuys deser stede moeten wercken, Soo ist,
enz.", waarna volgt een algemeen verbod, dat na Mei van het genoemde
jaar door Been particulier persoon „eenich bresilienhout zal mogen
geraspt worden" ; cf. Oud-Archief, Gem. Amsterdam; Archief Burgemeesters, L. T. 7-9, doss. a.
5) Voeg in : was voor.
6) D. w. z. voor elk paar raspers ; vgl. wat Von Hippel volgens de

oudste tuchthuisreglementen en Commelin's „Beschrijvinge" opmerkte :
,,Das normale Arbeitspensum ftir 2 Mann betrug wOchentlich 300 Pfund
Holz ; an jedem zweiten Tage waren 100 Pf. abzuliefern" ; Beitrage,
S. 460.
7) D. i. il stuiver of voor 100 pond 374. st., terwijl deze verdiensten
in Wagenaar's dagen nog slechts 30 stuivers per 100 pond beliepen.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
6
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De sommeghe stonden vier paren byden anderen in een
huys 1), ander stonden paer en paer in haer huyskens 2).
Al de huyskens hebben haer in ende uytgang op een gemeene plaetse, groot by Raminge vyff roeden in tviercant 3).
Ende werden alle de huyskens 4) van buyten gesloten
mit grendelsloten, in vougen, datse de binnenvader vande
zelve gemeene plaetse mach aff sluyten. Zy mogen haren
arbeyt afdoen voor drie uyren nair middach ende es hem
de overende tyt vry, om te leesen, schrijven, zy off over
to brengen mit toegelaten ouffeninge des Lichaems 5).
Die qualic wilden, werden boeyen aende beenen gesloten
mit achterslepende ketenen, tsamen wegende dertich,
veertich ende meerder ponden 6). Daer wasser een van
byde tachtich ponden swaer. Ic vont ooc een persoon
aldaer, die de boeyen ende een keten om beyde de beenen
hadde. Daer wasser ooc, die gansch nyet geboeyt noch
geketent en waeren. In vougen dat de boeyen en ketenen
1) D. w. z. in een gemeenschappelijke verblijf- en werkzaal.

2) Hier bedoeld als cellen voor twee personen.
3) Deze „Raminge" van 5 roede in 't vierkant komt mij wel wat te
groot voor, in aanmerking genomen, dat Van Hout hier schatte met
de Rijnlandsche roede (3,767358 M), waardoor de grootte van het plein
op -4-- 350 M 2 gesteld kan worden, terwijl volgens de opmetingen van
Kool (vgl. diens „Bijdrage tot de geschiedenis van het vroegere
gevangeniswezen", in Schat der Gezondheid, jrg. 1865) de open plaats
van het Mannentuchthuis in 1844 „50 a 60 voeten ter lengte en
breedte" mat. Als deze opmeting volgens den Amsterdamschen voet
geschiedde (A. v. = 0,214 M), zou de oppervlakte op zijn hoogst
--I-- 290 M2 bedragen. Maar het verschil kan vermoedelijk verklaard
worden uit de omstandigheid, dat in het jaar, toen Van Hout dit
zijn rapport schreef (1597), het separaat tuchthuis nog niet bestond
en de ruimte van het hierbij behoorende recreatieterrein dus nog bij
dat van het „openbaar" mannentuchthuis was inbegrepen.
4) Gevangenkamertjes, cellen, 9 aan elke zijde, alsmede de kerk, de
school, de waag en eenige andere vertrekken. Vgl. de afmetingen dezer
cellen bij Kool, 1. c. en verdere beschrijving bij Von Hippel.
5) Dit is het oudste getuigenis van recreatie voor gevangenen.
6) Die ketenen en boeien zijn te Amsterdam niet lang in gebruik
geweest, wel in het Leidsche en Utrechtsche tuchthuis gedurende de

17de eeuw.
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zoe wel zyn tot hun straffe, als het onthouden van spys.
Gebruycken ooc geesselen, zonder ttvelc, zoe de vaders
zeggen, thugs nyet te houden is 1). Zy comen ooc des
avonts byden anderen in een school, zoe om de gemeene
gebeden te doen, als om te leeren lesen en schryven 2).
Haer spys es, behalven potspys goet Roggenbroot mit
goede boter ende goede caes, elc hun behoirlicke portie.
Sondaichs ende Donderdaichs hebben zy elc van (hen)
wat vleys, ooc twemael ter weec wat vis. Hun dranc
es bier van XXX st., uyt eender handt gesoden 3). Zy
slapen twe ende twe op een bedde van canefas 4), mit
stro gevult. Daer zyn camerkens tot zes toe, die elc
mer een bedde hebben, mer daer drie off vier bedden
innestaen. Elcke camerken heeft zyn secreet. Daer en
es noch geen ziec tamer, mer werden de ziecken eenich
gemac aen gedaen tot haer ordinarys plaetsen 5).
De meesteren 6) verclaerden, dat zy goetachten, dat in
het tuchthuys nyemant en sonde behooren te comen, om
den tuchtelingen de schaemt niet te doen verliesen, mer

'1) Cf. bij Von Hippel de §, waarin de „Disziplinarstrafen gegentiber
faulen und unbotmiiszigen Elementen" behandeld worden; S. 466 flgg.
2) Vgl. art. 1-4 der „Ordnung und Gebrauche des Zuchthauses zu
Amsterdam, welche durch die Fundatores und Regentes desselben gemachet sind," bij Von Hippel, S. 474.
3) Von Hippel meldde omtrent de kwaliteit van dezen drank : „Unter
dery Bier ist eine schlechte Sorte Diinnbier zu verstehen ; cf. S. 439.
4) Grove soort linnen, uit hennep vervaardigd.
5) Von Hippel schreef wel : „In Krankheitsfallen trat die erforderliche
Behandlung ein", maar in het eerste decennium werd er nog niet
gezorgd voor een apart ziekenvertrek voor de tuchtelingen. Immers in
de bij Von Hippel afgedrukte Ordnung (1.c.) lezen we „Es wird auch
ein Balbier gehalten, welcher sie kurieret, wenn sie krank sind, alsdann
werden sie mit der Arbeit verschonet, bis sie wieder gesund sein"
(art. 10). Intusschen is mij gebleken uit enkele besch&den, zoowel in
het Amsterdamsche als in het Leidsche Archief, dat deze ziekenvertrekken (drie in getal, maar klein) er wel waren omstreeks het midden
dier eeuw.
6) Itegenten; anders de titel der suppoosten.
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dat het qualicken te doen es 1). Zouden ooc goet vinden,
de selve tuchtelingen mit eenderhandt te doen cleden 2).
Ten laetsten hebbe ic van hem een offscheyt genomen
mit een begeren, zoe ic yet angaende de ordre van tuchthuys beworp 3), off by gescrift stelde, dat ic hem zulcx
soude willen communiceren. Zy wilden van haer zyde
gaerne van gelycken doen ende diesangaende mitten
anderen houden goede onderlinge correspondentie 4 ) ; ten
eynde zoe heerlicken begonnen were, twele zoe grotelie
vas, streckende tot vorderinge van tgemeene beste, mit
de meeste nut ende vruchten mocht werden beleyt ende
in twerc gestelt.
J. van Hout,
(15)97
9(en dag) 1 1 (en maand).

Oud-Archief van Leiden. Legg er „Tuchthuis
1598", no. 771; Register van Rapporten,
182 B., fol. 262 vo.

1) M. a. w. dat toen reeds het gruwelijke „bekijken" der gevangenen
om redenen van financieelen aard ten bate van het gesticht niet te
keeren was; cf. art. 25 der bij Von Hippel afgedrukte „Ordnung der
Zuchtkinder", S. 479.
2) Von Hippel sprak als zijn vermoeden uit: „Wahrscheinlich hat
eine solche Anstaltstracht in Amsterdam bereits in alter Zeit existiert",
maar hieromtrent ontbreekt alle zekerheid.
3) Ontwierp.
4) Hieruit blijkt, hoe de huiswetten en gestichtsregels van de eene
stad naar de andere werden verzonden, zoodat de Amsterdamsche
tuchthuisordeningen als modellen golden voor Bremen, Danzig e. a.
Hanzesteden, terwijl zelfs een stad als Warschau die uit de tweede
hand ontving van het Danziger tuchthuisbestuur, om ook binnen haar
muren zulk eene inrichting te doen verrijzen en in werking te stellen
volgens de Hollandsche exploitatie-wijze. 1k zou zulk een verband en
wederzijdsche uitwisseling van huiswetten ook nog kunnen aantoonen
voor een overeenkomstig plan, gelijk dit beraamd werd tusschen de
stedelijke besturen van Gouda en Antwerpen (1612 —'13), Amsterdam.
Delft-Bremen-Kopenhagen (1630), doch dat vinde elders meer gedo.
cumenteerd zijn plaats.
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II.
Nadien ter Vergaderinge van die vande grate Vroetschappe 1) der stadt Leyden, als tlichaem vandien representerende, ter gewoonlicke plaetse opt Raedhuijs vandien
gehouden, bider monde van Mr. Niclaes van Seyst, Raedt
ende Pensionaris 2), geopent en voorgestelt was, in wat
vougen, nu een jaer off twee geleden 3 ), binnen der Stadt
in Amstelredamme opgerecht es geweest zeeckere tuchthuijs, waerinne duer arbeijt, soberheyt van spys ende
dranc ende andere middelen, ontsich veroorzaeckende,
oock haers ondancx tot leetwesen ende beteringe van
leven werden gebrocht, niet alleen die persoenen, de
welcke in handen van de Justitie gevallen zijnde, aen
haer leven werden verschoont, maer ooc gestelt andere,
diemen mit minder als lyffstraffe malcanderen opten hals
placht te bannen. Ende beneffens de zelve ooc andere
moetwillege, dertele ende ongebonde goederluijden kinderen, die uyt der straffe ende tontsich van haere ouders,
vrunden ende voochden zijn gewassen ende die doer
haeren snooden voorgang andere haers gelycke jonge
luyden zijn tot groote argernisse, mit verclaringe, van
wat grooter nutschap ende vordernisse doprechtenge van
zodanige Tuchthuys alreets aldaer was gevonden. Ende
in deliberatie off beradinge geleyt zijnde, off men binnen
deser stede tot gelycke ziecte van bedorven ende ontuchtige jongerluyden, alhier, — — Godt betert — niet dan
te veele zynde 4), niet en zoude mogen ende behooren to
1) Vgl. omtrent de „Groote Vroedschap", „Vroedschappe ende Veertigen" of „Breede Raed", waarin ook de zittende burgemeesters en
schepenen waren begrepen, P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche
Stad, dl. III. bl. 139.
2) Vgl. omtrent Mr. Nicolaas van Zeyst, Blok, 1.c. blz. 99, 100, 107.
3) Volgens Pontanus en Wagenaar was het Amsterdamsche Tuchthuis
reeds in April 1595, voorzoover het de gebouwen betrof, klaar, terwijl
Wagenaar volgens het „Register der inkomende Tugtelingen" den
datum 3 Februari '1596 citeerde, waarop de eerste 12 geconfineerden
zouden zijn ingesloten.
4) Vgl. mijn art. „Een geruchtmakeud vonnis, in 4598 te Leiden
gewezen", in het Tijdschrift voor Strafrecht, deel 34, all 3.
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gebruycken gelycke medicijne, te meer mits eenige merckelicke zwaricheyden. die ter voorschreven vergaderinge
waren geopent, (daerinne) hem tcollegie van Schepenen
deser Stede jegenwoordelycken was bevindende 1). Es
naer onderlinge beradinge mit eendrachtige ende gelyc
over een comende stemme goetgevonden, geresolveert ende
besloeten, datmen mitten eersten ende zoe rasch mogelicken es, binnen deser stede, ter plaetse, diemen daer
toe bequaemst zal vinden, zal voortvaeren tot maeckinge
ende timmeringe van zodanige Tuchthuys. Ende om tzelve
were te bereyden ende voor teerste te prepareren, te
weten, te ramen de plaetse, daer zodanige gebou zal
werden opgerecht, de forme ende tweesen, hoe ende in
wat vouge tzelve zal diemen angeleyt ende mittertyt volbout, den gront off platte forme vandien te doen bewerpen, een raminge te maecken vande costen, die daer
toe van noode zullen zijn, waer ende hoe de zelven costen
zullen werden gevonden ende off raedsaem zal zijn, daer
toe te versoucken eenege contributien 2) van tplatten
landt, van Rynlandt ende Rynlandtsgevolch 3 ). Syn byde
4) Nl. door eene opeenhooping van werkzaamheden in verband met
de snelle bevolkingstoename, die iiiet snel genoeg afgedaan konden
worden, tengevolge waarvan op 7 Nov. 1598 het college der vredemakers, uit burgemeesters en schepenen bestaande, in 't Leven werd
geroepen. Vergelijk de functie zijner leden bij Blok, 1. c. bl. 173.
2) De gelden, benoodigd voor den bouw en de in-werking-stelling
onzer oudste vaderlandsche tuchthuizen werden aanvankelijk het meest
gevonden door de stichting van fondsen, gelijk andere godshuizen die
hadden, door de naasting van klooster- en kerkegoederen na de godsdienstverandering, uit bijdragen van de stedelijke regeeringen, vrijwillige
giften, loterijen (o.a, te Dordrecht in 1615 voor het op te richten
tuchthuis aldaar) en door het heffen van contributien, wanneer ook
de aangrenzende gebieden er voor hun misdadige en sociaal-schadelijke
inwoners gebruik van maakten. Naast dit voorbeeld wijs ik hier nog
op het tuchthuis van Delft, dat tuchtelingen uit Delfland en dat van
Rotterdam, hetwelk de kwaadwilligen uit Schiedam opnam, waarvoor
deze heerlijkheden een vaste bijdrage in de exploitatie-kosten verschuldigd waren.
3) Bedoeld werden Den Haag en Haagambacht, waaruit de Leidsche
schepenen van ouds konden bannen; vgl. Blok, 1. c. bl. 171.
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meerderheyt van stemmen gecommitteert, gelyc daertoe
gecommitteert werden mitsdesen: Claes Adriaenss., eerste
ende presiderende Burgermeester 1 ), Mr. Symon Franss.
vander Merwen, eerste Schepen 2) ende Pieter Jorijss.
van Artevelt, oudt Vroetschap, mit last om haer gebesoingeerde de voornomde vande Groote Vroetschappe
eerstdaechs to doen rapport 3). Aldus gedaen opt Raedhuys opten XXVIIen Januarij a° XVeXCVIIJ.
My tegenwoordich,
J. van Rout.

(dud-Archief van Leiden. Legger „Tuchthuis
1598". Extract uit de Groote Vroedschapsresoluties.

TUCHTHUYS T'AMSTERDAM.
Op Donredage, den XXIXsten January XVeXCVIIJ
zijn Meester Symon Frans zoon vander Merven 4), eerste
Schepen ende Jan van Hout, Secretarys 5), als Gecommitteerden van tCollegie van Schepenen der voorschreven
Stede, des avonts tusschen seven ende acht uyren nutter
vroonschuyte 6 ), binnen doer getrocken naer Amsterdam,

1) Vgl. Blok, 1. c. bl. 78, 93.
2) Ibid., bl. '174.
3) Het hierna onder III volger de rapport was er het uitvloeisel van.
4) Bij Blok, 1. c. luidt deze geslachtsnaam Van Merwen, terwij1
dezelfde geleerde ook het sterfjaar van Symon Fransz. van Merwen op
1587 stelt, toen deze nog leider der stadswerken en vroonmeester
was. Of was bedoelde Symon Fransz. van Merwen een naamgenoot en
bloedverwant van den schepen van dien naam in de hier afgedrukte
stukken ?
5) Jan van Hout trad bier dus in de plaats van de beide Leidsche
regeeringsleden, den burgemeester Claes Adriaensz. en den oud-vroedschap Pieter Jorisz. van Artevelde, aangezien de secretaris als beter
ter zake kundig reeds eerder het Arnsterdamsche tuchthuis had bezocht.
6) Vaartuig, dat binnendoor ging over het vroonwater.
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alsoe de meeren mit het ys noch waeren beleyt, omme
volgende de brieven van credentie, hem tot dien eynde
by Burgermeesteren, opt versouc van teollegie van Schepenen voorscreven, mede gegeven, mit den vaderen off
Regenten van het tuchthuys aldaer te treden in commanicatie ende onderhandelinge, off haer E. gelieven zoude,
eenige gevangen borgeren 1), diemen om de eere, reputatie
ende het respect van hun ouderen, vrunden ende gemaechtaelden 2), voor zoe veel mogelic was, te conserveren, nyet gaerne tot openbare schandalen, — — hare
overtredinghen ende bedreven moetwillen zulcx verdient
hebbende — — en zoude brengen, aldaer inden tuchthuyse
te ontfangen, ende voor haren arbeyt te tracteren 3), mit
toesach 4) ende anbiedinghe, dat de wijle binnen deser
Stede by die vanden breden Raedt goet gevonden ende
eendrachtelicken besloten was, ooc een tuchthuys te
bouwen.
Datmen tselve, in wesen ende gebruyc gebrocht zynde,
wederomme te vreden zoude syn, voor gelycke tyt van
die van Amsterdam gelyck getal van personen alhyer te
ontfangen, inne te nemen ende te tracteren om haren
arbeyt. Ende mit eenen, omme tvoorschreven tuchthuys
nyet alleen te inspecteren ende hem opte gelegentheyt,
geregeltheyt ende tgebruyc vandien te informeren, mer
ooc mitten voorsz. vaderen ende Regenten daerop ende

1) Dat waren die gedetineerden in Leidens Gravensteen, wier vonnis
ik uitvoerig behandelde in het eerder aangehaald artikel in het
Tijdschr. v. Strafrecht.
2) Bloedverwanten; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. op „maechtale".
3) Door straffen arbeid in het tuchthuis te verbeteren. Cf. Von
Hippel: „Irn Mittelpunkte des gesammten Anstaltslebens der Amsterdarner Zuchthauser stand ein intensiver Arbeitsbetrieb". S. 458. Doch
reeds eerder dan Z.H.gel. verder op de aangehaalde plaats veronderstelde, was de moeizame en buitengewoon zware bewerking van hardhoutsoorten hiervan het voornaarnste der „tuchtmiddelen" : „Schon 1599
aber finden wir das Raspeln von Farbholzern eingefiihrt, welches von
nun an als die praktisch wichtigste Zuchthausarbeit erscheint". 1599
had hierin 1597 kunnen luiden.
4) Toezegging.
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opte forme van tgebou mitten ancleven vandien ende
tgeene diesaengaende off dienstich off ondienstich zoude
zijn, naerder ende perticulierlicken te confereren ende
communiceren. Ende tot Amsterdam angecomen zynde
op Vrydage den XXXen January tsmergens omtrent acht
uyren, hebben hem de voornomde vander Merwen ende
Van flout deur behulp van Pieter Stevenszoon Staft,
maeckelaer aldaer, stracx geaddresseert aen Ysbrant
Harmanszoon ende Ysbrandt Ben, vaderen van het tuchthuys, ende de zelve heure voorsz. brieven van credentie
gelevert, voorgaende last geopent 1). Ende dien conformelicken versouck ende anbiedinge gedaen hebbende,
hebben hem verclaert op tversouc, voor zoe veel teerste
poinct angaende, was nyet te connen doen zonder voorgaende communicatie ende last van hare Burgermeesteren,
mit een ansegginge, dat zy verduchten, dat den tyt deer
toe ongelegen zoude syn, mits de veranderinge van Burgermeesteren alsdoen voorhanden zijnde 2). Mer zoe veel
als angaet het twede poinct, hebben middeler tijt den
voornomden Gecommitteerden ten genougen openinge gedaen vande geheele gelegentheyt van tvoorsz. tuchthuys,
mit verclaringe op elc poinct, dat hem diesangaende door
den zelven es affgevordert. Ooc vruntlicke aenbiedinghe,
van willich te zijn, taller tyden, des versocht zynde,

1) Thans noemt Van Hout twee regenten van het tuchthuis. Het
kan ook zijn, dat er destijds nog slechts twee regenten aan het hoofd
van het gesticht waren geplaatst. Aan dezen deelden de Leidenaars
het eerst hun commissie mee. In het vorig rapport wendde Van Hout
zich wel eerst tot Amsterdams eersten burgemeester, maar bij die gelegenheid had hij ook behalve de tuchthuiszaken nog andere belangen
te behartigen, die meer de stedelijke regeering raakten.
2) Di t gesprek had nl. plaats op den voorlaatsten Januaridag, terwijl
Bontemantel's aangehaalde „Regeeringe van Amsterdam" enz. op bi.
91 van de editie Dr. Kernkamp van deze burgemeestersverkiezing het
volgende mededeelt: ,,Werden alle jaeren op Vrouwenavont lichtniisse,
sijnde den eersten Februarij bij de meeste stemmen door Burgemeesteren, Scheepenen, Oud-Burgemeesteren en Out-Scheepenen gecooren dry aencomende Burgemeesteren, die niet jonger wesen mogen
dan veertich jaeren" ; enz.
-
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daerop mit den Gecommitteerden deser Stede te treden
in nairder conferentie ende dezelve mit hun goeden raedt
ende advis in alles ten dienste en vorderlicken te zijn.
Twelck byde voornomde Gecommitteerden van der Stede
wegen overdanckelicken 1) angenomen zijnde, mit versouc
van diesangaende onderlinge correspondentie te houden
ende dat zy hem vande goede genegentheyt van die van
Leyden tot vordernisse van heurluyder tuchthuys 2) mochten
verzeeckert houden. Zijn gesamentlicken gegaen naer het
Raedhuys aldaer, om aen Burgermeesteren te hebben
acces, daer toe geen gelegentheyt en was, deur dien
Burgermeesteren onledich waren in tdoen van der Stadt
Reeckeninge 3). Ende alsoe zy mit den anderen opt Raidthuys bleven teeren, zoe bespraecken de voornoemde
Gecommitteerden ende de voorsz. vaderen malcanderen,
om opt scheyden vande maeltyt te wachten, ende zulcx
opten Dam voor het Raedthuys de 4) verschijnen nair
middage ten half twe uyren. Ende zijn daer mede gescheyden, hoe wel de voornomde Gecommitteerden de
voornomde vaderen dienstelicken versochten, by hem ter
maeltyt te blijven. Naer middage ten voorgestelden uyre
ende plaetse weder bijden anderen gecomen zijnde, omme
als vooren acces te hebben, zijn Burgermeesteren schielicken van het Raidhuys gescheyden, ter wylen de vaderen
voorsz. den voornomden Gecommitteerden eens leyden in
het geschilderde camertgen 5), zomen tselve aldaer nompt.
Syn daerom de voornoemde vaders opt versouc vande
voornoemde Gecommitteerden mit ende beneffens den
zelven gegaen naer twoonhuys vande Heere Burgermeester
Hooft 6) de welcke — — zoe by verclaerde — — geen middel
1) Met groote dankbaarheid.
2) Immers de plannen omtrent den bouw van het Leidsche tuchthuys
hadden reeds een vasten vorm aangenomen.
3) Vgl. over de behandeling dezer jaarlijksche rekening Bontemantel,
1. c. I, bi. 111-113, 115.
4) Lees : te.
5) Het is niet duidelijk, welk vertrek van het Amsterdamsche raadhuis hiermee bedoeld k an zijn.
6) Cornelis Pietersz. Hooft.

BETREFFENDE HET AMSTERDAMSCHE TUCHTHUIS.

91

hebbende, om zyn medebroeders zoe meer yet 1 ) te connen vergaderen, deur dien zy gescheyden waren zonder
meninge, van dien dach weder byden anderen te comers.
In vougen, dat hem ygelicken begeven hadde, daer hij
zyn perticuliere zaecken halven te doen mocht hebben 2) ;
den voornomden vaderen ende Gecommitteerden tyt ende
uyr voorstelden op sanderen daichs, wesende Zaturdage
den laetsten 3 ), des mergens ten half acht uyren. Ende
nair de voornomde Gecommitteerden ende vaderen byde
voornomde Burgermeester Hooft mit een Imbyten tsynen
huyse waren vereert, hebben zy aenden zelven Burgermeester Hooft oorloff genomen ende zyn mit den voornomden vaderen weder gegaen naer het tuchthuys, omme
vorder te zien, nyet alleen het tractement der tuchtelingen
van spys ende dranc des avonts, mer ooc de ordre 4) van
haerluyder school ende leeringe. Twelc hem vertonende,
zyn aldaer gebleven tot omtrent den zevenen inden avont.
Ende mit den voornoemde vaderen gesamentlicken van
daer scheydende ende gebracht zynde tot voorde drie
moer janen opten ouden dyc 5 ) — — daer de voornoemde
Gecommitteerden gelogeert waren — —. Hebben de vaderen,
om vorder ende op alles mit hem te mogen communiceren, bij hem te gast gebeden, gehouden ende inder
vruntschappe getracteert. Opten voorsz. laetsten Januarii,
des mergens omtrent .ten acht uyren opt Raedthuys verschenen ende ter vergaderinge van Burgermeesteren toegelaten zijnde, hebben nair voorgaende sommiere openinge
van onsen last, den voornoemden vaderen sdachs te vooren
voorgehouden, van Burgermeesteren in effecte verstaen,
1) Nog opnieuw.
2) In te lasschen : zoodat of ten gevolge waarvan hij —
3) Nl. den 31 sten Januari '1598.
4) Den gang van zaken, het profaan en godsdienstig onderwijs betreffende; vgl. art. 3 der latere „Ordnung" : „Im Winter wird taglich
von der Zeit an, da es anfangt finster zu werden, bis 7 Uhr ftir die
Jugend Schule gehalten, urn Lesen and Schreiben zu lernen, worinnen
sie von einem Meister der Werke unterwiesen werden".
5) Een zeer bekend logement „De Drie Morianen" te Amsterdam;
vgl. Van Lennep en Ter Gouw, De uithangteekens enz.
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dat, hoe wel zywel geneycht waren, om die van Leyden
in alle gebuyrsame vruntschap te bejegenen, zy nochtans
in tversouc, zoot leyt, nyet en zouden conuen bewilligen
om der consequentien wille, als wesende genouch gelyc
versouc anderen Steden geweygert, gelijc de voornomde
vaderen voorgaende ooc hadden verclaert. Fade geene
tuchtelingen van buyten ontfangen, dan mits ter redelicheyt hun montcosten betalende 1). Te min, zoe sy vande
vaderen bericht werden, dat zij den tuchtelingen altans
weynich te arbeyden hadden te geven, alsoe aldaer geen
bresyl meer te becomen en was ooc nyet verwacht en
werde, dan mit de eerste schepen. Datter ooc inden
tuchthuyse weynich plaetse was, om meer andere te ontfangen, mer dat die daer toe notelicken zoude moeten
werden bereyt gemaict, daer byvougende, dat het weynich
reden zoude syn, eenen anderen te geryven mit ontryvinge
van hem zelven. Dat zy oock waren in teynde van haren
dienst, de weicke op eenen dach nair geexpireert was,
ende zulcx in desen nyet gaerne eenige resolutie namen,
daeraen hare nacomelingen in dienste eenich wangenougen zouden mogen nemen. Opt welck de voorschreven
Gecommitteerden weder zeyden, dat zij te vreden waren,
als boven verhaelt es, in tijden en wijlen gelyc getal
ende gelijcken tyt weder in te nemen ende tselve apparentlicken nootshalven zouden moeten doen, omme den
nieuwen ancomelingen 2) een voorschrift te geven met
den geenen, die nu den arbeyt ende de tuchtinge bekent
geweest ende eenichsints angenomen was s). Eyntelicken
verclaerden de vow noemde Heeren Burgermeesteren van
Amsterdam, dat zij nyet ongeraden vonden, dat de voorsz.
Gecommitteerden met den vaderen vanden tuchthuyse
1) M.a.w. op het Leidsche voorstel van later te hunnent een gelijk
aantal tuchtelingen uit Amsterdam te verplegen, kon reeds direct niet
nader worden in gegaan.
2) De nieuw te benoemen burgemeesters als verantwoordelijke
hoofden van het tuchthuis.
3) M. a. w. Van Hout en zijn metgezel drongen er juist op aan, dat
de nu nog zittende burgemeesters het verzoek zouden inwilligen, opdat
het tot een voorbeeld mocht strekken aan de nieuwe functionarissen.
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daer op zouden mogen treden in onderhandelinge, gelyc by
eenige andere alreets was gedaen 1). Ende hyer mede een
vruntlic affscheyt nemende mit over ende weder anbiedinge,
van te willen continueren in tonderhout vande onderlinge
oude vruntschap ende gebuyrsaemheyt, hebben den vaderen
voornoemt affgevraecht, hoe zy de betalinge vande montcosten ter redelicheyt zouden begroten, ten eynde onsen
principalen daer van oock getrou Rapport zouden mogen
doen. Hebben ons rondelicken verclaert, dat zy van
niemant noch minder en hadden gehadt dan hondert
guldens in tjaer ende dat, hoe wel zy in desen nyet volcomelicken en waeren gelast, zoe gaven zy soe veel wel
van hem ende maicten hem genouch stare, om de gene,
diemen hem van stadtswegen zoude mogen toeseynden,
tot drie off vieren toe, elc voor hondert guldens tsiaers
in to nemen ende te tracteren volgende de ordonnantie
van den huyse, mits dat het personen zouden zyn, mit
geenige dollicheyt off bijsinnicheyt besmet 2). Ende daer
mode een eynde van tbesoinge maickende, hebben den
voornoemde vaderen in de voorsz. herberge weder genodicht, omme stats wyn, daer mede de Heeren Burgermeesteren der Stadt van Amsterdamme voorscreven den
voornomden Gecommitteerden hadden vereert ende beschoncken, mitten anderen to helper drincken. Twelc
doende ende oorloff nemende, zijn de voornoemde Gedeputeerden van Amsterdam gescheyden tusschen twaelff
ende een uyren, haer reyse nemende deur het Ye naer
Haerlem, deurdien den noortoosten wint het gebroocken
ys aen den anderen weder vestichde ende het weer hem
1) Hieruit zou dus afgeleid kunnen worden, dat soortgelijke overeenkomsten, als er nu een met die van Leiden stond gesloten te
worden, ook reeds tusschen Amsterdam en andere steden in de
Republiek waren aangegaan, totdat bijkans iedere stad van eenige
beteekenis in den loop der 17e eeuw haar eigen tucht-, werk- of
spinhuis kreeg.
2) Dit wijst er op, dat de zgn. „malesani" toen nog niet in den
Amsterdamschen tempel van St.-Raspinus ad sanitatem mantis werden
gebracht en dat men zulke patienten in de eerste jaren van het bestaan
des huizes terecht streng weerde.
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tot meerder vorst scheen te willen begeven. Ende mit
tsluyten vander poorten deur Haerlem gepasseert zynde,
quamen omtrent ten elff uyren inder nacht voor deser
Stede, daer wy verbeydende tot des morgens, zyn omtrent
ten zes uyren binnen deser Stede weder gekeert. Twelc
doende de voornomde van der Merwen ende Van Hout
mit een Bosdrager 1), hebbende uyt ende onledich geweest
drie dagen ende twe nachten, die zy gereyst hebben, elc
van hem tot drie gulden sdaichs ; ooc reysende nachten.
Ende voor de bosdrager XXX sts. sdaichs ende uytgeleyt
aen vrachten VIII gl. VI st. Ende alle tgunt voorsz. es,
mynen Heeren vande Gerechte voor hun wedervaren in
dezen rapporterende ende relaterende mit haerluyder
onderteyckeningen, versoucken ter zaicke voorsz. ordonnantie van betalinge opten Tresorier ordinarys 2) ende
was onderteyckent
(iv. g ) S. van Merwen.
J. van Hout.

Oud-Archief van Leiden. Legger „Tuchthuis
1598". Register van Rapporten, 182 B, fol.
317 vo.-321vo.
IV.
Opten

23sten

Marty XCVIII.

Syn wy smergens ten zes uyren mitten veerschuyte
geryst uyt Leyden naer Amsterdam, om tadvis vande
vaders te becomen.
Ten len op den groat van ons voorgenomen gebou 3),
1) Als gewapend geleide.
2) Vgl. omtrent dezen functionaris Blok, 1. c. bl. 174.
3) Plattegrond, bestek, dat door Jan van Hout was ontworpen, door
dezen in de vergadering der Groote Vroedschap zoowel als in die van
het Gerecht van Leiden was overgeleverd en door het laatste college
in zijn bijeenkomst op den 20sten Maart '1598 eenstemmig werd goed.

gevonden. Op die zelfde zitting werden ook de „bouvaderen" benoemd,
welke de leiding zouden krijgen bij de oprichting van het Leidsche
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to weten of huns bedunckens daer inne eenige veranderinge zou dienen gedaen ende de welcke.
(2°). Sonderlinge, of zy goet vinden, dat alle de tuchtelingen byden anderen zouden wonen 1) ende in een graet
gehouden werden, dan of daer inne dienen gehouden yet
in graden 2).
(3°). Of de tuchtelingen byden anderen en behooren
te eeten, doch uyt onderscheyden tafel voorschreven, dan
of ooe er elc in tbysonder te doen eeten.
(4°). Of niet goet zal zijn, de zelve eegadelicken 3) te
cleeden en scheeren ende veranderinge in namen 4).
Omtrent ten twaelf uyren tot Amsterdam gecomen
zijnde, hebben wy gesproocken IJsbrant Harmansz 5),
dewelcke tonsen versoucke vergaderinge van zyn medebroederen 6) hebbende doen leggen, zyn wy omtrent ten
een uyren gegaen in het tuchthuys, daer ons de drie
vaders, mit na.men de voorss. Ysbrant Harmansz, Ysbrand
tuchthuis. Het waren successievelijk de vroedschap Pieter Jansz. van
Cortevelt, de schepen Mr. Symon Fransz. van der Merwen, Jan Marcus
van Yperen, gasthuisvoogd van het St.-Katharinegesticht en de secretaris Jan van Hout. Zij kwamen voor het eerst in comae bijeen op
den dag, voorafgaande aan de hier bedoelde reis naar Amsterdam.
Hier werd het bewuste ontwerp van Van Hout nogmaals aan bespreking
en critiek onderworpen „of het goetduncken zoude, yet daer by of of
gedaen te werden, of yet anders daerinne te bedingen, volgende de
carte, dewelcke by hem daervan was beworpen ende in gescrift gestelt".
Die plattegrond zal in mijn hiervoor aangekondigd werk afgedrukt worden.

1) Hier wordt het eeuwenoude probleem : cel of gemeenschap ? voor
het eerst in duidelijk Hollandsch gesteld !
2) Klassen zie hiervoor bl. 79, noot 4, over de klassificatie in de
oudste tuchthuizen.
3) Vgl. Verdam, Mnl. Wdb. op „egalike".

4) Vgl. ons tegenwoordig nummerstelsel in de huidige gevangenissen.
5) De in de beide vorige rapporten genoemde tuchthuisregent.
6) Hieruit blijkt, dat er in Maart 1598 te Amsterdam reeds meer
dan twee tuchthuisregenten waren, nl. drie.
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1) verwachteden. Ende de
Ben ende .
zelven tbewerp van de plattegront vertoont ende de gelegentheyt van alley verclaert hebbende, gaven ons ter
antwoorden, dat belangende de secrete gang rontsomme
zoe goeden voornemen was, als men zouden willen bedencken. Dat ooc de drie classen of verdeelingen bij hen
geacht werden voor een geheel goede ende nodige zaecke,
maer dat de zelve III classen of verdeelingen altyts verscheyden 2 ) zouden moeten blijven, zonder immermeer
byden anderen te coinen, ooc den anderen niet te mogen
zien 3), wanneer andersins daervan de vrucht ende goede
hoope, diemen uyt zodanige scheydinge hoopt ende teynde,
waerom zulc gedaen wert, zoude verliesen. Vondt daeromme fort 4) ende nodich, dat elc zal moeten blyven ter
plaetse, daer by eerst werd gestelt, zonder vande zelve
plaetse, hoe by hem ooc zouden mogen dragen, te veranderen 5). Ende dat zulx in elcke plaetse verzwaringe
van were most werden gewend 6) ende ooc vorder peenen
ende straffen gebruyct, om by middel van dien de trap 7)
loye of onwelige 8) ter tucht te brengen.
En datmen zulx de zelve behoort te doen eten apart
ende in tbysonder, van daer zy wercken of slapen 9).
4) Ook thans wordt, eigenaardig genoeg, deze derde regent weer
niet genoemd.
2) Streng gescheiden.
3) M. a. w. het klassestelsel moest in geval van invoering streng en
consequent toegepast worden, anders zouden de nadeelen grooter zijn
dan de voordeelen.
4) Eigenlijk : sterk ; hier : het veiligst en meest raadzaam.
5) M. a. w. eenmaal geclassificeerd, bleef de tuchteling, waar hij was
geplaatst.
6) Elke klas moest beantwoorden aan haar eigen systeem van werkverschaffing en straffen.
7) Zeer ; vgl. ook onze uitdr. : te lui, om te loopen. Fr. trop.
8) Onwilli ge.
9) Cellulaire insluiting bevalen de Amsterdamsche tuchthuisvoogden
ook dien van Leiden aan, een nieuw bewijs voor de stelling, welke het
eerst door Von Hippel werd geponeerd : „Wahrend wir bisher gewohnt
sind, das System nachtlicher Isolierung der Gefangenen auf die Anstalten San Michele in Rom (4704) and Gent (1775) zurackzufahren,
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De gemeene privaten vonden zy ooc geheel ongeraden,
mer dat elcke wercplaets zijn secreet in tbysonder most
hebben 1), de welcke notelicken van den anderen mosten
werden gescheyden, omme twee ende twee of vier ende
vier tsamen 2) te arbeyden, altijds hoe minder hoe beter.
Want de meeste zwaricheyt te plachten 3) es, zy by de
anderen comers, twele zelden gebeurt zonder eenich secreet
besprec en yet aen te rechten. En dit voorzoveel de
oude of bedaechden aengaet, want vande jonge en es de
zelve zwaricheyt niet, als connen die byden andere 4).
Wy sloegen ooc voor, dat naedemael zodanigen zwaricheyt
was gelegen, omme twee aan twee to binden en daar by
meer te voegen van de paren, tsamen arbeydende 5). her
op gaven zy ten antwoorde, dat zy zuix ooc al hadden
versocht 6), mer groote verachteringe 7) daermede gedaen
aen de arbeyt, deurdien de II hantwerckende aen een
arbeyt, aenden anderen wennen ende veranderende, niet
zooveel en connen doen, als om to gaan, op wiens handt
zy gewoon zyn.
Het eenpaerlicken cleden vonden zy voer goet als ooc
het scheeren. Mer belangende het veranderen vande namen
verclaerden tselve ooc wel goet te vonden ende nut, eenige
ware dasselbe somit nach Amsterdam in eine wesentlich frilhere Zeit
zuruckzuverlegen." Z.Hgel. grondde deze meening voornl. op de indrukken,
vast gelegd in diverse reisverhalen en andere gedrukte bronnen der
17de eeuw (cf. S. 455/6), doch reeds in de 16de eeuw was het een

principe van het Amsterdamsche tuchthuissysteem.
1) Naar het Amsterdamsche voorbeeld; vgl. Von Hippel, 1.c.: „in
jedem Zimmer war ein Abtritt. In diesen Raumen arbeiteten, aszen and
schliefen die Gefangenen".
2) Ni. aan de raspzaag.
3) Duchten.
4) Aan dezen scheen dus toegestaan te worden in gemeenschap te
mogen verkeeren. Verderfelijk was intusschen, dat men ze bij elkander,
te A. drie tegelijk in een bed, liet slapen. Vgl. „Ordnung", art. 8.

5) Van Hout wilde dus de tuchtelingen twee aan twee gebonden in
vereeniging laten werken op de wijze als de kettinggangers in Indie
worden te werk gesteld.
6) Geprobeerd.
7) Nadeel.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
7
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practic 1) te hebben, mer mit weynich vruchts, zoot bijnaest onmogelic schijnt voor henluyden, te zwygen ende
zodanigen secreet naem 2) in hun crop te houden of te
verbergen.
Reden 3) ons immers, de buyten muyr wel vast ende
versekert te maecken voor het uytbreecken. Twele belangende het binnenwerc ten zulcken zwarichheyt niet en
es, want zulcx doende, zouden zy alleen byden anderen
comen, hoewel zy goetvinden, dat die ooc zware genouch
werden gemaect ende mit plancken gevoert, omme mitten
anderen niet te connen spreecken, of yet quaets besluyten.
Wel es waer, datmen dan zo niet en can van anderen
scheyden, of zy en connen malcanderen wel toeroupen,
mer zo tselve niet secreet en can te were gaen, zo mach
men zulx ooc ende uyten hooren, twelc dan een zodanigen
zwaricheyt niet en es. Men moetse so cort houden mit
het opsluyten, dat het comen opte pleynen hem een
weldaet ende manieren van spelen gaen zy. En naer zij
ons de gelegentheyt vant voers. tuchthuys geheelicken
hadden vertoent, hebben wy van hemluyden een vruntlic
affscheyt genomen, mit bedankinge van haer goeden raet
ende advys ende aenbiedinge, dat wy zulx gaerne in
gelycke ende in eender zaecken wilden verschulden ende
mit hen houden goede correspondentie, twelc zijluyden
zulc ooc in vruntschap hebben angenomen.
Ende zijnde zulx ten eynde, hebben wy ons begeven
naer den poorten, omme naer huys te keren.

Oud-Archief van Leiden. Legye• „Tuchthuis
1598", bundel losse bescheiden.
4) Beteekenis, voordeel, aanwinst.
2) Gestichtsnaam of aanduiding.
3) Adviseerden.
-
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MEDEGEDEELD DOOR

J. Z. KANNEGIETER.

Geen beter bron hebben wij Kier te laude voor de
kennis van al, wat er aan den vrede van Rijswijk voorafging, dan „Het Archief van den Raadpensionaris Antonie
Heinsius", uitgegeven door Jhr. Mr. H. J. van der Heim.
Althans voor zoover de koning-stadhouder en onze staatslieden bij „het groote werk" betrokken waren, benadert
deze uitgave het volmaakte. Toch kunnen archiefvondsten
de bekende gegevens nog toelichten, zonder dat wellicht
de gevestigde voorstelling van zaken gewijzigd wordt.
Zoo vonden wij op het Amsterdamsche archief onder de
papieren van Burgemeester Joannes Hudde eenige stukken,
die het aandeel van Amsterdam in het vredeswerk verduidelijken en die nog nimmer het licht hebben gezien.
Gedurende bijna den geheelen negenjarigen oorlog
werden de onderhandelingen over vrede levendig gehouden.
Dank zij genoemd „Archief van Heinsius" zijn wij zeer
goed ingelicht over het werk der diplomaten. De papieren
van Hudde wijzigen dan ook niet ons inzicht, maar breiden
onze kennis uit. 4 zijn als het ware een aanvulling op
en passers volkomen in de door Van der Heim uitgegeven
correspondentie.
De diplomatieke arbeid, in die jaren verricht, last zich
in drie soorten onderscheiden. In de eerste plaats de
officieele aanbiedingen van Frankrijk te Stockholm met het
doel, Zweden als mediateur te doen optreden. In de
tweede plaats de niet minder officjeele onderhandelingen
van de afgezanten van Willem III uit naam der bond-
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genooten met Fransche agenten, en in de derde plaats
allerlei ciandestiene besprekingen, vooral door Frankrijk
in het werk gesteld, maar ook door ontevreden elementen
onder de bondgenooten, welke voornamelijk ten doel hadden,
tot afzonderlijke vredesverdragen te geraken, waarbij
Frankrp natuurlijk het best zijn rekening zou vinden.
Die ontevreden elementen waren ook in niet geringen
getale in onze kleine Republiek aanwezig en het heeft
Willem III heel wat moeite gekost, deze in het rechte
spoor te houden. Men denke slechts aan de oppositie der
groote Hollandsche steden en bet proces van Simon van
Halewijn, het aanvankelijk geheime optreden van Mollo,
de houding van Hendrik Casimir II en als gevolg die
van Friesland en Groningen. Het is de verdienste van
Heinsius geweest, Amsterdam, en daardoor Mollo als
officieel onderhandelaar, aan zich te binders. De oppositie
was daardoor niet weinig verzwakt.
In den zomer van 1694 was Mollo, resident van den
koning van Polen te Amsterdam, weer naar Parijs vertrokken. Te Amsterdam scheen men het zeer wel in te
zien, dat hij slechts een ondergeschikte rol vervulde,
tenminste burgemeester Boreel had hem aangeraden, niet
te vertrekken zonder een „pouvoir ende instructie" 1). Op
aanraden van Hudde, die in dezen tijd zeer meegaand
was ten opziehte van den stadhouder, was hij toch maar
ra beriehtte Mollo
zonder bepaalde lastgeving gegaan. Weld
evenwel aan Heinsius, dat, nu hij met leege handen was
gekomen, men in Parijs de schouders ophaalde 2). Hij
verzocht dan ook tenminste om een paspoort. Mollo's
positie was dus verre van aangenaam. Hier kwam nog
dat hij in alles in overeenstemming moest handelen
met Dijkveld, die geregeld als officieel woordvoerder
tegenover den vjjand optrad. Deze behield dus de leiding
in zijn handen en Mollo diende slechts als een vooruitgesehoven post. Dit stak vooral Boreel en deze beklaagde
zich daarover bij Portland. „Dat het veelen onsmaeckelijek
toeschijnt, dat een saecke van die importantie voor de
1) Archief van Heinsius III, bl. 89.
2) Idem, bi. 90.
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provincie van Hollandt als is de navigatie ende conimercie
te favoriseren ter directie alleen wert gegeven
en gelaeten aen een heer uit een Provintie, die in 't een
noch 't ander geen 't minste belang heeft, dienvolgende
daarorn geen harnas sal aentrecken" 1).
Op Dinsciagavond den 6den Juli 1694 wend Mollo
toegelaten bij minister De Croissy. Hij schreef over dit
bezoek den 9den d.a.v. aan Heinsius 2). Blijkbaar had hij
eenige instructies ontvangen, want Mono stelde aan De
Croissy voor uit naam van den raadpensionaris : het
houden van een conferentie te Leuven van gevolmachtigden
van Frankrijk en Nederland. De Fransche minister gaf
hierop ten antwoord, dat de koning geen gezanten wenschte
te zenden naar Leuven of een andere plaats in de Zuklelijke Nederlanden. Wel kon er te Parijs onderhandeld
worden, of in een Fransche grensplaats, en ook kon Mollo
zelf thans „openingen" doen, zooveel hij wilde, als hij
daartoe volmacht had. Mollo moest hierop antwoorden,
dat een onderhandeling te Parijs niet geheim kon blijven
en daardoor te veel opzien zou baren. Den volgenden
dag, nadat De Croissy de vergadering van den Staatsraad
had bijgewoond, deelde hij aan Mollo mede, dat de koning
een samenspreking wel goed kon kenren, indien een plaats
in de Republiek zou worden aangewezen, welke ook.
Den 12den schrijft Mollo aan Heinsius, dat hij wat spoed
dient te makes met het zenden van gevolmachtigden,
omdat men te Parijs zeer tot vrede geneigd is, maar,
voegt hij er bij, de Franschen zullen geen genOegen
nemen met Dijkveld alleen ; er zal nog iemand bij moeten
zfin uit de Staten van Holland. Het idee van Boreel dus.
Had deze dit Mollo in de pen gegeven ? Van der Heim
schrijft hierover in zijn inleiding 3) : „Waarschijnlijk wilt
men te Parijs door Mollo, dat Amsterdam de zaak niet
betrouwde, tenzij ook -van wege hare stall iemand bij die
eerste samensprekingen tegenwoordig ware". Wij zullen
zoo aanstonds zien, dat de regeering van Amsterdam in
1) Archief van Heinsius III, bl. 94.
2) Idem, bl. 91.
3) Bi. XXXI.
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haar geheel niet zoo zeer stond op een specialen vertegenwoordiger. Het was blijkbaar een stokpaardje van
Boreel.
Willem III stond dit alles maar heel weinig aan. Een
onderhoud in een plaats in de Republiek zou de zaak
ruchtbaar maken. Stond hij het toch toe, dan zou dit een
bewijs zijn, dat men ten koste van alles vrede zocht ;
weigerde hij het, dan zou Amsterdam „andere mesures
onder de handt" nemen 1).
V-66r zijn vertrek was Mollo bij Heinsius in Den Haag
geweest. Deze had hem toen willen overtuigen, dat Dijkveld de meest aangewezen onderhandelaar was, waarop
Mollo zich had laten ontvallen : „Ick gelove, dat sij den
Hr. Boreel also lief souden hebben" 2). Heinsius wist
hem dit echter uit het hoofd to praten, waarop hij vertrok. Ondertusschen bemerkte de raadpensionaris evenwel, dat de Heeren van Amsterdam zeer verstoord waren.
Hij stelde daarom aan den stadhouder voor, eons iemand
met burgemeesteren to laten praten, om te weten to
komen, waar de schoen wrong. Hiervoor werd Dijkveld
aangewezen, die den 26sten Juli te Amsterdam aankwam,
en aanstonds Hudde opzocht. Van hetgeen hij daar verricht heeft, hebben we eenige kennis nit zijn brief aan
Heinsius 3). Omstandiger echter deelt Hudde het mode
in zijn hierachter opgenomen rapport. Over yierderlei
zaken kwam Dijkveld spreken :
1°. Deelde hij mede, dat de koning van Engeland in
volkomen harmonie met de stad Amsterdam wilde
leven.
2°. Wilde hij weten, wat burgemeesteren dachten over
den bijzonderen gevolmachtigde uit de Staten van
Holland.
3°. Vroeg hij, of burgemeesteren het niet met den
koning eens waren, dat een stad in de Zuidelijke
Nederlanden to verkiezen was.
1) Archief van Heinsius III, bl. 95.
2) Idem, bi. 97.
3) Idem, bl. 95.
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4°. Verzocht hij, te mogen weten, welke plaatsen de
Heeren van Frankrijk terug wenschten als equivalent voor Luxemburg.
Hudde bracht dit alles in burgemeesterskamer. Daar
werd met eenparigheid besloten :
1°. Burgemeesteren wilden ook in confidentie levee
met Z.M.
2°. Zij lieten hun eisch van een Hollandschen gedeputeerde vallen.
3°. Zij keurden een plaats in de Zuidelijke Nederlanden goed.
4°. De formatie van een equivalent voor Luxemburg
lieten zij aan den koning over.
Dijkveld kon tevreden zijn. Hij had over de geheele
linie gezegevierd. Hij was dan ook zeer voldaan, toen
Hudde hem 's middags om drie uur de resolutie mededeelde. Hij wist burgemeesteren nog verder te krijgen.
Hij wist ook te bereiken, dat zij aan Mollo schreven, het
goed te vinden, dat „maar een Heer van deese zijde
wierde gebruikt". Burgemeesteren weken hiermede of
van hun gebruik, niet de minste „ordres" aan Mollo te
geven, zegt Hudde wat zoetig op 28 Juli in een briefje
aan Dijkveld.
Op het eind van zijn rapport vermeldt Hudde de
belofte, waarmede Dijkveld de Heeren zoo willig had
gemaakt. Holland, ja zelfs Amsterdam, zoil mogen meespreken in de onderhandelingen en het handelsbelang
laten gelden, maar alleen, wanneer men tot de zaak
„ten principalen" kwam. Thans behoefde de groote koopstad nog niet ongerust te zijn, daar men „alleenlijk op
de preliminaria in secretesse handelen zoude". En verder
liet Dijkveld blijken, dat Willem III niet meer zoo afwijzend stood tegenover een „handelplaats" in de RepuMick, waarop Hudde de aandacht vestigde op Maastricht
of Breda, welke plaatsen toen door Dijkveld genoteerd
werden. Inderdaad is later de conferentie te Maastricht
gehouden, zoodat de hoogere autoriteiten waarschijnlijk
rekening hebben gehouden met Hudde's voorslag.
Hiermede eindigt het rapport, dat, in vereeniging met
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den brief van Dijkveld aan Heinsius van den 28sten Juli
1694 1), waarin hij van zijn wedervaren te Amsterdam vertelt, zeker wel een goede voorstelling geeft van het aldaar
verhandelde. Opmerking verdient het, dat Hudde niets
scheen to weten van het bezoek van Dijkveld aan Boreel.
De correspondentie tusschen Dijkveld en Hudde, een
gevolg van hun onderhoud, hoewel weinig nieuws bevattende, laten wij volledigheidshalve eveneens afdrukken.
Het voornaamste, dat wij er uit te weten komen, is, dat
de koning-stadhouder volkomen tevreden was met den
gang van zaken. Amsterdam, altijd een lastig kind, was
weer gesust. Ook de hierop volgende correspondentie
tusschen den raadpensionaris en Hudde, waarvan helaas
de drie bijlagen ontbreken, en die ook door Van der
Heim waarschijnlijk niet teruggevonden zijn, laten wij
om dezelfde reden volgen. wij leeren er aithans uit, dat
Amsterdam op de hoogte werd gehouden, van hetgeen
er geschiedde.
Dit blijkt ook uit het bezoek van Dijkveld aan Amsterdam
op 14 October 1694, waar hij een samenspreking had
met Hudde en Hinlopen, waarvan de eerste wederom
een rapport opmaakte. Het advies der Amsterdamsche
regenten werd gevraagd voor de houding, door Dijkveld
aan te nemen, op de te houden conferentie met een
Fransch gevolmachtigde, welke nu toch stond door te
gaan. Waar deze conferentie door Willem III en Heinsius
niet zeer au serieux werd genomen, rijst de vraag, of
zij — en dus ook het bezoek van Dijkveld aan Amsterdam — niet enkel en alleen word opgevoerd, om deze
stad in de meening to brengen, dat zij stem in het
kapittel had.
Dijkveld verscheen den 14den October to Amsterdam.
Het was aan den vooravond van zijn vertrek naar Luik,
waar men de bijeenkornst dacht te houden. Het eerst
kwam hij weer bij Hudde, die zijn voorstellen in burgemeesterskamer bracht, waar ze werden goedgekeurd.
's Middags om drie uur deelden Hudde en Hinlopen ten
1) Archief van Heinsius III , bl. 95. Dit zal wel 27 Juli moeten
zijn; zie het rapport van Hudde.
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huize van den laatste de beslissing van burgemeesteren
mede. Zes punten had de Staatsche diplomaat ditmaal
burgemeesteren voorgehouden, welke hij 's middags nog
eens herhaalde.
1°. Het zou kunnen gebeuren, dat de Franschman,
waarmede Dijkveld te Luik moest confereeren, een
paspoort wenschte van den keurvorst van Beieren.
Hij zou hem dan gerust stellen met het antwoord,
dat het garnizoen in die stad voornamelijk of ping
van de Staten-Generaal, en indien dit geen effect
had, dan zou hij Maastricht als plaats ter onderhandeling voorslaan.
2°. Voor den „Staat" meende Dijkveld het volgende
te moeten bedingen : een barriere in de Spaansche
Nederlanden, opheffing van het vatgeld en afschaffing of moderatie van belastingen op onderscheidene artikelen, die in Frankrijk werden ingevoerd. De namen der steden, die hij als barriere
zou eischen, noemde hij niet.
3°. Een der voornaamste dingen, die Dijkveld zou
eischen, was de erkenning van Willem III als
koning van Engeland.
4°. De aanspraken der andere geallieerden zouden
voorloopig buiten geding blijven, alleen al omdat
deze conferentie buiten hun voorkennis werd gehouden. Aileen Dinant zou hij ten behoeve van
den bisschop van Luik terugvragen, omdat de
Republiek daar veel belang bij had.
5°. Over de refugies zou Dijkveld slechts weinig
zeggen.
6°. Kon men tot geen accoord komen, dan zou men
elkander nog eens te Maastricht of ergens anders
bescheiden.
Burgemeesteren konden zich in alles conformeeren met
hetgeen Dijkveld voornemens was te verrichten. De
samenstelling der barriere lieten zij geheel aan de des-

kundige autoriteiten over. Geen wonder, dat ooze diplomaat over het resultaat van zijn tending naar Amsterdam
weer tevreden was. Hij schreef twee dagen later aan
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Heinsius, dat hij de Heeren in „seer goede sentimenten"
had verlaten 1). Het was alles botertje tot den boom
tusschen Orauje en Amsterdam. De belofte, om over het
vatgeld en de vermindering van inkomende rechten te
spreken, zal hieraan niet vreemd zijn geweest. Volgens
zijn brief had hij het ook noodio. gevonden, Boreel weer te
gaan spreken. Het scheen van °belang te zijn, dezen, die
„gans niet goet pries" 2) maar „wat heel Frans was" 3
te vriend te houden. Ook hem had de osemakkelijke
diplomaat even wel weer weten te winners. Als een aanvulling op het rapport van Hudde geldt de mededeeling
in den brief van Dijkveld, dat burgemeesteren mede van
opinie waren, dat „Mollo niet en behoort te comen ter
plaetse van de entrevue, maar nogh bij provisie aen het
Hoff, daer hij is, verblijven" 4). Dit was trouwens in overeenstemming met hun vroegere toezegging, dat zij „Mit
Heer" voldoende achtten. Men kan alweder den indruk
niet uitwisschen, dat Amsterdam door beloften en door
de vriendelijke „confidentie" van Willem III gepaaid werd 5).
Na afloop van de conferentie te Maastricht Wilde Dijkveld
ook te Amsterdam verslag doen van zijn wedervaren.
Het schrbven van dezen aan Hudde, gedateerd 2 December
1694, en het antwoord van den burgemeester van 6 December toonen ons, dat door een ongelukkig misverstand
de brief van Dijkveld Hudde to laat bereikte, waardoor
het bezoek waarschijnlijk niet is doorgegaan. Het Archief
van Heinsins geeft hieromtrent geen nadere opheldering.
Het volgende jaar, 1695, was Hudde geen regeerend
burgemeester we vonden in zijn verzameling daardoor
geen enkel stuk uit dat jaar, dat betrekking heeft op de
vredesonderhandelingen. De beide volgende jaren evenwel
),

1) Archief van Hein -iius III, bl. 114.
2) Idem, bl. 90.
3) Idem, bl. 90.
4) Idem, bl. 114.
5) Van der Heim schreef in zijn inleiding op bl. XLVII: „Heinsius
echter meende, al ware het dan ook slechts om Amsterdam tevreden
te stellen, de deur voor geheime besprekingen met Versailles niet te
mogen afsluiten,
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behoorde hij weer tot de „big four", die Amsterdam
regeerden, en terstond hebben we dan ook weer gegevens
over de dingen, die toen ieder staatsman in Europa in
spanning hielden. Het volgende stuk is gedateerd 22 Juli
1696 en is het concept van een uitvoerig schrijven aan
Boreel van de hand van Hudde, waarin burgemeesteren
er op aandringen, dat hij al zijn invloed in het werk zal
stellen, om den vrede zoo spoedig mogelijk tot stand te
brengen. Wij zullen dit stuk niet opnemen en dus ook
niet bespreken, omdat het reeds te vinden is in het Archief
van Heinsius 1). Dat we er hier toch melding van waken,
vindt zijn oorzaak hierin, dat de uitgever van het Archief
boven den brief schreef: H.H.
„ Burgemeesteren van
Amsterdam aan Heinsius”. Dat hij hierin mistastte, blijkt
niet alleen uit den aanhef van het concept, luidende :
„Schets van een missive aan den H.r Burgerm.r Boreel,
op de naam van alle de Heeren regerende burgermeesteren
ontworpen den 22 Juny 1696. Is gearresteert met eenpaarigh., zo als ze hier is geextendeert ende bij ons alle
ondertekent," maar vooral uit eel] passage, voorkomende
in een rapport van Hudde van 9 September 1697, dat
hier volgt. Hierin zegt de burgemeester : „Ik heb hem
— d. i. Dijkveld — ook zo nu en dan klaar uitgesprooken,
dat wij de vreede mosten hebben, dat wij dezelve al
hoog nodig oordeelden in den voorleden jaare 1696, als
bleek bij een missive aan den ILr Boreel geschreeven, ten
einde hij den inhoud van denzelve zoude communiceren
aan zijn Maj.t van Gr. Britt., waarvan aan zijn WelEd.
kart daaraan copye was gegeven . . . . ." 2) Waarschijnlijk
heeft dus Dijkveld deze kopie doorgezonden aan Heinsius.
We zullen op deze quaestie niet verder ingaan; ze is trouwens
van minder belang dan de inhoud van den brief zelf.
Het volgende stuk, gedateerd 9 September 1697, verplaatst ons dus in den tijd, dat de vrede van Rijswijk
stond te worden gesloten. Dat wisten de tijdgenooten

evenwel nog niet, want juist was het moeizaam geconstrueerde vredeswerk weer op losse schroeven komen te staan.
1) Bl. 200.
2) Hierachter, bl. 132.
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In den zomer van 1697 had Lodewijk XIV zijn vredesvoorwaarden nauwkeurig geformuleerd, volgens welke
Straatsburg Diet aan het Rijk zou gerestitueerd worden.
In de plaats van deze veelomstreden vesting, die vooral
Willem III, nog meer dan de keizer, voor het Rijk wilde
behouden, stelde Frankrijk als equivalent de onbeduidende
plaatsen Freiburg, Breisach, Philipsburg en Kehl beschikbaar. Deze en de andere voorwaarden moesten voor
1 September worden aangenomen. Hoewel met bloedend
hart wilde Willem III op dezen voet toch vrede sluiten,
vooral omdat hij vreesde, dat anders Frankrijk — en in
het bijzonder, toen Barcelona veroverd was — zwaardere
eischen zou stellen. En inderdaad, toen de keizer op
30 Augustus een verklaring liet afleggen, op welken voet
hij vrede verlangde, beschouwde Frankrijk den termijn
verloopen en liet het op 1 September den mediateur een
nieuw ultimatum bekend maken, dat slechts zou gelden
tot 20 September en belangrijk afweek van het vorige.
Het was duidelijk, dat Lodewijk XIV in ieder geval
Straatsburg wilde hebben. Aileen onder dit beding zou
hij Barcelona weer aan Spanje afstaan.
Het was Portland, die in deze omstandigheden Willem III
wilt te bemoedigen. Misschien in overleg met Heinsius
en Dijkveld schreef hij aan den koning, dat men den
eisch van de overgifte van Straatsburg moest handhaven,
een langeren termijn dan tot 20 September voor den keizer
vorderen en dreigen met voortzetting van den oorlog 1).
Het laatste was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan,
vooral met het oog op Amsterdam, dat Lodewijk XIV
een voordeelig handelsverdrag voorspiegelde. Het is
dan ook begrijpelijk, dat Willem III eerst nog eens de
Amsterdamsche regenten wilde laten raadplegen, voor hij
een verklaring, als Portland wenschte, aflegde.
Zoo werd Dijk veld wederom naar Amsterdam afgevaardigd. Het Archief van Heinsius bericht over dit bezoek
niets ; van des te meer belang is dus het rapport, dat
Hudde weer samenstelde naar aanleiding van het onderhoud, dat hij met den diplomaat had.
1) Archief van Heinsius III, bl. LXXV.
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Allereerst treft het, dat Dijkveld alle hoop op het behoud
van Straatsburg opgegeven scheen to hebben. Dit lijkt
wel in schril contrast met het doel zijner zending. Nog
meer springt dit in het oog, als hij zegt, dat men een
dreigende houding moest aannemen, niet om daarmede
Straatsburg terug te kunnen winnen, maar om het equivalent verbeterd en enkele plooien gladgestreken te krbgen.
Dit was dus de laatste concessie, die Willem III nog van
Frankrijk verwachtte ; ook hij bleek de hoop op Straatsburg volledig te hebben opgegeven.
Nog meer nieuws hooren we uit Dijkveld's mond.
Spanje had alleen den vrede willen teekenen voor den
eersten September, maar dit was door de Franschen geweigerd. We begrijpen het volkomen. Zij wilden, nu zij
in Barcelona nieuwen buit hadden behaald, dat de terrnijn
verliep, om daarna hun eischen te verzwaren.
Verder hooren we, dat de Republiek in ieder geval
den vrede zou teekenen, hetzij op verbeterde voorwaarden
of niet, indien de termijn voor den keizer en het Rijk
verlengd werd. Dit is werkelijk ook zoo gebeurd.
Het resultaat van Dijkveld's bezoek was eerder negatief
dan positief. Burgemeesteren toch besloten den volgenden
dag, aan den pensionaris Buys te gelasten, Heinsius mede
te deelen, dat Amsterdam zich „hertig" wilde houden,
indien hij zekerheid kon verschaffen, dat de hernieuwde
oorlogszuchtige houding Frankruk niet zou verleiden tot
nieuwe veroveringen, waardoor het zijn „presentatien"
weer kon „diminueren", waardoor de vrede misschien weer
in gevaar kon worden gebracht. We kunnen niet anders
zeggen, dan dat burgemeesteren in de gegeven omstandigheden een verstandig woord spraken. Men had immers
kort geleden nog maar leergeld betaald.
Toch wilden zij van twee wallen eten. Zij wilden
Willem III steunen in zijn nieuwe politiek, maar den
Franschen koning niet verbitteren. Daarom gaven zij
Mollo opdracht, uit zijn eigen naam een beter equivalent
voor Straatsburg te bedingen. Lukte dit, dan konden q
de eer wegdragen, Willem III ten slotte nog een groaten
dienst te hebben bewezen ; lukte dit niet, dan zou Lodewijk XIV niet verstoord zijn op Amsterdam, dat zich
immers officieel afzijdig had gehouden.
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We leeren hieruit, dat de vrees voor Frankrijk op het
eind van den oorlog nog vrij groot was, maar ook voor
Willem III. Dit laatste besluit van burgemeesteren typeert
de positie van de groote koopstad den geheelen oorlog
door. Zij zat bekneld tusschen Willem III en Lodewijk
XIV. Den een steunde zij uit politieke en ook religieuse
overwegingen, den ander Wilde zij ontzien wegens haar
handelsbelang.
J. Z. K.

I.
RAPPORT VAN DE BURGERM.R HUDDE VAN 'T GEEN
TUSSCHEN DEN H.RE VAN DIJKVELD ENDE HEM IS VOORGEVALLEN OP DEN 26e EN 27e JULII 1694, ETC. 1).

Op Maandag des morgens voor 8 uuren, zijnde den
Julii 1694, is t'inijnen huize gekoomen de H.r van
Dijkveld, die mij dan hebbende verzekerd van de groote
genegenheid van Zijne Maj.t de koning van Groot-Brittanje, onzen stadhouder en kapitein-generaal, voor eene
goede verzekerde en generale vreede, zeide van denzelve
afgezonden te zijn, om onder anderen met mij ook te
spreeken over deeze zaake ende nadat hij, H.r van
Dijkveld, mij hadde in 't lange verhaald, 't geen er was
voorgevallen tusschen zijn WelEd. ende een ander persoon wegens den koning van Vrankrijk gecommitteert,
om te spreeken over de praeliminaria van zodanig eene
generale vreede, ende dat hij H.r van Dijkveld tot een
equivalent van Luxemburg hadde voorgeslagen de volgende 6 plaatsen, namentlijk Valenciennes, Conde, Tournais, Menain, Ipre en Maubeuge, ende na eenige objection van Valenciennes hadde afgestaan, zulks op de
overige vijf steden de discourser continuerende, hij 11.r
van Dijkveld was blijven staan op dry uit de resterende
vijf, maar aangaande de keur van dry uit dezelve niet
26e

1) Collectie•Hudde, No. 22.
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hadde konnen werden overeengekoomen, dies die conferentie daarop afgebroken zijnde, naderhand niet weder
was hervat geworden zo vervolgde de H.r van Dijkveld
mij te zeggen nademaal dan nu de H.r resident M.10 te
Parijs was, om te spreeken met de ministers van Staat
over een plaats van bijeenkomste, om die zaak preliminairlijk weder te hervatten ; ende dat hij M. bij een brief
van den 9en deezer hadde geschreven, dat de koning van
Vr. keur gaf, zodanig een handelplaats te kiezen, om in
secretesse die groote zaak te prepareren, als men aan
deeze zijde zoude goet vinden, 't zij onder zijn gebied
ofte onder dat van de Staaten der Geunieerde Provintien,
doch met seclusie van de Spaansche Nederlanden ende
dat hij H.r van Dijkveld uit den naame van Zijne Maj.t
van Gr.-Br. den 17en deezer hem M. hadde geantwoord,
ingevalle de Franschen wilden koomen in de Spaansche
Nederlanden, dat hij dan de paspoorten, daartoe gerequireert werdende, zoude bestellen, ende aan hem over-.
zenden. Dat zijn WelEd.t derhalven nu hier was gekoomen, om onder anderen ook mij, uit den naame van
den koning bekent te maaken en voor te draagen, vooreerst, dat Zijne Maj.t wilde met de heeren burgermeesteren van Amsterdam leven in alle confidentie, haar
communiceren alles wat tot het werk der vreede hem
zoude voorkoomen, mits dat de H.rn B. B. met zijne
Maj.t dan ook reciproquelijk leeven wilden.
Ten 2den, dewijl de H.r M. hadde geschreeven aan
den H.re Raadp.s van Holland, dat de Franschen ook
hadden gerequireert een Gedep.de uit de provintie van
Holland, dat hij H.r van Dijkveld dan daarop ook versocht te mogen weeten het sentiment van de H.ren Burgerm .ren van Amsterd.m.
Ten 3den, wat haar Ed. Gr. Achtb. zouden oordeelen
omtrent de conferentieplaats, of die ook niet behoorde
genomen te werden veel eer in de Spaansche Nederlanden
ale elders, omdat men in 't eerste geval nader was bij
diegeene, daar men de ordres van zoude moeten haalen
ingevalle van discrepantie als anderzints, ende dat hier-

door minder retardement aan 't werk zonde bjjgebragt
ende de zaak ten principalen konnen verkort worden.
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Ende dan ten 4den en ten laatsten, in cas men bij
malkanderen quam ende over 't getal ende te verkiezene
plaatsen, welke als een equivalent voor Luxemburg zouden
zijn,- most spreeken, op hoeveel ende wat plaatsen de
H. 'n Burgerm.rs meenen zouden, dat men most insteren.
1k nam dan aan, Haar Ed. Achtb. die pointen voor te
draagen, 't geen ik dan noch dien voormiddag deede,
zijnde dezelve op 't stadhuis extraordinaris bijeen gekoomen.
Ende is met eenpaarigheid ende niemand absent zijnde
verstaan, dat ik aan welgemelde H.re van Dijkveld tot
antwoord op dezelve 4 pointen zoude zeggen, namentlijk
Op 't lste, dat de Heeren B. B. zijne Maj.t deeden
bedanken voor d'aanbieding van de gezeide confidentie
ende dat zij daarinne trouw en oprechtelijk zouden continueren ;
op 't 2de, dat de H.rn B. B. ten aanzien van de onderhandelinge omtrent het preliminair niet zouden staan op
een Hollandsche gedeputeerde ;
op 't 3de, dat zij ook niets hebben tegens een handelplaats in de Spaansche Nederlanden, maar dat men
evenwel de gantsclie zaak daaraan niet behoorde te
accrocheren ;
ende op 't 4de en laatste, dat haar Ed. Gr. Achtb. dat
point geheel en al lieten aan Zijne Maj.t, als zijnde diegeene, die met anderen als de keurvorst van Beyeren
etc. konnende spreeken, best zoude weeten te oordeelen,
wat daaromtrent het dienstigst was te kiezen.
Deeze resolutie van alle de H.rn B. -B. met eenpaarigheid genoomen als gezeit, heb ik 'loch dezelve dag, namiddag ten 3 uuren, aan welgemelde H.re van Dijkveld
bekent gemaakt, die zich daarover betoonde zeer voldaan,
zeggende onder andere, dat hij ze niet beter of voldoender
zoude hebben konnen dicteren.
Des anderen daags, zijnde Dingsdag den 27 July,
omtrent de middag, burgermeesteren hebbende bekoomen
een brief van den H.r M. geschreeven den 23 dezer,
klaagende, dat hij tot op dien dag toe geen antwoord
hadde ontfangen, noch van den H.re van D., noch van
de R. P., op zijne respective missiven van den 9e deezer,
dat hem dat bragt in groote verlegentheid etc., ende in
,
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dezelve ingeslooten zijnde twee brieven voor dezelve
heeren, hebben B. B.rn goetgevonden, dat ik ze beide
zoude overhandigen aan welgemelde H.re van Dijkveld,
die mij hadde gezegd, hier t'Amsterdam te zullen verblijven, totdat de Brabandsche post aangekoomen was, of
er misschien eenige brieven voor hem mogten bij zijn ;
ik nam ze dan meede, ende t'huis koomende, vond ik
gemelde H.r tot mijnent, ende overleverde aldaar aanstonds d'eene en d'andere brief, welke hij beide overneemende brak in mijn presentie de zijne op en las ze
mij voor, die dan ook niet anders contineerde, als diergelijke klachten als gezegd, waarop hij, H.r van Dtkveld,
zich zeer verwonderd toonende, zeide : „M. heeft gelijk
van daarover te klaagen". Voorts, dat hij ook aan den
H.r Raadp.s hadde voorgeslagen, of hij hem neer M. bij
zijne tweede missive aan hem in Holland geschreeven,
geen copye van deeze 1 ste van den 17e deezer, — — welke
was een antwoord op die van den 9e door d'H.r M geschreeven aan zijn WelEd. — — behoorde te zenden, maar
dat de H.r R. Pens.s dat niet hadde goetgevonden, omdat zijn Ed. niet twijfelde aan 't wel bestellen ende ook
omdat'er meer gevaars was in twee als een ten aanzien
van d'in terceptie.
De H.r van Dijkveld zeide verders, dat hij nu best
oordeelde, dat hij aan hem M. met d'eerste post een
copye van gemelde zijne brief van den 1 7e deezer toezond, 't geene Zijn WelEd. dan ook aannam zonder font
te zullen doen, waarop ik dan van Zijn WelEd. mijn
afscheid nam. Maar een uur omtrent hierna quam zijn
knecht wederom, vraagende, of zijn H.r mij noch wel
eens konde spreeken t usschen 4 en 7 uuren. Ik zeide,
dat ik uit most zijn, maar omtrent ten 5 uuren mij wel
de eere zoude geeven, den H.re van Dijkveld aan zijn
logernent to koomen vinden. Alwaar dan op dat uur
gekoomen zijnde, vroeg hij mij met d'uitterste beleeftheid,
of de H.rn B. Rren wel zouden konnen goetvinden, aan
den H.re M. metten eersten te schrijven, 't geene in de
volgende brief is vervat ? Waarop ik antwoorde, dat ik
dat niet kost zeggen, maar 't haar Ed. Achtb. wel wilde
voordragen hij versoeht dan met een briefjen daarop to
.

Bijdr. en Meded. XLVIII.
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moogen ontfangen haar goetvinden, zeggende dien avond
noch te zullen vertrekken na Uitrecht, aldaar de volgende
dag te blijven, ende Donderdags daaraan in den Haage
te zijn, alwaar hij dan het antwoord zoude afwachten.
Deze brief, zijnde bij mij geschreeven, en bij de H.ren
Burgermeester.n Corver en Opmeer geresumeert en geapprobeert, is Woensdagavond met de post op den Haage
afgezonden, luidende van woorde tot woorde als volgt :
„WelEdele Gestrenge Heer,
'K heb, volgens Uw WelEd. Gestr.s verzoek aan de
voorgedraagen, of haar Ed. Achtb. ook
zouden konnen resolveren, aan den H.re M. te schrijven,
dat zij meede hadden konnen goedvinden tot het adjusteren
alleen van het preliminaire best te weezen, dat daartoe
maar een Heer van deeze zijde wierde gebruikt ; ende
daar nevens gevoegt hebbende, dat Zijne Maj.t, Uw WelEd.
Oestr. alsmede de R. P. van Holland van dat zelve verstand waaren, zo, omdat de secretesse dan best was verzekerd, als om voor te koomen dat de Franschen hun
avantage niet zouden konnen vinden bij meerder getal
van Ge d.den, zo hebben haar Ed. Achtb. mij versocht, aan
Uw WelEd. Gestr. te antwoorden, dat ze nu ook geen
swaarigheid zullen maaken, om het voorzeide aan hem
H.re M. met de eerste gelegentheid te notificeren. Doch
bij deeze occasie hebben zij ook goetgevonden, Uw WelEd.
Gestr. te verzoeken, dat toch gelieve indachtig te weezen,
't geen ik dezelve heb gezegd wegens ons aanschrijven
aan gemelde M. nopende het opvolgen van den inhoud
van Uw NV elEd. Gestr.s missive van den 17e deezer,
nevens 't geene wij ook aangenomen hebben noch daarenboven te zullen doen, wanneer de zaak wat verder zal
weezen geavanceert, — — welke beide zaaken Uw Ed.
Gestr. ons uit den naame of wegens zijne Maj.t hadde versocht — —, alsmeede op dit bovenstaande toegepast moet
werden, namentlijk, dat B. B.ren hierinne afgaan van hun
gebruik, daarin bestaande, dat zij haar zorgvuldig wachten,
zich in te laaten omtrent eenige de minste ordres aan dien
H.r te geeven, raakende zijne commissie voor zoveel ons
fisen B. aren

die bekend is, maar wel ontfangen en leezen de brieven,
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die hij oils zo nu en dan komt te schrijven, ten einde
wij, des nodig zijnde, aan den H.re R. P. van Holland
daarvan kennisse konnen geeven volgens onze plicht en
de bewuste confidentie.
1k verzoek een lettertje tot antwoord, om te mogen
weeten, of deeze terecht is gekoomen.
Na mijne gedienstige gebiedenisse zal ik deeze dan
eindigen en verblijve etc. deezen 28 July 1694".
Voorts heeft de welgemelde H.r van Dijkveld mij verscheide maalen betuigt, de groote genegentheid van Zijne
Maj.t van Groot Brittanje tot een goede, verzekerde en
generale vreede, ja zo groot, als eenig H.r van Amsterdam
die hebben kost.
2. Dat Zijne Maj.t ook geenzints de intentie hadde,
om te doers negotieren op 't werk van een generale vreede,
wanneer men tot de zaak ten principalen zoude komen,
buiten een gedeputeerde van Holland; maar integendeel,
dat Zijne Maj.t van verstand was, dat er zelfs een Heer
van Amsterdam in dat geval bij most zijn en dat Zijne
Maj.t daar zorg voor zoude draagen, opdat het interest
van de negotie niet verzuimt, maar wel waargenoomen
mochte werden ; edoch, dat hetzelve nu juist zo nootzaaklij k niet en was, daar men alleenlijk op de preliminaria
in secretesse handelen zoude.
3. Dat Zijne Maj.t ook niet meende, dat men de gantsche
zaak behoorde te accrocheren aan een handelplaats juist
in de Spaansche Nederlanden, waarop ik zijn WelEd.
— — doch voor mijn particulier — — voorsloeg, of men
daartoe niet zoude kunnen kiezen Maastricht of Breda,
't geen hij aantekende. Zeide mij ook naderhand, dat de
H.r Burgerm.r Corver hem hadde voorgeslagen Aken, als
zijnde een neutrale plaats, daar zijn WelEd. niet vreemd
van screen.
4. Voorts heeft de H.r van Dijkveld mij gecommuniceert,
dat zijn WelEd. aan die persoon, waarmede hij in conferentie hadde geweest, geantwoord hadde op het zeggen,
dat zijn koning zeer favorable conditien voor de Hollandsche
commercie zoude toestaan, dat hij die zaak in de grond
niet verstond, maar wel zoveel kost zeggen, dat, als men
ten principalen handelen zoude, zijn il.r en 31.r alsdan
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wel zoude dienen op te lichten al 't Beene hij tegens de
tractaaten tot beswaarnisse van de negotie en navigatie
hadde geintroduceert, alsmeede het vatgeld.
5. zijn WelEd. heeft mij ook in de eerste aanspraak,
nevens de voors. 4 pointen, voorgehouden, of ik ook
meende dienstig te zn, dat hij ook de andere H.ren
B. B.ren ging begroeten. Maar dewijl haar Ed. Gr. Achtb.
— als ik haar dat bekent maakte — 't onnodig
oordeelden, heb ik hem, nevens 't antwoord op gemelde
4 pointen, dit ook gerapporteert evenwel zeide zijn Wel
Ed.e, dat hij den H.r president Corver 's anderen daags
's morgens ten 8 uuren zoude gaan zien, om te betuigen
zijn genoegen in 't voors. geresolveerde van de H.ren
burgermeesteren, etc.
Tot elucidatie van 't verswegen point in de voors.
missive, heb ik nodig geoordeeld, voor onze memorie,
hier nosh bij te voegen, dat, wanneer men zou gekoomen
zijn tot het eischen van eenige steden uit de voorgenoemde tot een equivalent van Luxemburg, dat men alsdan
wel zoude willen doen schrijven aan den Hre M., dat
zijn WelEd. zijn best Wilde doen, om de Franschen te
bewegen, in cas van difficulteit, tot het weder geeven
van die plaatsen, die van deeze zijde zonden weezen
geeischt.
Dit bovenstaande heb ik dan opgestelt na mijn
best onthoud en schoon alles van woord tot woord
niet heeft konnen werden opgestelt, zo is echter de
substantie daarinne na de waarheid vervat.
Hudde.
her is ook bijgevoegt de missive van den are van
Dijkveld, geschreeven uit den Haage den 30 July tot
antwoord op de mijne van den 28e hier vooren staande
„WelEdele Gestrenge Heere,
Ick hadde geen andere staet gemaeckt, als des Woensdaghsavond, naedat ick des morgens tot Utrecht soude
sijn aengecomen, van daar weder te vertrecken naer den
Hage, maer aldaer beright sijnde geworden, dat de Heeren
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Staten van de [provincie 'Utrecht] waren gescheyden op reces
tot den volghenden dagh, ben ick, om de vergaderinge
van Haer Ed. Mo. bij te woonen die tijt aldaer verbleven
ende mede voor desen morgen alhyer gearriveert. Mij is
WelEd. Heer op mijn aencompste behandight de missive,
bij dewelcke UEd. den 28 deser mij de eere heeft gedaen
van te adviseren, dat de heeren borgemeesteren op het
voorstel, bij UEd. op mijn versoeck aen Haer WelEd. Gr.
Achtb. overgebraght, hadden geresolveert met de eerste
gelegentheyd aen den Her M. te notificeren, dat deselve
wouden goetvinden dat
,

•

•

•

...............

1)

worde gebruyckt, ende oock believen aen te nemen, dat
wanneer de bewuste saecke wat verder sal wesen geavanceert, van gelijcken sullen laeten doers int regard van het
andere point. Ick ben WelEd. Heere aen UEd. veel verobligeert ende bedancke deselve gans gedienstigh, van
het versoghte soo wel to hebben gerepresenteert, dat
daerop de gewenschte dispositie is gevolght ende dat
UEd. de moeyte }weft believen te nemen, van deselve
aen mij te communiceren, ende ik sal Diet naerlaeten
aen den coninck van Groot Bretagne soowel daervan, als
van de verdere seer favorabele bejegeninge ende verclaringe, dewelcke haer WelEd. Gr. Achtb. ten aenzien van
dezelve aen mij hebben believen [te betuigen] aen Sijne
Majesteijt over te brengen, ten voile sijnde gepersuadeerd,
[dat dit hem] gans aengenaem ende gevalligh sal wesen
ende dat suix bij alle occasien aen Haer Ed. Gr. Achtb.
zal betuygen. Haer WelEd. Gr. Achtb. connen oock
wel sijn gerust, WelEd. Heer, dat ick nimmermeer sal
vergeten, ende bij mijn rapport aen den coninck indaghtigh sal wesen, dat de heeren borgemeesteren aen
mij hebben believen te protesteren ende te verseeckeren
dat aen UEd. Gr. Achtb. de gemelte versoecken in consideratie van den coninck wel hebben
willen opvolgen, maer dat andersints haer altijt sorghvuldigh hebben gewaght , tot het
1) Het is duidelijk genoeg, wat hier gestaan heeft. Zie Hudde's brief
van 28 Juli.
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geven van eenige de minste ordres aen de H.r. 31.0. Ik
hebbe ondertussen WelEd. Heere volgens de afspraeck
aen deselve op gisteren toegesonden een duplicaet van
de mijne van den 17e deses ende daernevens eenige
openinge gedaen van mijn wedervaren tot Amsterdam.
Ick vertreck nogh desen voormiddagh naer Rotterdam,
om van daer voort te gaen over Brabant naer 't leger,
ende blijve
WelEdele Gestrenge Heere
WelEd. gans ootmoedigen
ende onderdanighe dienaer
Everard van Weede.
Ick bidde dat de vrouw van
Waveren hyer magh ontfanghen de aenbiedinge van
mijn geringhen ende respectieusen dienst.
Hage den 30en July 1694".

WelEdele Gestrenge Heer 1).
Huyden voor acht dagen in de voornaght hyer aengecomen sijnde, hebbe ick des morgens aen de coninck
van Groot Bretagne omstandigh ende getrouwelijck gerapporteert, al tijdens mij tot Amsterdam was wedervaren
ende oock laeten lesen de missive, met dewelcke UEd.
mij den 28en July hebt believen te vereeren, als oock
dewelcke ick aen ITEd. op deselve den 30en hebbe gerescribeert. Sijne Majesteyt, WelEd. Heer, is seer vernoeght
geweest over de verclaringe ende verseeckeringe, dewelcke
de heeren borgemeesteren door UEd. hebben believen to
laeten doers van ontrent het werck van de vrede met
deselve to sullen handelen en corresponderen in alle vertrouwentheyd ende confidentie, alsmede over 't gene de
Heeren Gr. Achtb. op dat subject volgens mijn voorstel aen
1) Collectie-Hudde, No. 23.
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den Heer Mollo, soo tot uytwerkinge van de inhout van
de mijne van den 17e aen hem, als venders conform UEd.
missive, alrede hadden believen te recommanderen, ende
als de saeke wat verder soude wesen gebraght, oock
nogh souden recommanderen. Ende heeft Sijne Majesteyt
oock goet gevonden, dat ick met de voorgaende post
ende oock nog weder met dese aen den beer raadpensionaris soude schrijven, dat het hem gans aengenaem sal
wesen, dat Sijn Ed. van tijt tot tijt aen de neeren Gr.
Acht. kennisse geven (sal) van al 't gene omtrent dat importante werck sal comers voor te vallen, daertoe ik mij
dat sal refereren . . . . . . . . onder ons ende in mijn
particulier seggen, dat de heer Mollo in geen van sijne
brieven aen mij int minste heeft laeten blijcken eenige
antwoort op de mijne, of recommandatie tot voortsettinge
van tgene ick aen Sijn Ed. hadde gerescribeert op de sijne
van den 9e der voorleden (maand) te hebben ontfangen,
hoewel Sij n Ed. mij al heeft geadviseert de mijne van
den 26e, bij dewelcke ick aen Sijn Ed. verwittighde van
mijne reijse naer Amsterdam, alsmede die van den He,
bij dewelcke ick de recepte, die ick aldaer hadde gehadt,
aen Sijn Ed. ter hand gecomen te Sijn 1).
Ick weete niet, WelEd. Heer, of het is, dat de brieven
van Haere Gr. Acht, gelijck ongeluck hebben gehadt als
de mijne van den 17e, dewelcke de Banque(!) van den
Her Mollo in Sijn comptoir hadde laeten liggen, of wel
dat Sijn Ed. uyt eenige consideratie niet raedsaem acht,
aen mij van deselve te melden. Bij dese occasie, WelEd.
Heer, can ick mij niet wel dispenseren van aen UEd.
over te senden, het extract uyt de missive den 26e der
voorleden (maand) door Mollo aen mij geaddresseert ende
te versoecken, dat UEd. int selve believe te rernarqueren,
dat hoewel Sijn Ed. nogh aen mij, nogh aen den heer
raedpensionaris yet het minste hadde genotificeert van de
bewuste ordres, dewelcke aen den heer Danphui toegeschuckt waeren geweest, hij mij evenwel dogh discrete-

4) Deze zin alsmede het geheele handschrift getuigen van de groote
haast, waarmede deze brief is geschreven.
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lijck insinueert, dat men te dien opsighte oock wel hadde
mogen met het bombarderen van Diepe ,
jae dat Sijn Ed. mij claer uyt seyt, dat die ordres onder
Danphui souden wesen afgegaen op sijne instantie, ende
oock selfs van de reprochen door de Franssen daerover
aen hem gedaen ende van de advisen bij hem daerop
gegeven, spreeckt in termen die naerdencken soude connen
verwecken als of tusschen haer een van
stilstant was geweest of geprojecteert geweest. Ende
gelijck ick niet en wete, dat aen den heer Mollo de
minste [ordre] of aenleydinge van weghen de coninck
of de heer raedp.s is gegeven, soo heeft Sin Ed. oock
nogh aen Sijne Map, nogh aen den heer raedp.s, nogh
aen mij tot den voorl. 26e het geringhste daervan laeten
blijcken, jae selfs oock niet — gelijck ick aen UEd.
tot Amsterdam hebbe betuyght — — dat soodanige ordres
nae Danphui waren afgesonden.
Ick send met UEd. permissie hyerby ook een advis,
dat aen een uijtheems minister, zijnde van mijn goede
vrienden, is gecomen uyt Paris van een correspondent,
die veel aen den hof van Vranckryck weet te ontdecken
ende die oock hadde overgeschuckt, dat gene, dat ick aen
UEd. tot Amsterdam, die selfde saeck aengaende, hebbe
gecommuniceert.
Ick blijve nae presentatie van mijn geringhe dienst
aen de vrouw van Waveren, WelEdele Gestrenge Heere,
U WelEd. gans ootmoedige
gehoorsamen dienaer,
Everard van Weede.
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't Opschrift was :
WelEdele Gestreuge H.r
Mijn H.r Everard van Weede,
Heere van Dijkveld, etc., gedeputeerde wegens den Staat
te velde bij Zijne Maj.t van.
Groot Brittanje in 't Hooftquartier.
WelEdele Gestrenge Heer,
Uw WelEd. Gestr. missive van den 9e dezer, geschreven
uit het leger, is mij eerst ter hand gekoomen Vrijdag
's morgens den 13e. Den heeren burgermeesteren is zeer
gevallig geweest, dat Zijne Maj.t in U WelEd. Gestr.s
circumstantieel rapport, haar aangaande, genoegen heeft
gelieven te neemen, ende zijn U WelEd. Gestr. oak daarvoor zeer verobligeert, alsmede voor deeze aangenaame
notificatie. Voorts 't geene U WelEd. Gestr. — — onder ons
ende voor zijn particulier — daar nevens aan mij heeft
gelieven te notificeren, daarop zal vooreerst dienen, dat,
hebbende U WelEd. Gestr. op den 26e der voorleeden
maand mij d'eere gedaan van mij t'mijnen huize de visite
te geeven ende, nevens andere zaaken, ook te communiceren ende voor te leezen deszelfs missive van den 17e
July aan den H.r M. geschreeven in antwoord op de
zijne van den 9en daarbevorens, zo heb ik van het essentieelste derzelve aan de heeren burgerm.ren rapport gevoorzoveel mijne memorie
daan, bestaande hierinne
dat hij, M., daartoe wilde arbeiden, dat'er
toedroeg —
een conferentieplaats in de Spaansche Nederlanden wierde
vastgestelt, waarop dan haar Achtb. goetvonden noch dien
dag, zijnde een postdag op Vr., door de h.r burgerm.r
Hinloopen, die wilt, hoe hij de H.r M. beschrijven most,
aan hem kennisse te geeven, dat ook ons oordeels, dit
een goede zaake zoude 4n. De eigene woorden, die gebruikt en noch bij de gevonde copye gelezen konnen
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worden, zijn: „U WelEd. zal wel doen, door M,r C. 1),
ist mogelijk, uit te werken, dat de C. v. Vr. in de Spaansche
Nederlanden een plaats tot de conferentie doet nomineren,
als zijnde wederzijts zeer dicht tot een spoedige verrichtinge gelegen." 'T is waar, dat'er niet bij en worden
gevonden in conformiteit van de missive van den H.re

van D. in dato 17 July, gelijk het was gezegd, maar
hoe dit bij is gekoomen, weet ik niet. Nu geloof ik, dat
deze obmissie misschien de reden zal wezen, waarom de
H.r M. daarvan aan IJ WelEd. Gestr. geen mentie heeft
gemaakt.
Wijders aangaande de copy-missive van den H.r M.,
gedateert 26 July, aan U WelEd. Gestr. geschreeven,
mij dunkt ook, dat dezelve zodanig een nadenken zoude
konnen verwekken, als U WelEd. Gestr. schrip ; maar
wat hem heeft gemoveert hetzelve te pousseren, weet ik
niet, inzonderheid, dewijl hem daartoe geen last nog
ordre is gegeven, ten waare hij gemeint hadde, dat hij
in 't beletten van het Christenbloed storten van die kant
geen misslag kost begaan. Doch ik kan zo wel niet excuseren, dat hij er geen tijdiger advertentie van heeft
gegeven, noch aan Zijne Map, nochte aan IT WelEd.
Gestr. 2).
Belangende d'andere bijlage, daaromtrent weet ik niet,
wat ik zeggen zal. Ik kan wel zien, dat'er eenige presumptien in resideren tot zijnen laste, maar ook wel,
dat ze niet concludent en zijn. Hij zal zelfs best weeten,
wat van de waarheid is. 'T zou mij geweldig ontsehieten,
zo hij voorweetens een secreet, hem aanbevolen, quam te
reveleren, daar 't niet behoort.
Eindelijk zal ik bier ook bijvoegen, dat 't geene ik
hadde geschreven in mijne missive van den 28e der voorleden maand uit naam van de h.ren burgermeesteren,
namentlijk, dat zij meede hadden konnen goetvinden tot
het adjusteren alleen van het preliminaire best te weeten,

1) Callieres.
2) Mollo schijnt op eigen gezag gearbeid te hebben aan het tot stand
brengen van een wapenstilstand.
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dat daartoe maar een beer van deeze zijde wierde gebruikt, en hetzelve aan hem H.r M. met de eerste gelegentheid zouden notificeren, al geschied zou zijn geweest,
ingevalle de H.r B.r Hinloopen niet op de verpachtinge
ende naderhand buiten de stad had moeten zijn, doch
dat hetzelve nu met de post, die vandaag afgaat, is geschiet. Het ander, dat B. B. ook aangenoomen hadden,
zal geschieden, wanneer wij weeten zullen, op wat plaatsen
men insteren zal.
Hier hoop ik dan, met gezontheid, ook goede zorge
voor te dragen.
Ik blijve met zeer veel respect
WelEdele Gestrenge Heer,
Uw WelEd. Gestr.s zeer ootmoedigen
en gehoorzaamen D.r
J. Hudde.
Amsterd. den 16 Aug. 1694.

Iv.
WelEdele Gestrenge Heer 1).
D'Heer van Dijckvelt heeft mij met goetvinden van
Sijne Maj.t toegezonden de bijgaende missive ende minute
antwoort, dewelke ick volgens d'intentie van Sijne Maj.t
mijn pligt geacht hebbe, U WelEd. Gestr. mede te deylen
met versoeck, dat, U WelEd. Gestr. ende d'andere heeren
burgem.n sigh daervan bedient hebbende, ik die weeder
moge bekomen ende aen d'Heer van Dijckvelt op sijn
requisitie weder terugh senden. Sijne Maj.t heeft begeert,
dat ick hem tot Bredae soude konnen vinden, soo ras (hij)
mij van Sijne komste aldaer reader sal hebben geadverteert,
't geen (ick) haest te gemoet sie. Ingevalle de heeren
burgem.n ontrent het subject van de voors. missive ofte
anderzints mij ontrent Sijne Maj.t iets gelieven te gelasten,
sal het mij aengenaem sijn, d'eer van derzelver bevelen
1) Collectie-Hudde, No. 24.
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te ontfangen ende sal ick verlangen, d'occasie to hebben,
om te konnen betuygen, dat ick waerlijk ben.
WelEdele Gestrenge Heer
U WelEd. Gestr.
seer ootmoedigen Dienaer
A. Heinsius.
Rage 30 Sept. 1694.

V.
Aan den H.re Raadp.s van
Holland, in antwoord van
den zijne aan mii geschreven.
WelEdele Gestrenge Heer.
U WelEd. Gestr.s zeer aangenaame missive van gisteren,
nevens de drij bijlaagen, hebbe (ik) deze morgen wel geconditionneert ontfangen, en dezelve aanstonds aan de
thuis zijnde H.ren B. B. gecommuniceert, die mij hebben
versocht, U WelEd. Gestr.- voor derzelver communicatie
gedienstelijk te bedanken ; ende achten zich hoog verobligeert, dat Zijne Maj.t 't zelve goetgevonden ende de
bewuste zaake zo verre gebracht heeft, dat daarvan — — ons
oordeels — — een goed einde is te hoopen. Zij meinen ook,
dat de H.r M.10 aldaar noch voor eerst met goede dienst
wel wat zoude konnen verblijven, ten waare Zijne Maj.t
van ander gevoelen mochte zijn.
De rescriptie van den H.re van Dijkveld, nevens de
missive van den H.r M. ende een copye van het biljet
van den H.re C. zijnde de bovenstaande drie bijlaagen,
gaan hierneevens weder te rugge.
De H.ren Burgem.n bedanken U WelEd. Gestr. voor
d'offres van zijnen dienst ; zullende deese met een reciproque aanbiedinge van den haare eindigen, en verblijven
WelEdele Gestr. Heer
Uwer WelEd.s zeer ootmoedigen
Dienaar
Hudde.
Desen 1 Octob. 1694 t'Amsterdam.
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VI.
VERHAAL
OP DEN

GEEN IN SUBSTANTIE IS VOORGEVALLEN

14e OCTOBER 1694 TUSSCHEN DEN H ." VAN

DIJKVELT ENDE BURGERM.R HUDDE EERST ENDE DAARNA
TUSSCHEN DENZELVEN H.R ENDE DE H.RE BURGERM.R
HINLOOPEN EN HUDDE GEZAMENTLIJK, 'T WELK BIJ ALLE
DE H.REN BURGERM.RS GOETGEVONDEN IS BIJ PROVISIE
TE BEWAAREN BIJ D'ANDERE PAPIEREN TOT DIE ZELVE
MATERIE SPECTERENDE 1).

Op Donderdag 's morgens den 14e October 1694 is
emijnen huize gekoomen de H.r van Dijkveld, om uit
naam van den koning van Groot Brittanje met de h.ren
burgermeesteren te confereren over de contenu van zijne
instructie, dewip Zijn WelEd. stond te gaan na Luik,
om aldaar over 't subject van vrede prealablement te
spreeken met een gedeputeerde wegens de koning van
Vrankrijk, aldaar ten dien fine eersdaags te koomen.
Nadat Zijn WelEd. mij dan eenige opgestelde pointen
voorgehouden hadde, waarover hij net de koning noch
niet had konnen maar zoude spreken, ende alvoorens
daarop versocht te moogen weeten de consideratien van
de heeren burgermeesteren, zo heeft hij mij ook de zijne
niet geweigert mede te deelen — die hij aan den
Raadp.s hadde gecommuniceert ende Zijn Ed. ook gevallig
waaren geweest — Ik nam dan aan dezelve ook te
rapporteren aan mijne confraters ende iemand uit dezelve
te verzoeken, om gezamentlijk Zijn WelEd. nader daarover
te koomen begroeten, staande hij zelfs ten dien einde
voor het huis van die Hr. Burgerm.r, die nevens mij
mochte gecommitteert worden.
Nadat ik dan 't voors. rapport dien ochtent noch afgeleit hadde aan de H.ren Burgerm.ren Hinloopen en
Corver, zijnde de president Opmeer absent, zo is hetzelve
gevallig geweest, ende hebben wij ons alle drij verklaart
met die consideratien van den H.re van Dijkveld — — voorzoveel ik ze hadde onthouden en gerapporteert — te
1) Collectie-Hudde, No. 25.
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konnen conformeren, goetvindende, dat de H.re president
daarvan communicatie gegeeven zoude werden, om zijn
sentiment dien aangaande ook te moogen weeten, 't geen
door de H.r Hinloopen ende mij dan ook aanstonds is in
't werk gestelt. Endo (wij) hadden 't geluk, dat Sijn WelEd.
dezelve consideratien ook voor goet keurde ende ook goet
vond, gelijk wij met ons dryen goetgevonden hadden, dat de
H.r Hinloopen — — dewijl hij H.r president zelfs liefst was
geexcuseert — met mij den H.r van Dijkveld hoorde,
ende Zijn WelEd. de gedagten van burgermeesteren over
zijn voorgestelde pointers communiceerde. Namiddags ten
dry uuren — — volgens de notificatie, die ik den H.r van
Dijkveld daarvan hadde gedaan — gekoomen zijnde ten
huize van den H.r Burgerm.r Hinloopen, zo heeft Zijn
WelEd. ons gezamentlijk in substantie voorgedraagen, al
hetgeene ik hadde gerapporteert, uitgenoomen eene zaake,
die Zijn WelEd. mij, of niet hadde voorgehouden, of bij
mij zo niet was begrepen, gelijk ik dezelve vervolgens
zeggen zal. Zijn WelEd. droeg ons dan voor, hoe of hij
zich gedragen zoude, ingevalle de gedeputeerde van den
koning van Vrankrijk een paspoort tot zijn securiteit
begeerde van den ceurvorst van Beyeren. Zijne particuliere
consideratien
— gelijk ook alle de volgende als hiervooren gezegt
— waren, dat hij meende, die Ged.de te
zullen konnen gerust stellen, in hem voor te houden, dat
het guarnisoen binnen Luik meest dependeerde van haar
Ho. Mo. of anderzints, ik weet niet wel, of zijn WelEd.
dit aan ons beide heeft gezeit, maar wel, dat hij 't mij
alleen gezegd heeft, de stad van Maastricht zoude konnen
voorslaan, dewijl er alsnu die reden, van aldaar de conferentie te eviteren, niet meer was, die er was te vooren,
of ook wel 's Hertogenbosch.
2. Hoe of hij zich zou gedragen omtrent het interest
van den Staat. Zijn WelEd. oordeelde, dat als men een
barriere in de Spaansche Nederlanden kost hebben na
genoegen, ende bedingen ten opzichte van de negotie en
navigatie vooreerst vrijdom van 't vatgeld, ten 2e, dat zij
nu vooraf wilden belooven, als men ten principalen zou
handelen, favorabele interpretatien te zullen geeven op
de voorige tractaaten van commercie, waardoor de gein-
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troduceerde belastingen op verscheide koopmanschappen
mochten werden afgeschaft, of draagelft gemodereert,
dat wij aisdan aan onze kant bij provisie zouden konnen
neemen contentement. Aangaande de barriere, Zijn WelEd.
vroeg ons, wat de h.rn burgermeesteren meenden, ingevalle de koning van Vrankrijk Luxemburg Wilde of
behouden of alleen gedemolieert, of zo 't tans is, aan
Spagne weeder geeven, wat men in al die gevallen dan
zoude behooren te eischen. Dit nu was het point, dat
ik zo distinct niet hadde gerapporteert, nochte waarop
Zijn WelEd. ons zijne consideratien bekent maakte, communicerende ous alleen (met) d'uitterste secretesse 't geene,
waarmede Zijn Maj.t van Groot Brittanje in den voorleden jaare, toen de zaaken van de geallieerden gezamentlijk
gecoiisidereert zo favorabel niet stonden als wel tegenwoordig, genoegen zoude hebben genoomen.
3. Zijn WelEd. heeft ons ook voorgehouden, hoe of
hij zich zoude hebben te gedraagen omtrent het interest
van den koning van Engeland. Zijne gedachten waaren,
dat de koning van Vrankrijk, eer men over 't interest
van de andere geallieerden sprak, zich hieromtrent
favorabel moste verklaaren, namentlijk dezelve erkennen
niet alleenlijk voor koning van Engeland, maar ook op
die wijze, als hij 't was gemaakt, en erkent wierd bij
het parlement. Doch aangaande deszelfs andere pretensien als het prinsdom van Oranje etc. sprak ons zijn
WelEd. niet een eenig woord, nochte had (hij) ook mb
te vooren daar niet het minste van gezegd.
4. Aangaande de pretensien van d'andere geallieerden,
als de keizer, de hertog van Savoyen, van Lotteringen,
de prins van Luyk, meende Zijn WelEd., dat hij zich daar(mee) vooralsnoch niet zoude konnen inlaaten als zijnde
deze conferentie alleenlijk preliminair ende buiten hunne
kennisse ; maar dat men wel zoude konnen, als Zijne
Majesteit van Engeland ende deezen Staat genoegen was
gegeven, de reste verschuyven tot de bijeenkomste ten
principalen ende aanneemen van onze zijde alle goede
offitien te interponeren; ende dat aan de kant van Vrankrijk
hiermede dan ook behoorde contentement genoomen te
werden, als onredelijk zijnde ons verder vooralsnoch te
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willen engageren. Dat men echter wel zoude konnen
zeggen ten respecte van de keizer, als dezelve tevreden
was met eon equivalent voor Straatsburg, wij tevreden
zouden zijn ; als de hertog van Lotteringen met d'aangeboode conditien — — die aan Zijn WelEd. al vrij wel
scheenen — tevreden was, de hertog van Savoyen
insgelijx zonder de restitutie van [Casale], wij ook wel
tevreden zouden wezen, maar dat dat zaaken waaren, die
op de onderhandeling ten principalen mosten werden
ingeschikt ; uitgenoomen ten respecte van de pries of
bisschop van Luyk was Zijn WelEd. van verstant, dat
Dinan, 't geen Vrankrijk onder de beste titel niet bezat,
ende ons aan dezelve plaats zeer veel was gelegen, als
dekkende [Namen] etc. door Vrankrijk aan het gezeide
bisdom behoorde te werden zo 't was gerestitueert.
5. Zijn WelEd. was ook bekommert over 't work van
de refugez, of hij daarvan behoorde in doze prealable
conferentie iets te zeggen ofte niet, maar oordeelde echter
best te zijn, daar iets van voor to draagen, dock hetzelve
niet al te stork to pousseren.
6. Eindelijk zeide Zijn WelEd. ons ook, dat hij best
oordeelde, ingevalle zij niet d'accoord kosten werden,
daarom juist niet of te breeken — sonder echter eenige
verdere hoop te geeven — maar aan to neemen, van alles
daar 't behoord trouw rapport to willen doen. Heeft mij
des morgens hier noch bijgevoegt, dat ze elkander in
zodanigen geval weder elders onder 't gebied in deezen
Staat of tot Maastricht [zouden] besclieiden.
Dit dan zijnde ales, dat Zijn WelEd. ons gezamentlijk
voordroeg, ende overeenkoomende in substantie met hetgeene ik des morgens aan alle de H.rn B. B. hadde gerapporteert, zo hebben de H.r Burgerm.r Hinloopen ende
ik malkander daarop apart gesprooken ende geresolveert,
Zijn WelEd. tot antwoord toe to voegen uit den naame
van de H.rn B. B , dat dezelven alien Zijn Alaj.t booglijk
bedanken voor de eere van in desselfs confidentie te zijn
ende Zijn WelEd. int particulier voor de communicatie
van Zijn WelEd.s gedachten omtrent alle die voorgestelde
pointen. Ende dat de Heeren B. B. op 't rapport van
Burgerm.r Hudde daaromtrent rijpelijk hadden gedelibe-
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reert ende in alles met zijne consideratien zich wel konden
confirmeren.
Ende aangaande 't ander point, rakende de barriere
ende een equivalent voor Luxemburg, waarvan hiervooren
onder 't 2e point gementionneert is, lieten (zij) hetzelve aan
de dispositie van Zijne Maj.t als daaromtrent hebbende
de beste kennisse, gelijk B. B. voor eenigen tijd hetzelve
alreets aan Zijne Maj.t hadden gedefereert. Dit dan alzo
bij d'I-1.r Burgerm.r Hinloopen als een resolutie van alle
d e TLren burgermeesteren aan Zijn WelEd. bekent gemaakt zijnde, heeft hij zich daarover zeer vergenoegt
getoont, ende is alzo deze conferentie met wederzijdts
betuiginge van satisfactie etc. geeindigt. Ende is Zijn
WelEd. dien avond noch met een jagt na 't Loo vertrokken om Zijne Majesteit f over de voorzeide instructie
te spreeken en van zijn wedervaaren alhier rapport te
doen, niet twijfelende, of 't zelve zoude aan den koning
op 't hoogst gevallig zijn.

VII.
WelEdele Gestrenge Heere 1),
Ick ben voorleden Saterdagh van Luyck over Maestright
alhyer gearriveert ende hebbe occasie gehadt, om in de
laest genoemde plaetse met de bewuste heeren nader te
spreecken. Mijne begeerte ende intentie, WelEd. Heere,
was wel geweest, om al int begin van dese lopende
weecke mij te vervoegen naer Amsterdam, om te hebben
de eer van UEd. te sien ende of te leggen mijn plight
met aen UEd. exactelijck te rapporteren alle tgene mij
in de entreveues [met] de gemelte heeren is bejegent,
maer eenige publique affaires sulcx niet wel hebbende
connen toelaeten, sal ick niet voor morgenavont ten dien
eynde van hyer connen vertrekken om den anderen dagh
's morgena aldaer te si.ja.
Ick hebbe, WelEd. Heere, niet ondienstigh geacht, UEd.
daervan te preadverteren, opdat ick alsdan 't geluek magh
1) •011actie-Hadde, No. 26.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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hebben van UEd. te vinden in staet, om den morgen
van mijn aencompste mij sonder UEd. ongelegentheyd
een uyre of twee to connen geven.
Ick bidde dat de vrouw van Waveren hyer magh ontfangen de respectueuse aenbiedinge van mijn geringhe
dienst ende dat UEd. believe to sijn verseeckert, dat het
mij een sonderling plaisier ende genoegen soude wesen,
indien ik metterdaet aen UEd. soude connen bethoonen,
met hoeveel erkentenisse ende yver ick ben,
WelEdele Gestrenge Heere,
UWelEd. gang ootmoedigen ende
verobligeerden dienaer
Everard van Weede.
Rage, Donderdagh den 2e Decemb. 1694.

VIII.
Aan den H.re
van Dijkveld.

Deezen 6 Decemb.r 1694
t'Amsterdam.

WelEdele Gestr. H.r
Uw WelEd. Gestr. missive van den 2e deezer, geschreeven
in den Haage, om mij to adverteren van deszelfs overkompste alhier tegens Zaturd. smorgens daaraanvolgende,
ende zijnde na alle apparentie dezelve brief, waarna Uw
WelEd. Gestr. mij vroeg, of ik ze ook bekoomen hadde,
is den 5e, namentlijk des Zondags, op de middag eerst
emijnen huize besteld ; ik geloove, dat ze over Utrecht
hier is gekoomen, zo omdat'er 't wapentje, dat ordinaris
op de Haagsche brieven gedrukt word, niet op was, als
omdat'er in't opschrift stond : „Hudde, Burgerm.r van
de stad Uytrecht", zijnde Uytrecht deurgehaalt, ende
met eene andere hand daar onder gevoegd „Amsterdam".
Ik heb gemeent van mijn plicht to zijn, hiervan aan
UWelEd. Gestr. advertentie te geven, ende to gelijk voor
de obligeante expression, die in dezelve gevonden worden,
gelijk ook voor de eere van 't gecommuniceerde, nochmaals gedienstlijk to bedanken. Nadat ik aan mijne confraters rapport hadde gedaan, hebben hear Ed. Achtb.
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ook gepersisteert bij 't voorgaande geresolveerde point,
't welk ik meende zo wel te weten, dat ik het op mij
dorst neemen.
Wij hoopen alle, dat God Uw WelEd. Gestr. gezondheid zal laaten behouden ende one eerlange doen beleeven
een goed succes van 't groote werk ; terwijl ik blijve met
zeer veel estime en respect,
WelEdele Gestr. Heere
Uw WelEd. Gestr. zeer ootmoedigen
en gehoorzaamen Dienaar
J. Hudde.
Ix.
RAPPORT VAN 'T GEENE VOORGEVALLEN IS TUSSCHEN
DEN H.R VAN DIJKVELD EN MIJ OP DEN 9 SEPTEMBER
1697 T'MIJNEN HUIZE 1).
Rapport.
Op Maandag, zijnde den 9e September 1697, is bij mij
gekoomen t'mijnen huize de H.r van Dijkveld, uit den
naam — zo hij zeide — — van den koning van Engeland.
Ende heeft mij in substantie dit volgende gezegd en versocht: Wij moeten, zeide Zijn WelEd., de vreede hebben;
onzen Staat zou zeekerlijk bij continuatie van oorlog eens
schielijk instorten ; hij zag ook wel, dat Straatsburg zou
moeten blijven aan de Franschen ; maar hij meende, — en
zo ik wel heb onthouden, 't was ook 't gevoelen van den
koning — dat men zich echter hartlijk most houden,
misnoegen toonende over 't gepasseerde op den 31e Aug.
laatstleden, als wanneer de vreede getroffen (en) geteekent
zou zijn geweest tusschen Engeland, Spagne, deeze Staat
en Vrankrijk, ingevalle de Franschen aan de Keizerschen
hadden willen geeven de tijd tot de ratificatie, om te
mogen zich bedenken op de keuze van 't bewust alternatif.
Pat men dit most doen, niet zo zeer op hoope van Straats1) Collectie-Hudde, No. 34.
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burg aan de keizer te doen hebben, als wel om bet
equivalent verbetert te krijgen, nam. om Mont-Royaal daar
nevens te obtineren, (en) eenige betere conditien omtrent
Lotteringen, en omtrent Brisak. Hij verzocht dan, dat
ik dit aan de H.rn Burgerm.ren Wilde communiceren, en
smaaklijk maaken, ende dan dien conform spreeken met
de H.r Mollo. Want hij most zeggen, dat anderzints
weinig te hoopen zoude zijn van deeze verbetering van
't equivalent. Doch dewijl 't goed succes daaromtrent
dependeerde van de secretesse, zo versocht hij dezelve
dan ook ten alderhoogsten.
Ik nam aan dit alles te rapporteren, en daarmeede
nam Zijn WelEd. zijn afscheid.
Maar ondertusschen vielen er noch wel verscheide discourssen voor, want Zijn WelEd. was bij mij van -1 uurs
na 3 tot bij half sessen.
Hij zeide mij clan ook, dat de ambassadeur van Spagne
aan de Franschen had gepresenteert, apart te teekenen,
maar dat zij 't geweigerd hadden. Dat Conty ook was
vertrokken, dat het de naam hadde om met Jan Bart
over te steeken, maar dat men meende, dat hij incognito
na Poolen zoude gaan.
Dat de ambassadeur . van den cheurvorst van Saxen
- Boozen - had versocht, eenige gelden van den
Staat, want dat zijn H.r anders in Poolen geen Kr zou
konnen worden, 't geen hem bij Zijn Ed. en den R. P.
afgeslagen was, ten waare hij de cheurvorst van Brandenburg, etc. Dat hij mij alleen tot onze narichtinge communiceerde.
1k heb hem ook zo nu en dan klaar uitgesprooken,
dat wij de vreede mosten hebben, dat wij dezelve al
hoog nodig oordeelden in den voorleden jaare 1696, als
bleek bij een missive aan den H.r Boreel geschreeven,
ten einde hij den inhoud van denzelve zoude communiceren aan Zijn Maj.t van Gr. Britt., waarvan aan Zijn
WelEd. kort daaraan copye was gegeven, veel meer, dat
dezelve nu nodig was, gemerkt, 't zedert bij ons op den
vijand niets was geconquesteert ; zij integendeel [Ath] in
't gezicht van 't leger der geallieerden (hadden) weggenomen,
zich m.r hadden gemaakt van Barselone, en genoegzaam
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bij gevoig van gantsch Catelonie ; dat Oartagene was geplundert, dat ze aldaar een immense schat hadden gerooft,
't geen de kooplieden op de beurs zo een considerabele
schade, nevens andere ongevallen, hadde toegebragt, dat
wij bij gevoig van oorlog het in deeze stad niet langer
buiten de uitterste confusie zouden konnen houden, en
wat tot die materie meer diende. Waarop Zijn WelEd.
dan zonder hesitatie zeide : „Wij moeten de vreede hebben,
„dat sta ik toe, maar, om een beter equivalent voor de
„keizer en 't Rijk te krijgen, ist nodig, dat wij ons hertig
„houden".
Als ik Zijn WelEd. vroeg, of men voor of ten langste op
den 20 September — — zijnde de gestelde termijn — aan
de kart van Engeland, Spagne en ons zoude tekenen op
de wederzOsche geaccordeerde conditien met de Franschen,
tzij zij 't equivalent wilden verbeteren of Diet, en de keizer
genoegen nam of niet, antwoorde Zijn WelEd., dat men
daarover noch met den koning van Engeland zoude
spreeken, maar dat kost verzeekerd weezen, dat de termijn voor ons niet gegeven of gesteld was.
Ik vroeg Zijn WelEd. ook, of wij tekenen zouden, ingevalle de Franschen (de) haar aangebodene conditien, 't zij
verbeterd of niet, wilden presteren, en daarnevens een
compententen tad, ten; goedvinden van den Staat, geven
aan den keizer en 't Rijk, om met Vrankrijk (vrede) te
sluiten op de aangebodene conditien t'haaren respecte, of
die zij noch zouden mogen aanbieden ; (hij) zeide : daarop
„ja".
1k maakte Zijn WelEd. ook deeze swaarigheid, dat,
ingevalle wij ons zo h ertlijk hielden, de Franschen misschien zouden konnen resolveren, om jets ondertusschen
te onderneemen, 't zij op Oudenaarde of elders, gelijk
Bouflers aan de Prins van Vaudemont hadde gecommuniceert ordre te hebben, zo haast als de termijn van den
31 en Aug. vruchteloos zoude zjjn verstreeken, van jets te
onderneemen ; (hp) antwoorde hierop, dat hij daaromtrent
geen swaarigheid maakte.

N.B. Dit bovenstaande aan de HP B. B. de Vieq
en Corver noch dien zelfden dag gerapp.t
hebbende, hebben zij des anderen daags ge-
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oordeeld, dat ik dit rapport bewaaren zoude,
ende dat ik Mollo zoude spreeken, en dat
men den pens.s Buis zoude gelasten 't geene
Kier geannex.t is :
„Aan de H.r pensionaris Buis.
Dat de H.H.ren B. B. noch persisteerden bij de nootzaaklijkheid van 't maaken van de vreede ;
dat op 't rapp.t dat hij pens.s hadde gedaan, van dat
de H.r raadp.s ons gedrag wel hadde geprezen ten
respecte van de commercie, dewijl wij daaromtrent ons
zeer hertlijk hadden gehouden, 't Been ook was geweest
van de beste uitslag ;
dat hij ook wel was met ons voor de vreede, en de
nootzaaklijkheid van dien, doch dat wij, zijnen oordeelds,
daaromtrent ten regarde van de andere deelen der vreede
ons somtijts zo hertig niet hadden getoont, als hij wel
hadde gemeent, nootzaaklijk to zijn,
dat hij oordeelde, de hertelijkheid nu ook nodig to
weezen, om de keizer on 't Rijk wat meerder contentement te doen erlangen ; dat, zeg ik, op dit rapport B. B.
haar gedachten wel hadden willen laaten gaan ende na
rijp overleg geresolveert hadden, dat hij pens.s Buis aan
den are R. P. zoude voorhouden :
1. Dat zij B. B. haar wel wilden zo hertig houden, als
hij R. P. zelfs zoude goedvinden, mits dat ze gerustheid
hadden :
Dat hierdoor deeze occasie om de vreede to konnen
maaken tusschen Vrankrijk, Eng., Spagne en deezen Staat,
niet zoude verlooren worden, wijl de Franschen misschien
hierdoor resolveren mochten, meerder conquesten te doen,
ende bijgevolg daarna haare presentation diminueren.
2. Dat de H.r Buis hiertoe wierd gelast, alvorens
hebbende versocht to mogen weten, of hij R. P. ook
hadde antwoord op zijne missive, in welke hij van 't sentiment van B. B. aan Zijn Maj.t van Groot Britt. kennisse
hadde gegeeven, ende zo ja, dat antw.d te mogen weeten,
't geene dan meede voor de hertelijkheid zijnde, hij het
eerste zoude konnen tenderen".
N.B. Dit op den 10 September aen de Hi Buis in
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substantie alzo in mandatis gegeeven. Presentibus alle de H. H. B. B.
Met goedvinden van d'andere H. H. B. B. heb ik aan
de H.r Mollo uit onzer aller naam gezegd :
Dat, dewijl wij aan alle kanten verstaan, dat zeer
qualijk word opgenomen, dat de ambassadeurs van Vr.
geen verlenging van tijd hebben willen geeven aan de
Keizerschen om nader te delibereren over de keuze van
't bewuste alternatif op den 31e Aug. laatstleden, niettegenstaande dat alsdoen de K. v. E., de Spaanschen en
wij geen difficulteit zouden hebben gemaakt van te tekenen,
zo is men zeer beducht over 't werk van de vreede, maar
B. B. meenen, dat ingevalle de Franschen aanboden 't
equivalent voor Straatsburg considerabel te verbeteren,
daardoor de zaak misschien zoude k. w. geredresseert.
N.B. Dit heb ik op denzelven 10e Sept.r aan de
H.r Mollo gezegd, edoch, dat hij zich hiervan
alleen zoude bedienen als oft zijn eigen voorslag waare, gelijk de H.ren B. B. ook goetgevonden hadden.

Oud-Archief van Amsterdam.
Collectie Hudde.
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In het archief van Stad en Lande van Gooiland te
Hilversum bevindt zich een registertje uit het eerste
kwart der 16de eeuw, dat bekend is onder den naam
van „Privilegieboekje". Een nauwkeurige beschrijving er
van gaf reeds wijlen Mr. Seerp Gratama, die bovendien
aantoonde, dat het hoofdzakelijk het werk is van Pieter
Aelmanszoon, den toenmaligen secretaris van Naarden 1).
Dit Privilegieboekje bevat tevens een aantal stukken,
niet van direct belang voor het bestuur van Naarden en
Gooiland, en zoo treft men te midden van oorkonden,
keuren, dingtalen en andere officieele bescheiden er ook
een drietal poetische ontboezemingen in aan, die den
Naardenschen patriot Aelmannus blijkbaar zoozeer in het
stadlievend gemoed troffen, dat hij haar de onsterfelijkheid
tusschen de voorwerpen van zijn ambtelijke belangstelling
waardig keurde.
Drie, en niet, zooals Gratama meende, twee gedichten.
Ten onrechte vatte deze, die ze blijkbaar ongelezen liet,
de beide eersten, waarvan het eerste onder aan de bladzijde eindigt, het tweede boven aan een nieuwe paging
begint, samen op als een gedicht, terwijl zij in vorm en
1) S. Gratama, Een Dingtaal van Naarden-Gooiland, in : Versl. en
Meded. 0.-Vad. Rechtsbr. VI (1915) 98 vgg.
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inhoud — en daarom, naar wij zullen zien, ook in tijd
van ontstaan niet onbelangrijk verschillen.
Het eerste gedicht staat in het Privilegieboekje afgeschreven terstond na het proces-verbaal van de inhuldiging en eedsaflegging van Karel V als graaf van Holland
te Dordrecht op 3 Juni 1515 en heeft kenneltk daarop
betrekking. Karel, die hier nog „princeps" genoemd
wordt, in overeenstemming met den titel „prins van
Spanje", die hij in zijn stukken van voor zijn verheffing
tot koning voert, wordt blijkbaar te Naarden verwacht
en het poeem zal hebben moeten dienen om hem op
waardige, zij het ietwat hoogdravende, wijze welkom te
heeten en te overtuigen van de liefde, die het stedeke,
„tanto vix hospite dignum", voor zijn heer gevoelde. Een
komst van Karel te Naarden is in dezen tijd alleen
mogelijk geweest tijdens zijn bezoek aan Holland ter
gelegenheid van zijn inhuldiging, dat duurde van middenMei tot midden-Juli 1515 1). In dat korte tijdperk moeten
dus deze verzen gevloeid zijn uit de pen van een Naardensch dichter, die hart voor zijn stad had en goed op
de hoogte was van haar lotgevallen in verleden en heden.
Hij weet, dat Naarden meermalen (bijv. in 1350 en 1481)
verbrand is, en is nog onder den indruk van de oorlogsrampen, die tot in het jaar, waarin het gedicht ontstond,
Naarden en Gooiland teisterden 2).
Het tweede gedicht, een samenspraak, waarin een
Gelderschman den hertog van G-elre even hoog verheft
als een Hollander hem neerhaalt, is niet minder nauwkeurig to dateeren dan het vorige. Een vast punt van
uitgang heeft men daarbij in de omstandigheid, dat van
de plundering van Medemblik en Asperen door de Geldersehen gesproken wordt, waarmede niets anders bedoeld
kan zijn dan de inval van den Zwatten Hoop in Juni
1517 in Noord-Holland, waarbij Medemblik en Alkmaar
geplunderd werden en op den terugtocht Asperen verwoest
4) A. Henne, Histoire du Regne de Charles-Quint en Belgique II
(1858) 93.
2) Vgl. A. Perk, Nalezing op Hortensius' Over de opkomst en ondergang van Naarden (1860) 280 vgg.
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werd 1). De daar gepleegde gruwelen worden gezegd
onlangs gepleegd te zijn. Opvallend is, dat de dichter
zich goed ingelicht over deze taken betoont, want bij
Heda worden den Gelderschen dezelfde gruweldaden als
hier ten laste gelegd 2). Ook op de vrijwel gelijktijdige
ondernemingen van Grooten Pier met zijn Friesche zeeschuimers zinspeelt de dichter. Nog is de oorlog in vollen
gang. De Hollanders hebben het offensief genomen, maar
nog geen beslissende overwinning behaald : weldra zal de
hertog van Gelre dezelfde rampen over zijn eigen landen
zien komen, als hij over de Bourgondische staten heeft
gebracht, het zwaard der Hollanders zal de Gelderschen
treffen. Dit past voortreffelijk bij de vervolging der Gelderschen door den stadhouder van Holland, graaf Hendrik
van Nassau, waarbij Karel van Egmond te Arnhem belegerd werd, totdat het verdrag van Utrecht van 17 September 1517 een einde aan de vijandelijkheden maakte.
Doch uit den Loon van het geheele gedicht en uit het
gebruik van den toekomenden tijd bij het voorspellen van
de overwinning der Hollanders blijkt, dat de onderwerping van den hertog nog geen feit geworden is. Het
gedicht moet dus gebracht worden tot den nazomer van
1517, waarmede klopt, dat over Karel V als over den
„puerum regem" gesproken wordt.
Afoeilijker valt een stellige tijdsbepaling van het derde
gedicht, dat zeker eenige jaren later gesteld moet worden.
Thans is Karel keizer en is met een groot gevolg van ridders
naar de Nederlanden gekomen om den vrede te brengen.
Hierom ligt het voor de hand te denken aan zijn reis
van Spanje naar de Nederlanden na de keizerskeuze,
van welke hij 1 Juni 1520 to Vlissingen aankwam 3).
1) Vgl. J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie IV (1752) 402 vgg. ;
Henne, a.w. II 194 vgg.; P. 1, Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk I (1912) 526. Het is de bekende inval, die de Latijnsche
school te Alkmaar verwoestte en haar rector, den humanist Murmellius,
verjoeg; vgl. Cd. Busken Huet, Het Land van Rembrand I (1885) (324.
2) W. Heda, De Episcopis Ultraiectinis, ed. A. Buchelius (1643) 327.
3) Henne, a.w. II 318; H. Baumgarten, Geschichte Karls V I
(1885) 266.
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Wel hebben Karels kanselarijen pas na de keizerskroning
te Aken (22 October 1520) officieel den keizerstitel ingevoerd 1), maar officious zal men den jongen vorst toch
zeker terstond na zijn verkiezing ermede genoemd hebben.
Al begon de eigenlijke oorlog met Frans I pas in 1521 2),
toch waren er met Gelre en weldra ook met Frankrijk
sinds het voorjaar van 1519 voortdurend schermutselingen
geweest 3), die het verlangen naar vrede bij den dichter
t-)cr ewekt kunnen hebben. Hierom zou ik het ontstaau
van het gedicbt kort na Karels refs willen plaatsen, dus
Juni 1520. Wil men echter om de zinspelingen op den
oorlog een later tijdstip, dan zal men aan zijn terugreis
uit Duitschland na den Rijksdag van Worms moeten
denken, toen hij in Juni 1521 van Mainz over Keulen
naar Brussel ging 4). Toen was de oorlog ook met
Frankrijk al begonnen. Het jongste stuk uit het Privilegieboekje is van 1 September 1525 (biz. 447), zoodat de
volgende oorlogen tusschen Frans en Karel buiten beschouwing kunnen blijven, omdat zij vallen buiten den
tijd, waarin het register vervaardigd is.
Wij moeten niet, wie de dichter geweest is van deze
verzen, die toch wel van een hand zijn. Of wil men
Petrus Aelmannus ervan verdenken, de voortbrengselen
van zijn eigen mute op deze wijze aan het nageslacht
overgeleverd to hebben ? Een Naardensch dichter uit
dezen tijd wordt door Peerikamp niet genoemd 5). Wel
is er een humanistische kring te Naarden geweest, bekend
doordat hij door Hortensius verheerlijkt is 6). Danken wij
aan een lid daarvan deze gedichten ? Men zou geneigd
zijn, den dichter te zoeken onder de praeceptores van de
te Naarden toen bestaande particuliere Latijnsche school.
1) Henne, a.w. II 327; Baumgarten, a.w. I 319.
2) Baumgarten, a.w. II (1888) 31 vgg..
3) Henne, a.w. II 274; J. P. Arend, Algemeene Geschiedenis des
Vaderlands III (1846) 580 vgg.
4) Baumgarten, a.w. I 520 vgg.
5) P. Hofman Peerikamp, De Vita, Doctrina et Facultate Nederlandorum, qui carmina Latina composuerunt (1838).
6) Hortensius, a.w., 11; vgl. 77 en Perk, a.w., 229 vgg.

140

DRIE POLITIEKE GEDICHTEN UIT DE

Maar de vroegst bekende daarvan, Antonius van der
Linden, komt wegens zijn leeftijd niet in aanmerking 1).
Ala bijdrage tot onze kennis van wat in bet beschaafde
deel der natie leefde, lijken mij daze gedichten van genoegzaam belang, om hier in hun geheel medegedeeld to
worden. Temeer, daar het historielied in de landstaal
Been uitingen bevat over de troonsbestijging van den
jongen Karel of over de woelige gebeurtenissen van 1517 2).
Ons derde gedicht, dat van de komst van den keizerlijken
landsheer den vurig-verbeiden vrede hoopt, vormt een
merkwaardigen tegenhanger met het bekende Nederlandsehe lied van 1519, waarin de verkiezing van Karel
tot keizer als een nationale overwinning — „den keyserliken poet, die is ons coninc bleven" gevierd wordt 3).
Ons gedicht verraadt, dat die triomfante stemming spoedig
zakte. De nadeelen, verbonden aan het behooren tot een
wereldmonarchie, begonnen blijkbaar zich aan de Nederlanders to doen gevoelen.
D. TH. E.

I.
Carole, magnorum soboles dignissima regum,
Exhilarat vultus pectora nostra tuus !
Inclita progenies regum, illustrissime princeps,
0 Burgondiaci luxque decusque soli !
5. Eya age propiciis populum Dune aspice ocellis,
Qui tibi congaudens obvius ecce venit.
4) Vgl. Hortensius, a.w., 78 n. 2.
2) P. Fredericq, Onze Historische Volksliederen van voor de godsdienstige beroerten der 16de eeuw (1894) 59, en, we! in navolging
daarvan, nog het — overigens met reeht — welbekende schoolboek
van M. A. P. C. Poelhekke, Woordkunst, herzien door G. Brom (1926)
139 vgg., stellen op het jaar 1517 een historielied, dat door C. Catharina van de Graft, Middelnederiandsche Historieliederen (1904) 168 vgg.,
op afdoende wijze tot het jaar 1528 gebracht is.
3) Fredericq, a.w., 60; Van. de Graft,. a.w., 138 vgg.
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Aspice et oppidulum 1) tanto vix hospite dignum,
Quod domino totum lam patet ecce tibi.
Non hic Gandavum, non hic Bruxella superba,
10. Que spectacla tibi ac munera magna dabant,
Non Bruge, non Tile Hantwarpia mercurialis,
Que spectacula item ac munera magna dabant,
Parvula sed Nairdis, Nairdis paupercula, bello
Pressa diu et flamma sepius usta gravi.
15. Urbibus in cunctis in hac 2) — si dicere fas est —
Non est que dominum plus amet ulla suum.
Divicias non hic amplas spectare licebit,
Sed spectare licet pectora fida tibi,
Pectora que potius mortem constanter obirent,
20. Promissam vellent quam violare fidem.
Quod fortasse minus tua si dominatio credat,
Clarius ex ipso hoc hoste rescire potes.
Tum testes aliqui procerum, qui te comitantur,
Compertum quibus est, namque videre datum est.
25. Ergo boni obsequium hoc, dignissime, consule, princeps ,
Pro nostris facimus munera 3) nos opibus:
Qui summo nequeat dare mascula thura tonanti,
Ille potest salsa rite litare mola.

Afschr. — Archief van Stad en Lunde van
Gooiland; Privilegieboekje, blz. 150 vgg.
II.
Ghelrus.
Ghelriace terre dux illustrissimus omni
Contendit cura glorificare Deum.
Hine Deus in terris dabit illi prospera fats,
In bellis hostes ut premat ipse suos,
5. Et post hanc vitam super aurea sydera scandet
Angelicisque choris consociandus erit.
1) Hs.: oppididulum.
2) Dit geeft geen zin. Beter lijkt mij te lezen: unm hae.
3) Hier staat in het hs. een onleesbaar woord; ik lees: enema.
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Hollandus.
Ghelriace terre dux impius atque scelestus
Predonumque pater carnificumque caput
Et commune malum cunctis mortalibus unus,
10. Nulli quippe bonus, pessimus ipse sibi,
Principibus summis grave dedecus et pudor ingens
Militie, plebi grando, pruina, fives.
Perfidus, ingratus, recti contemptor et equi,
Sacrilegus raptor, proditor atque latro,
15. Omnia conturbat, miscet discrimine nullo
Omnia, confundit phasque nephasque simul.
Non Deus est illi cure, non tartara nigra,
Ceu pene nulle aut premia nulla forent.
Plus Herode tumens, plus est Pharaone protervus
20. Et plus montivagis est truculentus 1) apris.
Non posset Moyses sed nec Baptista Joannes
Fatidica 2 ) torvam voce domare feram.
Fraudibus incautos tacitis circumvenit atque
Opprimit innocuos, occat 3) et ipse pios
25. Sacrificosque necat ipsa intra limina templi,
Pignoribus matrum viscera tensa secat.
Ah 4) scelus ah facinus quo non crudelius ullum est
Commissum 5) chartis, orbis ut iste fuit.
Non hoc Myrmidon um quisquam Dolopumve 6) nec ipse
30. Phallaris auderet Traxve superbus equis.
Virginibus sacris non impius abstinet ardor,
Matronas per vim polluit ac temerat,
Quin et vasa rapit superis sacrata Deunique
Excutit e loculis, crisma(que) proteritur
35. Teste Medemblico testisque est Aspera, casto
Nuper epheborum tincta cruore nimis.
Hec ego cuncta ducem dico fecisse scelestum,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hs.: truculentius.
Hs.: ffatidica.
Corrupt. Misschien : odit?
Hs.: ach.
Hs.: commisum.
Vgl. Vergilius, Aen. II 7.
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Nam medius quidquam qui facit, ipse facit.
Nilminus ipse negat fraudique obtendere nubem
40. Nititur et regi dat bona verba pio.
Talia dum petitur, quisnam commiserit, olim
Pontius ut palmas abluit ipse suas
Nec rebus nec consilio iuvisse nocentes
Jurat, at in Frisios 2) deiicit omne scelus.
45. Ardua non est res puerum nuns fallere regem
Atque sub agnelli vellere ferre lupum.
Esse tamen celo divos, qui talia curant,
Si verum est, properat vindicis ira Dei
Et quamvis leto iam nuns arrideat ore
50. Fortuna 3) inconstans, labilis atque fugax,
Mox aversa suum convolvet turbida cantum 4) :
Prosperitas stabilis non erit ista diu ;
5) perditus infect,
Queque prior nostris
Viderit in proprio mox graviora grege
55. Et gladius Ghelros iterum mactabit Olandus,
Sternet et agrestes flamma Batava casas.
Forsan 6) et eversas luget dum 7) funditus urbes,
Extera cogetur querere testa vague
Aut feret invito Burgondica vincula collo,
60. Trusus in umbrosum, carceris antra, locum.
Parva sed hec, multo post (his) graviora dabuntur
Auctori scelerum, sit nisi vana fides.
Sisyphios non effugiet sine fine labores
Phlegiadisve orbes Tantaliamve sitim
65. Dira nec evadet Tytii tormenta procacie,
Sed Stigias atro viscere pascet ayes 8) ;
Denique supplicii manet hunc genus omne nec unum
Illi crediderim sat Phlegetonta fore.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hs. : mediis.
Hs.: Ffrisios.
Hs. : ffortuna.
Vermoedelijk corrupt; misschien : cursum?
Onldestiaar; men verwacht iets als : atrocia.
Hs.: fforsan.
Hs.: dux.
Vgl. Tibullus I 3, 76.
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Non ego liventi — liceat modo dicere verum
70. Aut odio aut ira saucius ista cano,
Sed gravitas Beelerum et fraudis commenta nefande
Tristibus impellunt ista referre modis.
Ac ne fors videar cuiquam verbosior equo,
Elogio claudam carmina nostra brevi :
75. Fex 1) hominum, foes rixarum, sentina malorum;
In Ghelrum quadrant hec epiteta ducem.
Finis.
Afschr. — Archief van Stad en Lande van
Gooiland; P•ivilegieboekje, blz. 152 vgg.
Te4ocr.

Carmen.
Labra mine, Clio, vitreis perunge
Oastali limphis mea, porge plectrum,
Ut queam magno resonare dignum
Cesare carmen,
5. Qui Buis prudens moderatur omnem
Legibus mundum, subigens potenti
Dextera torvos, pariter benignis
Parcere doctus.
Martha quantum valet ipse rebus,
10. Non mee possunt recitare fibre ,
Tu, potens, divas, cythare lyreque,
Phebe, repertor.
Ipse iam nostras properans in oras
Militum turba comitante multa
15. Venit, ut pacem revehat beatam
Sidere dextro.
1) Hs. : ffex.
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Lucifer celo micat unus alto,
Pacifer nostro micat unus orbe
Omnium rex maximus optimusque
Induperator.
20.
Gaudeant ergo iuvenes senesque,
Gaudeant ergo pueri et puelie,
Et quibus tandem est proprie salutis
Provida cura.
25. Maximo Romulidum Cesar, cui nemo
[secundus 1),
Repetitio.
Ut pax adveniat, quam potes affer opera!

Afschr. — Archief van Siad en Mande van
Gooiland; P•ivilegieboekje, blz. 175.
1) Vgl. Cicero, Brut. 173; Horatius, Od. I 12.
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VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOHANNITERKLOOSTERS IN NEDERLAND (1495, 1540, 1594),
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. E. WIERSUM en Mr. A. LE COSQUINO DE BUSSY.
..., ...."..M., ,, ..W.,...,

De weg, waarlangs de bier volgende visitatie-teksten
van 1495, 1540 en 1594 tot het licht der Bijdragen en
Mededeelingen zijn gekomen, is gegaan over verschillende,
zoo algemeene als partieele bedenkingen, die nochtans,
hoe dreigend zij somwijlen oprezen, onder een nadere
beschouwing steeds bleken ineen te sebrompelen en gevaarloos te zijn ; zij hebben niet vermocht ons geloof, dat
wij met de uitgaaf een goed en nuttig werk zouden doen,
te schokken. Dit ontneemt ons natuurlijk niet de verplichting om van deze onze opinie verantwoording at te
leggen ; voldoende aan dien plicht zullen wij dan tevens
gelegenheid vinden eenige mededeelingen te doen, die
wij tot des lezers inleiding of tot onze rechtvaardiging
noodig achten.
Van onze overleggingen ziethier dan de eerste : de
handschriften, die wij afdrukken, zijn geenszins door ons
opgedolven, noch ook zijn wij het, die hun waarde hebben
ontdekt. Hun bestaan in het archief der Arnhemsche
Johanniter-kommanderij, thans bewaard ten Rijksarchieve
in Gelderland, was bekend, en — wat zwaarder weegt —
zij hebben reeds meermalen aan historici tot materiaal
voor verhandelingen of publication gediend. De heeren
F. A. Hoofer en dr. J. S. van Veen legden de Geldersche
gegevens dezer visitation ten grondslag aan hun (bovendien door verluchtingen bekorend) artikel over : De cornmanderieen der Orde van St. Jan in Gelderland, in de
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Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging „Gelre"
XIII (1910) pag. 277; dr. Van Veen alleen drukte de
pericopen betreffende de kommanderij te Sneek of in de
Vrije Fries XXI (1913) pag. 211; ten slotte heeft dr. mr .
S. Muller Fz., toen hij in zijn bekend opstel over : De
Johanniters in Nederland (Ooze Eeuw 1918 I pag. 28,
129) een meer pan-noordnederlandsche aandacht aan de
Orde wij dde, niet verzuimd van deze verslagen een even
naarstig als scherpzinig gebruik te maken. Zeker mogen
wij niet nalaten in onze inleiding naar het belangrijk
werk van de geleerde auteurs te verwijzen en hun de
eer te bieden, die hun deswege toekomt. Maar dat zij
daarmede de uitgaaf van de teksten hebben overbodig
gemaakt, zal niemand beweren, zullen ook zij in trouwe
niet hebben gedacht. Heeft in het algemeen reeds een
tekstuitgaaf een meer duurzame beteekenis dan de verhandeling, die bij den voortgang van het historisch weten
(die zij zelve, se terens dum prodest, bevordert) ras veroudert, deze teksten behelzen bovendien een schat van
belangwekkende b&onderheden, die in een samenvattende
behandeling geen of slechts een -verscholen plaats konden
vinden en die toch de geschiedsclutver nader en uit
eigen aanschouwing wit kennen en op haar waarde
proeven.
Bij deze, nu ontzenuwde, bedenking sloot zich aanstonds
een tweede aan konden wij zeker zijn, dat die nadere
aanschouwing niet reeds mogelijk was, m. a. w. dat de
teksten niet al waren uitgegeven Weliswaar konden
wij veilig aannemen, dat de onderhavige Arnhemsche hss.
nog niet waren gepubliceerd; immers het moest ondenkbaar heeten, dat een dusdanige publicatie noch aan ons,
noch aan het bestuur van het Historisch Genootschap,
noel zelfs ten Rijksarchieve in Gelderland bekend ware
geworden. Voor de visitation van 1540 en 1594 kon
dit negatief argument ons volstaan ; ten aanzien van die
van a 1495 evenwel mochten wij ons daarop niet to ruste
leggen ; wij hadden een gegronde reden de mogelijkheid
te veronderstellen, dat zij buiten de grenzen in min of
meer volledigen norm reeds in het licht was gezonden.
De visitatie toch van 1495 word niet alleen hier to lande,
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dock in het geheele gebied van de Duitsche Tong der
Orde ondernomen, en het verslag, dat ons is overgeleverd
en dat slechts op de Hollandsche kommanderijen (met
uitzondering van de Groningsche) betrekking heeft, is dan
uok een uittreksel uit het algemeen verslag; „infrascripta
visitatio commendarum de Traiecto, de Harlem, de Arnhem
— zegt de afgevende en waarmerkende Grootmeester —
extracta fait ex volumine visitationum generalium commendarum venerandi Prioratus nostri Alemaniae factarum
de anno 1495 in nostra cancellaria conservato".
Het origineel berustte dus in de kanselarij van den
ten tijde deter visitatie op Rhodus, ten tijde van dit afschrift op Malta en thans bij deze uitgaaf te Rome resideerenden Grootmeester. Had het daar nimmer een nitgever gevonden ? En verder : de prior van Duitschland had
zeker een bij uitstek groot belang om de uitkomsten van
de visitatie in zijn ressort to kennen ; zou hij niet een
volledig afschrift hebben ontvangen voor zijn kanselarij en
zou ook dit afschrift in het vruchtbaar Duitschland nooit
tot de pers zijn gekomen ? Wij moesten dit onderzoeken
en wendden ons derhalve tot het Johanniter Hauptarchiv
te Heitersheim in Baden, waar wij het archief van het
Duitsche Prioraat meenden aan te treffen, en tot den
Grootmeester te Rome met de vraag, of het verslag van
1495 in ms. of druk bekend was. Wij twijfelden niet, of
een afdoend antwoord zou ons geworden ; was niet in de
Orde de archiefzorg van oudsher een voorwerp van de
allerhoogste belangstelling geweest ? 1).
4) Zie het statuut van den Grootmeester Claude de la Sangle (15534557): Nous enjoignons a chaque Prieur a peine de perdre une annee
des revenus de son Prieure, applicable au Tresor, de destiner un lieu
stir dans la principale et la plus honorable maison de son Prieure et
de la Chatellenie d'Emposte, ou ailleurs, s'il leur paroit plus stir et
plus commode, pour faire une archive, tant a leurs depens qu'a ceux
des Commandeurs, dans laquelle on enfermera tous les privileges, titres,
actes et bulles autentiques, tant des Prieurez et Chatellenie d'Emposte,
que des Commanderies et Benefices qui sont si tuez dans leur etendue,
et que les Commandeurs des dites Commanderies, qui en ont entre
les mains, seront obligez de les remettre dans l'Archive, a quoi faire
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Een bittere ontgoocheling wachtte ons. De vragen,
die wij onschuldig waanden, zwierven van plaats tot plaats
en vonden het antwoord niet ; de geadresseerden konden
het niet geven en die zij to hulp riepen, evenmin. Zoo
werd de brief naar Heitersheim beantwoord door bet
Gen. Landesarchiv te Karlsruhe met een nescio en een
verwijzing naar het St. Georg-Ordensarchiv to Munchen ;
zoo kwam op onze derwaarts gerichte vraag het bescheid,
eveneens negatief, van het Bayer. Hauptstaatsarchiv. Kort
na dit troosteloos resultaat ontvingen wij door bemiddeling
van het Genootschapsbestuur en het Nederlandsch Instituut
te Rome het antwoord van den Grootmeester, hetwelk
met de uit tweeerlei hoofde verrassende tijding kwam, dat
Zijn floogheid het gezochte volumen niet in Haar archief had
en voor verdere inlichtingen meende te moeten verwijzen
naar . .. . het Johanniter Hauptarchiv in Heitersheim.
Dit alles was vreemd en niet bevredigend, maar voor
ons sprak het een taal van voldoende duidelijkheid. In
bet brandpunt van onze nieuwsgierigheid was de vraag
gelegen, of het verslag dezer visitatie reeds was uitgegeven,
en hierop hadden wij bet antwoord verstaan ; nu een
dergelijke publicatie aan Been der vorengenoemde autoriteiten op archiefgebied en in de Orde zelf bekend was,
moesten wij aannemen, dat zij niet bestond. En daarmede
was ook de tweede bedenking overwonnen ; wij hadden
de overtuiging gekregen, dat wij zonder schennis van
de wet des Genootschaps, die het herdrukken van elders
gepubliceerde bronnen verbiedt, de visitatie van 1495 in
bet licht konden zenden.
Daarmede was een schoone trits geformeerd ; de achtereenvolgende berichten van 1495, 1540 en 1594 geven een
belangwekkend beeld van den toestand der Nederlandsche
Johan niters voor en na de Reformatie ; het laatste verslag
is to meer merkwaardig, omdat het mode verhaalt van
de door de visitatoren op last van den Grootmeester
ils seront contraints par les Prieurs et le Chatelain d'Emposte par la
saisie de leurs revenus, qui seront appliquez au Tresor, jusqu'a ce
qu'ils ayent obei. Les Comrnandeurs pourront seulement en retenir
des copies. (De Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de St. Jean
de Jerusalem IV 2 pag. 170.)
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ondernomen pogingen om in deze hervormde gewesten
e katholieke Orde to handhaven en voor haar de bescherming van de wereldlijke overheid in te roepen als
voor een algemeen christelijke instelling, gewijd aan de
verdediging van de christenheid tegen de ongeloovigen
en verheven boven de sectarische verdeeldheid binnen
dig christenheid zelve. En toch ondanks deze aantrekkelijkheden konden wij nog niet tot publicatie besluiten,
aleer wij hadden afgerekend met een derde bedenking,
of Bever groep van bedenkingen, gelegen in den inhoud
der visitation en den euvelen staat van haar overlevering.
Voor haar vragen wij thans de aandacht.
Vooreerst wat de inaterie betreft : het onderzoek is
niet immer even uitgebreid. Naar de onroerende goederen
en de jaarlijksche lasten vragen alle visitatoren, en die
van 1540 zijn daarmede tevreden. In 1495 en 1594
echter wordt ook belangstelling getoond voor het bezit
aan roerend goed, huisraad en paramenten ; in het laatstgenoemd jaar wijden de visitatoren nog bovendien hun
aandacht aan de „mores" van balier, kommandeurs en
conventualen. Tusschen de drie visitation heerscht alzoo
een zekere onevenwichtigheid, die natuurlijk niet nalaat
aan haar gezamenlijke beteekenis eenige afbreuk to doers.
Schadelijker nog is een uitwendig euvel : de gebrekkige
staat, waarin deze verslagen ons zijn overgeleverd. De
hss. in het archief der Arnhemsche kommanderij 1) zijn
niet de origineele verslagen ; dat van 1594 is een gelijktijdig of althans niet veel jonger afschrift, niet onberispelijk, edoch bruikbaar die van 1495 en 1540, een graad
verder van de origineelen verwijderd, zijn uit de eerste
1) Hoe zij daar zijn gekomen, is ons niet bekend. De Rijksarchivaris in Gelderland (wien wij voor deze en vele andere inlichtingen,
inzonderheid naamsverklaringen, oprechten dank weten) 'gal* ons als
zijn meening te kennen, dat een onderzoek daarnaar in het verder
archief te omslachtig en te weinig kansrijk zou zijn om te worden
ingesteld. Ook uiterlijke teekenen op de stukken zelf geven geen
aanwijzing. Aangezien de afschriften uit denzelfden tijd dateeren, is
de mogelijkheid niet uitgesloten, dat zij gezamenlijk of althans naar
een gerneenschappelijke aanleiding aan de Arnhemsche kommanderij
zijn toegezonden.
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helft der 17e eeuw dateerende kopieen van authentieke
afschriften. wij moeten aannemen, dat deze authentieke
afschriften de oorspronkelijke verslagen getronwelijk hebben
weergegeven maar de niet authentieke kopieen, die weer
daarnaar werden vervaardigd en die alleen te onzer beschikking staan, zijn bepaaldelijk en bovenmate slecht.
Vermoedeqk zijn de kopiisten ongeletterde vreemdelingen
geweest, volkomen onbekend en met het la*, de voertaal
dezer visitation, en met de hollandsche plaatsnamen in de
stage worsteling met deze voor hen exotische machten
hebben zij onophou.delijk het onderspit gedolven. Ons
brachten zjj daarmede in een editoriale moeilijkheid.
Itnrners de overtalrijke corrupte plaatsen kondeu wij in
psychologischen zin niet aanmerken als schrijffouten, die
wij zwijgend mochten verbeteren ; wij waren derhalve
eigenlijk verplicht geweest deze plaatsen in den tekst
letterlijk over te nemen en dan eerst in even zoovele noten
te corrigeeren, doende aldus wat (naar een in dit periodiek bekende onderscheiding) des conscientieusen uitgevers
en niet des knaaps is. Nochtans, wij zijn zoo verstandig
en den lezer welgezind geweest in dezen de voetsporen
van den gesmaalden knaap te drukken, en hebben al
wat bedorven was (met uitzondering alleen van de eigennamen, die wij ook in hun meest verhaspelde • spelling
meenden te moeten eerbiedigen), zooveel mogelijk en
zonder daarvan verantwoording of to leggen verbeterd 2).
1) Het afschrift van 1495 is zeker jonger dan 1623; de authentieke
kopie, waarnaar het werd genomen, is afgegeven door den Grootmeester
Antonius de Paula, die in dat jaar aan het bewind kwam (f 1636.)
2) Hoezeer, ter vermijding van een verwarrende omslachtigheid en
van een al te vruchtbare notenkweek, deze methode boven die van
den conscientieusen uitgever verkieslijk was, moge blijken uit het navolgend lijstje, dat enkele markante, hier en daar gegaarde feilen vermeldt, en dat wij, indien verlenging noodig ware, zonder moeite zouden
kunnen vermenigvuldigen:
ciptu voor : ciphi.
bravator voor : braxator.
opjudum „ oppidum.
punctis.
„
punitis

cena

„

cera.
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Maar wij deden het met de volmondige erkenning, dat
het niet zonder detriment van de waarde onzer publicatie
kon geschieden.
De derde schadepost, die mar ons oordeel tevens de
laatste en zwaarste is, wordt ons bezorgd door het verslag van 1540, welks handschrift naast het vitium der
onnauwkeurigheid ook dat der onvolledigheid in zich
draagt. Dit ms., in- en uitwendig van een bijzondere
samenstelling en dientengevolge, anders dan de kopielijke
overleveringen van 1495 en 1594, een nadere beschrijving
vereischend, bestaat uit twee afzonderlijke katerns, elk met
een eigen folieering en elk bevattend een aantal extracten
nit een algemeen verslag, van welke extracten weer
ieder betrekking heeft op een der bezochte kommanderijen. Van die beide katernen is een gewijd aan de
visitation van de drie nonnenkloosters in Groningen, het
ander aan die van de huizen in of bij Harderwijk,
Harmelen, Middelburg, Kerkwerve en Sneek. Mitsdien
ontbreken de verslagen betreffende de Utrechtsche balije
zelve en de kommanderijen to Ingen, Buren, Oudewater,
Waarder, Wemeldingen, Haarlem, Arnhem en Nijmegen.
De beide laatstgenoemde huizen, die niet tot het ressort
van den Utrechtschen Balier noch tot het wereldlijk gebied van Karel V behoorden, zijn misschien buiten deze
visitatie gebleven in ieder geval is het onaannemelijk,
dat de andere hierboven genoemde conventen niet zouden
zijn bezocht, en hun ontbreken to dezer plaatse moet dan
ook zonder twijfel aan een leemte in ons afschrift worden
toegeschreven. Ten overvloede blijkt in de bewaarde
extracten nimmer van een aanvang van de werkzaamadvenient alteri preceptori voor : adveniente altero preceptore,.
arrenditam voor : arrendatum.
(septem ecclesias parrochiales) vocante una corarn voor : vacante
una earum.
prae senceret voor : praesentaret.
pro ut valorum voor potest valorem.
exdixit voor: et dixit.
moram voor : meram.
pro ratas voor paratas.
(solvunt) decem selandam (possibilitatem) voor : dotem secundum.
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heden der visitatoren ; overal, waar zij verschijnen, heeten
zij „procedentes in sua commissione". Pat Waarder is
bezocht, laat zich zelfs met stelligheid afleiden uit de
aanteekening onder het extract betreffende Harmelen.
Wij kunnen dit gemis natuurlijk niet zonder bejammering laten, maar misschien behoeven wt het niet onherstelbaar te achten ; de kans, dat nit eenig archief of
handschriften-collectie hetzij het volledig versiag hetzij
een of meer der thans ontbrekende extracten to voorschijn treden, schijnt ons niet uitgesloten.
De opgesomde gebreken achten wij waarlijk niet gering,
maar zij konden ons toch niet bewegen van de uitgave
of te zien. Wat bewaard is gebleven is, ook in den
staat, waarin het tot ons is gekomen, lichtend genoeg en
laat zich door de gesignaleerde vlekken niet verduisteren.
Ook de derde bedenking, die ons in den weg was getreden, had ruirn baan gemaakt.
De wel bewaarde extracten van dit versiag van 1540
hebben ons nog een bijzondere zwarigheid geboden ; zij
bevatten op een plaats, die wij slechts bij gissing kunnen
bepalen, een schrijffout, die wij dan ook slechts gissenderwijs
kunnen verbeteren. Het geval vraagt eenige toelichting.
De visitatoren van 1540 mogen, gelijk boven reeds
werd gezegd, in hun belangstelling ietwat beperkt zijn
geweest (hetgeen trouwens kan zijn voortgevloeid uit de
hun verstrekte opdracht), hun mag de loftuiting niet
worden onthouden, dat zij zich van hun tank hebben
gekweten met de toewij ding, die in bet algemeen aan
een kanonieke visitatie toekwam. In tegenstelling tot
hun ambtgenooten van 1495 en 1594, die zich in Utrecht
nestelden en derwaarts ter ondervraging de dependente
kommandeurs ontboden, wier inlichtingen zij aldaar niet
of slechts ten deele konden controleeren, — trokken de
heeren van 1540 zelf naar de huizen, die zij moesten en
ter plaatse ook het best konden visiteeren. Hun itinerarium
dan zou volgens onze extracten moeten luiden :
19 Juni
Middelburg.
30 „
Kerkwerve.
Sneek.
30 „
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Warfum.
Wijtwert.
5
Oosterwierum.
9 ,
Hard erwij k.
14 „
18 Augustus Harmelen.
Hier levers schuilen natuurlijk een of meer fouten ;
zelfs de rapste zestiende-eeuwer kon niet op een dag
bezig zijn in Kerkwerve en in Sneek, en deze blijkbaar
in bezadigd tempo reizende heeren konden evenmin binnen
vier dagen van Kerkwerve naar Warfum komen. Welke
datum of data als onjuist moeten worden gegispt, is Tangs
palaeographisehen weg niet op to lessen ; het is een
vraagstuk van pas- en meetkundigen aard, waarvoor verschillende solutien denk- en verdedigbaar zijn. Ons
vernuft wordt het meest bekoord door de veronderstelling,
dat de datum van Kerkwerve onjuist is afgeschreven en
dat deze in stede van trigesima moet worden gelezen:
tercia decimna. Het itinerarium (al mist het begin en
slot, welke perioden derhalve voor aanvullende gissingen
open blijven) krijgt aldus een volkomen aannemelijken
glimp ; de spatie tusschen Kerkwerve en Middelburg
(13-19 Juni) kan dan gebruikt zijn voor het bezoek aan
Wemeldingen, terwijl na Harderwijk (14 Juli) de visitatie
werd voortgezet in de nog niet bezochte huizen, waaromtrent
alleen het verslag van Harmelen (18 Aug.) is bewaard.
3 Juli

Ondanks de boven gesignalcerde gebreken, die aan het
overgeleverd materiaal kleven, achten wij het dus ter publicatie overwaardig. Wij zetten het met vertrouwen den
vaderlandschen geschiedminnaar voor en zullen tevreden
zijn, als hij dezelfde gunstige verhouding van licht en
duister, die de tekst vertoont, ook wil opmerken in de
uitgaaf, die wij aan denzelve hebben bereid, en waarvan
hij tenminste moge getuigen, als een vergenoegd visitator
in een bloeiend Johanniter-klooster : in necessariis bene
et sufficienter provisa. E. W.
A. DE B.
1) Het afschrift leest: Junii, hetgeen een onbetwistbare schrijffout
is; de hier gegeven verbetering behoeft geen pleitrede.
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I. Visitatie van 1495.
(fol. 1)

Frater Antonius de Paula, Dei gratia sacrae Domus
hospitalis Sancti Joannis Hyerosolimitani et militaris
Ordinis Sancti Sepulchri Dominici magister humilis pauperumque Jesu Christi custos 1), universis et singulis presentes nostras literas visuris, lecturis et audituris salutem.
Notum facimus et in verbo veritatis attestamur, qualiter
infrascripta visitatio commendarum de Traiecto, de Harlem,
de Arnhem extracta fait ex volumine visitationum generalium commendarum venerandi prioratus nostri Alemaniae
factarum de anno millesimo quadringentesimo nonagesimo
quinto in nostra cancellaria conservato, quamquidem visitationem in hanc publicam formam redigi et extrahi
jussimus, ut ubique, tam in juditio quam extra, eidem
plena et indubitata fides adhibeatur, cuius tenor est qui
sequitur, videlicet :
TRAIECTUM.
PRAECEPTORIA.

(fol. 1 vs.)

Die secundo mensis Augusti 1495 intrarunt domini
visitatores praeceptoriam aut cameram prioralem in Trajecto,
in qua est praeceptor venerabilis frater Alexander de
Roij, cappellanus Ordinis Sancti Joannis, bailius Traiectensis.
Die vero tertia domini visitatores visitaverunt membrum
in Ingen et membrum in Buren.
Die quinta eiusdem domini visitatores prestarunt juramentum praedicto domino praeceptori ad informandum
eos de quesitis per ipsos in quantum sibi innotuit.
Primo domus dictae praeceptoriae est magna et bona,
lapidea, situata intus civitatem Traiectensem et pulchro
viridario. Habet ecclesiam magnam, pulchram, intitulatam
sub vocabulo Sanctae Catharinae Virginis habet novem
1) Zie over hem pag. 151 noot 1. Als Hoefer en v. Veen hem
Antonius de Porta en den visitator noemen (op cit. pag. 286), zijn zij
het slachtoffer van een lapsus.
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altaria, quorum sex sunt consecrata et tria sunt nova ;
consecratorum altarum est unum in honore Sancti Joannis,
seeundum in honore Apostolorum, tertium Sancti Bartholomei, quartum Beatae Mariae Virginis, quintum Undeeimmillium Virginum, sextum Sancti Nicolai.
Sequntur bona ecclesiae.
Item calices argentei deaurati octo cum eorum patenis.
Item nova monstrantia magna argentea deaurata. Item
duo thuribila, argentea magna. Item patena argentea
una ad dandum pacem deaurata. Item fibulae tres magnae
et argentee deauratae pro ceremonia capparum. Item
duae monstraicolae argentee parvae, quarum una est
deaurata. Item ciborium unum argenteum. Item ampulae
duae argentee pro servitio missarum. Item capes setae
rubre et bleu sex ornatae nolis argenteis. Item capes
setae diversarum 1) colorum quinque. Item vestes leniteacae setae diversarum colorum septem. Item casulae
diversarum colorum setae septem. Item casulae diversarum colorum panni et setae antiquae viginti. Item
candelabra aerea sex. Item in aliis necessariis ecclesia
est bene provisa. Item missalia octo. Item gradualia
quinque. Item antiphonales quinque. Item psalteria,
quinque. Item lectionalia duo. Item breviarium unum.
Item in dicta praeceptoria Bunt pro nunc temporis octo
cappellani, quorum nomina sunt : frater Alexander de
Roij praeceptor, frater Gervasius de Someren prior ecclesiae, frater Bartolus de Stelant, frater Cornelius Stal,
frater Joannes de Gouda, frater Bernardus de Duffen,
frater Henricus de Harlem, frater Gosvinus de Novimagio.
Dicti capellani tenentur omni die cantare unam missam
et legere quatuor missas omni die et cantare omnes
horas canonical nocte dieque.
Nota : ante guerras, quae inceperunt anno LXXXI
inter regem Romanorum et venerandum dominum
D(avidem) episcopum Traiectensem, quamdiu ipso
1) Dezen door den afschrijver staag gehandhaafden vrouwelijken
naamvalsvorm bij een mannelijk woord willen ook wij eerbiedigen.
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dominos rex obsedit civitatem Traiectensem, fuerunt
in dicta preceptoria capellani duoklecim et diaconi
duo ; illo anno ad mitigandum expensas fuerunt
transmissi quatuor capellani et duo diaconi in alias
Ordinis domos propter damna passa in destructione
bonorum et possessionum praeceptoriae et membrorum suorum in tribes annis. Ergo pervenit preceptoria in magnum debitum et paupertatem, et hoc
quia ipse guerrae durarunt annis quatuor. Informantur domini visitatores per ipsum preceptorem ad
omne minus necessarium fore habere capellanos duodecim ad divina celebranda predicta, quod tamen
domini visitatores retnittunt ad revereudissimum dominum Cardinalem Rhodij Magistrum, et non taxarunt
nisi capellanos septem, quos reperiunt ultra dominum
preceptorem.
Nota XI
Item preceptoria habet undecim membra : unum in
membra. Buren, distat a preceptoria (spatio) sex horarum itineris ;
secundum in Aldenewater 1), distat a preceptoria spatio
sex horarum itineris ; tertium in Hermelen 2), distat a
preceptoria spatio itineris quatuor horarum ; quartum in
Werder 3), distat a preceptoria spatio octo horarum itineris;
quintum in Wermelingen 4), distat a preceptoria spatio
dierum trium itineris ; sextum in Ingen, distat a preceptoria spatio octo horarum itineris.
Item dicta preceptoria habet tria membra, quae stint
conventus : unum in Valle Sancti Johannis 5), distat a
preceptoria spatio unius diei itineris ; secundum in Frisia,
vocatur Sneck 6), distat a preceptoria spatio trium dierum
itineris ; tertium in Kirchewerff 7) in Zelandia in terra
Walcaria 8), distat a preceptoria spatio dierum quatuor
itineris et est conventus monialium.
(fol. 2)

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

Oudewater.
Harmelen.
Waarder.
Lees : Weemelingen =--- Werneldingen.
St. Jansdal of 's-Heerenloo bij Harderwijk.
Sneek.
Kerkwerve.
Lees : Walacria = Walcheren.
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Item preceptoria in Harlem etiam est membrum preceptorie aut camerae, tamen separatum a preceptoria per bulks
Rhodianas ; distat a preceptoria spatio itineris unius diei.
Item aliud membrum vocatur Middelbeurch 1) in partibus Zelandie.
Sequntur bona domus.
Item in dicta preceptoria sunt lecti viginti quatuor
eorum necessariis; in aliis necessariis est domus bene
et optime provisa.

(fol. 2 vs.) cum

Sequntur cleijnodia pitantiae preceptoriae.

Nola.

Item taxiae argentee viginti octo. Item becheria argentea
decem et octo. Item duo becharia argentea cum coopperturis argenteis. Item duo becharia argentea cum pedibus.
Item becheria parva argentea duodecim. Item an fra una
argentea parva. Item anfra una facta de nuce indaico
ornata argento. Item ciphi quatuor lignei ornati argento.
Item cocleria argentea duo ad usum confectionum. Item
scutella una argentea. Item cocleareorum argentea viginti
quatuor. Item taxia argentea una parva. Item becherium
argenteum unum parvum. Item duo anfrae argentee parve
ad usum ministrandi aquam. Item salaria argentea duo.
Item dicta preceptoria habet in latere domus hospitale
unum, in quo ex antiqua consuetudine acceptarit 2) infirmi,
cuiuscunque etiam infirmitatis infecti sunt, preter leprosi.
Ad sciendum monetam currentem in Traiecto,
valorem frumentorum et quantitatem mensurarum :
Item duodecim meitgin faciunt unum stuber. Item
viginti octo stuber faciunt unum florenum Rhenensem
in auro. Item modium unum tritici valet omnibus
annis florenum unum in auro. Item modium unum
siliginis valet omnibils annis stuber viginti. Haec
constarunt dominis visitatoribus per informationem
domini praeceptoris medio eius juramento.
1) Middelburg.
2) Lees vermoedelijk : acceptantur.

ICLOOSTERS IN NEDERLAND.

159

Sequntur introitus pecuniarum.
(fol. 3)

Item dicta preceptoria habet omni anno ex locatione
septem domorum et undecim cameraruin intus civitatem
Traiectensem de diversis personis florenos septuaginta
stuber viginti quinque LXX— XXV.
Item preceptoria fecit aedificare unam domum intus
civitatem Traiectensem, de qua habebit omni anno florenos
quinque stuber duo
V—II.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione census
ficti minuti de domibus intus civitatem Traiectensem
florenos quinque stuber sex .
V—VI.
Item dicta preceptoria facit cultivare in loco Sculpen 1)
jucharos 2) agri sexdecim ; quando locarentur, valerent
omni anno florenos undecim stuber duodecim XI—XII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Johanni Reijers in Schulpen ratione jucharorum duodecim
agrorum florenos septem stuber viginti . . VII—XX.
Item dicta preceptoria habet omni anno de 3) diversis
personis in dicto loco Schulpen racione agrorum et pascuum florenos triginta unum stuber duodecim XXXI—XII 4).
Item dicta preceptoria, habet omni anno a quodam
Theodorico Johannis in Vestbruck 5) ratione pascuarum
florenos sex stuber duodecim . . .... VI—XII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a Egidio Jacobi in
Achttenhoven 6) racione pascuarum florenos triginta XXX.
Item preceptoria habet omni anno in loco dicto Achtenhoven de diversis personis racione terrarum cespitum, id
est to(r)fflandt, florenos auri quadraginta novem stuber
tria . . • • _ XXXXVIIII—III.

Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in dicto loco Oistveen ratione terrarum cespitum
(torff) florenos centum et quinque stuber septem CV—VII.
1) Schulpen onder Achttienhoven.
2) Onverandelijk wordt de ons nieuwe variant „jucbarus" voor
„jugerus" gebezigd.
3) Het hs. heeft : in.
4) Het hs. heeft : XXI.
5) Westbroek.
6) Achttienhoven.
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Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Alberto de Eist in Overlanebrouch ratione agrorum florenos
IIII— VIII.
quatuor stuber octo
Item dicta preceptoria habet omni anno in loco Cotten 1 )
de diversis personis racione census agrorum florenos quinquaginta sex stuber octo mijttgin sex LVI VIII VI.
Item dicta preceptoria habet de diversis personis in
villis Odik, Holten 2), Schalckwick et Twad 3) ratione
agrorum florenos tresdecim stuber sex mitgin sex . • .
XIII—VI—VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in loco Tollenstige 4) de diversis personis ratione census agrorum et
pascuarum florenos quadraginta octo stuber undecim . .
• • •
XXXXVIII XI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in parochia
Burkirch 5) et Galenkop de diversis personis ratione census
agrorum et pascuum florenos octuaginta septem stuber
quatuordecim LXXX VII—XIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in Juetfaij 6) ratione census agrorum et pratorum
florenos decem et novem stuber viginti tree . . . . .
XVIIII —XXIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in Merkirch 7) et Juerkom 8) ratione jucharorum
agri XXXXVIII florenos triginta quatuor stuber octo
. . . . . XXXIIII—VIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in locis Langenrack et Poelwijck de diversis personis ratione census
agrorum florenos quinque stuber octo • . • V— VIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Aldenwater
1) Koten.
2) Houten.
3) Lees : Twal
Tul en 't Waal).
4) Tolsteeg in de vrijheid van Utrecht.
5) De Buurkerk in Utrecht, welker parochie zich naar het westen
uitstrekte.
6) Jutphaas.
7) Meerkerk.
8) Gorinchem.
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de diversis personis ratione census et pascuarum florenos
quinquaginta quatuor stuber septem mijtgin novem . .
• • • OOO ..... . . LIIII—VII—VIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Werderer 1)
de diversis personis ratione census et pascuarum florenos
septuaginta octo stuber -septem . . . LXXVIII—VII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Camerick de diversis personis ratione census agrorum et pascuum florenos quindecim stuber sex . . . . XV—VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Wetden 2) ratione census agrorum et pascuum florenos triginta
tres stuber undecim XXXIII—XI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Hermelen de diversis personis ratione census agrorum et
pascuum florenos cenlum et octuaginta quatuor stuber
viginti quatuor mijttgin sex CLXXXIIII—XXIIII—VI.
Item preceptor facit cultivare in villa llermelem
jucharos agri 103, qui si locarentur valerent preceptoriae
omni anno florenos sexaginta sex stuber sex LXVI—VI.
Item dicta preceptoria habet in Cattenbrouck jucharos
agri 36, qui si locarentur valerent omni anno preceptoriae
florenos duodecim stuber viginti quatuor. . XII—XXIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Lopeck de
diversis personis ratione census agrorum et pascuum
florenos triginta novem stuber viginti sex mijtgin sex
XXXVIIII—XXVI—VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Jarsvelt de diversis personis ratione census agrorum et pascuum florenos tres stuber viginti quinque mijttgin sex
III—XXV—VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Usselstein
de diversis personis ratione census agrorum et pascuum
florenos viginti septem stuber tresdecim . . XXVII—XIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Betzkop 3)
1) Waarder.
2) Lees vermoedelijk Werder (= Waarder). Tegen een verklaring
als Woerden (waar het convent ook land bezat — zie pag. 167) schijnt
de qualificatie als villa zich te verzetten.
3) Benschop (zie volgende noot).
11
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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de diversis personis ratione census agrorum et pascuum
florenos quinquaginta tres stuber viginti unum LIII—XXI.
Item preceptor habet in Benschop 1) jucharos agri
viginti tres, qui cultivantur, sed quando locarentur valerent preceptoriae omni anno florenos duodecim stuber
novem . . ... ...... . XII — VIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Poelsbrouck 2)
de diversis personis ratione census agrorum et pascuum
florenos quadraginta quatuor stuber viginti duo mijttgin
sex
XXXXIIII — XXII— VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Montfort
de diversis personis ratione census agrorum et possessionum florenos triginta stuber octo . . . XXX—VIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Vloten 3)
de diversis personis ratione census agrorum et pascuum
florenos nonaginta quinque stuber viginti mijtgin sex
LXXXXV—XX—VI.
Item dicta preceptoria habet in Vloten jucharos 159
pascuum, valent omnibus annis florenos centum quinquaginta novem CL VIIII.
Item dicta preceptoria habet in Marsern 4) de diversis
personis ratione census agrorum et pascuum florenos
quinquaginta stuber viginti L—XX.
Item dicta preceptoria habet in Broekelen 5) de diversis
personis ratione census agrorum et pascuum florenos decem
et novem stuber viginti quatuor mijttgin sex . . • •
• • .......... XVIIII—XIIII —VI.
Item dicta preceptoria habet omni anno in locis Loenen,
Apcau, Horst 6), Werde 7), Riswick, Hostrick 8) de diversis
personis ratione census agrorum et pascuum florenos duodecim stuber novem XII —VIII'.
1) Verbeterd uit : Beizkop.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Polsbroek.
Vleuten.
Maarsen.
Breukelen.
Waarschijnlijk : Nederhorst.
Dit zou Woerden kunnen zijn ; mogelijk echter ook : Waarder.
Haastrecht?
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Buren mem.

Item dicta preceptoria habuit omni anno de preceptors
in Buren florenos auri quinquaginta ratione arrendationis
membri in Buren, sed quia domus dicti membri et ecclesia
sunt penitus destructae, ergo preceptor in Traiecto in
tribus annis nihil habuit pro dicta arrendatione, nec sperat
in futuris temporibus consequi plus quam florenos triginta.
• • OOOOOOOOOOOOOOO XXX.
Aldenwater
Item preceptoria habet omni anno ratione arrendationis
mem.
membri Aldenwater florenos quatuordecim stuber octo
XIIII—VIII.
(fol. 5)
Item preceptoria habet omni anno ratione arrendationis
Hermelen membri in Hermelen florenos decem et septem stuber
mem.
septem.
XVII—VII.
Werderer
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione arrenme m.
dationis membri in Werderer pro arrendatione florenos
viginti stuber viginti
XX—XX.
Wemeldingen
Idem dicta preceptoria habet omni anno ratione arrenmem.
dationis membri in Wemeldingen florenos quadraginta duo
XXXXII—XXIIII.
stuber viginti quatuor • • • •
Enghen mem.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione arrendationis membri in Inghen florenos centum. . . . C.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione arrenVallis Sti. Johannis mem. dationis membri Vallis Sancti Johannis florenos quadraXXXX.
ginta
Kirckberff
Item dicta preceptoria solebat habere ratione arrenmem.
dationis membri in Kirchenberff florenos decem et septem
et stuber quatuor, sed presens pre(ceptor) et certi sui
antecessores nihil habuerunt longis temporibus et modo
etiam nihil habet presens preceptor in Traiecto.
(Schneeck
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione arrenmem)
dationis membris in Schneeck florenos quinquaginta. . L.
Item dicta preceptoria habet omnibus annis ratione
offertorii et oblationum florenos viginti . • • • XX.
Item dicta preceptoria habet in diversis locis de diversis
personis ratione census libras cere XXVI, valet quaelibet
libra omnibus annis stuber IIII faciunt florenos tres
stuber viginti
III—XX.
,

Sum(m)a floreni M VIIIIcXXXXIII st. XII mijtt. VII.
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Introitus tritici.
Item dicta preceptoria habet omni anno de ficto minuto
de diversis personis in Coten ratione census agrorum
modia XXXV et quodlibet modium valet omnibus aunis
florenum unum in aurum, sic dicta modia 35 valent
florenos triginta quinque XXXV.
Introitus siliginis.

(Col.

5 vs.)

Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in locis Ojstwen 1), Binckel 2) et Doren 3) ratione
census agrorum modia XXXXIIII et quodlibet modium
valet omnibus onnis stuber XX, sic dicta modia 44 valent
florenos 31 stuber 22 XXXI—XXII.
Summa summarum omni introitum pecuniarum et frumentorum reductorum in pecunias
floreni auri IImX stuber VI.
Sequitur exitus pecuniarum.
Item preceptor dictae preceptoriae dat omni anno reverendo domino priori Alemaniae ratione arrendationis dictae
preceptoriae aut camerae Traiectensi in auro florenos
CC
200
Item preceptor tenetur dare pietancie Traiectensi ratione
census unius agri florenos decem stuber viginti. X—XX.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno diversis
personis ratione census agrorum et pascuurn in diversis
locis situatis florenos decem X.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Bernardo Fries in Renen ratione debiti facti tempore reverendi
quondam domini Johannis de Awe prioris Alemaniae 4) per
suum locumtenentem fratrem Engelbertum Fries florenos
XV
quindecim
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Alberto
1) Oostveen.
2) Schrijffout voor: Ginckel?
3) Doorn.
4) De Vertot (IV 3 pag. 199) noernt hem op het jaar 1469, zijn
voorganger op 1466, zijn opvolger op '1486.
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Albertstein 1 ) in Traiecto ratione debiti facti tempore
quondam reverendi domini Johannis Awe prioris Alemaniae
XV
florenos quip decim
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Godfrido
Verwer in Traiecto ratione debiti facto tempore reverendi
domini Johannis Awe prioris Alemaniae florenos . VI.
Item dicta preceptoria tenetur dare cuidam Berthe
Johannis in Amsterdam ratione debiti facti tempore quondam reverendi domini Johannis Awe prioris Alemaniae
V.
florenos quinque
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno hospitali
in Cusa 2) ratione census ab antiquo florenos duodecim stuber
quatuordecim
XII —XIIII.
Item dicta preceptoria habet in Sculpen jucharos agri
et pascuum LXXVIIII et omnibuQ annis expenditur in
reparatione (aggerorum) contra periculum marls pro quolibet
jugero stuber quatuor, faciunt simul florenos auri undecim
stuber octo XI—VIII.
Item dicta preceptoria babet in Westbrouck certam
quantitatem veen, scilicet campi ubi colliguntur cespites,
qua pecia campi expenditur omnibus annis pro reparatione
aggerorum propter periculum maris stuber viginti septem
XXVII.
Item dicta preceptoria habet in Achtenhoeven certam
quantitatem agrorum et pascuum, ex quibus preceptoria
habet omni anno ratione census scuta currentis monetae,
et preceptoria dat omnibus annis pro angariis dictorum
scutorum florenos septem stuber decem et septem . • .
VII—X VII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in Oistenbeen 3)
supra agris et pratis scuta 128 et preceptoria solvit omnibus annis pro angariis ratione cuiuslibet scuti stuber 3,
faciunt florenos sexdecim XVI.
1) Albertssoen?
2) Kues aan den Moezel, geboorteplaats van den ook in het bisdom
Utrecht bekend geworden Nicolaas van Cusa. Of hij tevens de schakel
is tusschen de Utrechtsche Johanniters en het verwijderde hospitaal,
is ons niet bekend.
3) Bedoeld is : Oostveen.
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Item dicta preceptoria habet omni anno ratione census
modia siliginis 44 et preceptoria solvit omnibus annis
ratione dictorum modiorum pro angariis florenos quatuor
stuber decem mitgin sex IIII—X—VI.
Item dicta preceptoria habet in Overlanckbrouck jucharos agri XVI, ratione quorum preceptoria solvit omnibus annis pro angariis florenum unum stuber duodecim
I—XII.
Item dicta preceptoria habet in Coten jucharos agri et
pratorum XXXV et preceptoria solvit omnibus annis pro
angariis cuiuslibet juchari stuber 3, faciunt decem florenos
stuber decem et septem mitgin sex . . X—XVII—VI.
Item dicta preceptoria habet certam quantitatem agrorum in Houten, Schalckewijck et Twalen 1), ratione
quorum solvit preceptoria omnibus annis pro angariis
stuber 24 mitgin 6 XXIIII—VI.
Item dicta preceptoria habet in Tollenstegem jucharos
agri et pratorum XXXXVII et preceptoria solvit omnibus
annis ratione cuiuslibet juchari stuber III, faciunt florenos
V stuber I
V—I.
Item dicta preceptoria habet in Buyrkirch jucharos
agri et pascuum LXXXVI et solvit omnibus annis ratione
angariae pro quolibet jucharo et conservatione stuber 3,
faciunt florenum unum stuber 21 I—XXI.
Item dicta preceptoria habet in Merkirch jucharos agri
et pratorum XXXXVIII et solvit omnibus annis pro
angariis cuiuslibet juchari stuber VIII, faciunt florenos
13 stuber 20
. • • • • XIII—XX.
Item dicta preceptoria habet in Hemmerlen 2) jucharos
agri et pascuum 439 et preceptoria solvit pro reparatione
cuiuslibet juchari omnibus annis causa periculi maris
stuber VI, faciunt LXXXXIIII—II.
Item dicta preceptoria habet in Langlack 3) jucharos
agri et pascuum 1111 1/2 et solvit omnibus annis pro reparation e cuiuslibet juchari stuber VI, faciunt stuber 27
XXVII.
-1) Tull en 't Waal.
2) Lees: Hermelen.
3) Lees : Langrack.
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Item dicta preceptoria habet in Poelwijck jucharos agri
6 et solvit omnibus annis ratione reparationis pro quolibet
jucharo stuber VI, faciunt florenum unum stuber octo
I—VIII.
Item dicta preceptoria habet in Aldenwater jucharos
agri et pascuum 115 et solvit omnibus annis pro reparatione cuiuslibet juchari stuber IIII, faciunt florenos 16
stuber 14
XVI—XIIII.
Item dicta preceptoria habet in Werder jucharos agri
et pascuum 180 et solvit omnibus annis ratione cuiuslibet juchari pro reparatione stuber V, faciunt florenos 32
stuber 6 mitgin 6 XXXII—VI—VI.
Item dicta preceptoria habet in Camerick jucharos agri
et pascuum 111 et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet juchari stuber V, faciunt florenos 9 1) stuber 1.2
VIIII 1)—XII.
Item dicta preceptoria habet in Wurden 2) jucharos
agri et pascuum 117 et solvit omnibus annis pro reparatione cuiuslibet juchari stuber V, faciunt florenos 20 stuber
25
XX—XXV.
Item dicta preceptoria habet in Lopick jucharos agri
et pascuum LXV et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet agri stuber VI, faciunt florenos 14 stuber 1
XIIII—I.
Item dicta preceptoria habet in Jaersfeldt jucharos agri
et pascuum IIII et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet juchari stuber IIII, faciunt stuber 18 . XVIII.
Item dicta preceptoria habet in Bents(c)hop jucharos agri
et pascuum 109 et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet juchari stuber VIII, faciunt florenos 31 stuber
8
XXXI—VIII.
Item dicta preceptoria habet in Putzbrouck 3) jucharos
agri et pratorum LXXXVI et solvit omnibus annis pro
reparatione cuiuslibet agri stuber VII, faciunt florenos 21
stuber 14
XXI—XIIII.
Item dicta preceptoria habet in Montfort jucharos agri
4) Lees vermoedelijk : 19 resp. XVIIII.
2) Woerden.
3) Lees : Pulzbroeck (= Polsbroek).
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et pascuum XXXXVI et solvit omnibus annis pro reparatione cuiuslibet agri stuber V, faciunt florenos 8 stuber
VIII—VI•
6
Item dicta preceptoria habet in Cattenbr9eck jucharos
agri et pascuum XXXVI et solvit omnibus annis pro
reparatione cuiuslibet juchari stuber VI, faciunt florenos
7 stuber 20 ...... ... . . VII—XX.
Item dicta preceptoria habet in Vlorten 1) jucharos agri
295 et solvit omnibus annis pro reparatione cuiuslibet
juchari stuber IIII, faciunt florenos 42 stuber 4 . • •
• • . ......... . XXXXII—IIII.
Item dicta preceptoria habet in Broikelen jucharos agri
et pascuum LVII et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet juchari stuber IIII, faciunt florenos 8 stuber 6
......... . ..... . VIII—VI.
Item dicta preceptoria habet in Loenen jucharos agri
duos et solvit omnibus annis pro reparatione cuiuslibet
juchari stuber MI, faciunt stuber 8 VIII.
Item dicta preceptoria habet in Apcau jucharos agri et
pascuum VII et solvit omnibus annis pro reparatione
cuiuslibet juchari stuber IIII, faciunt florenum unum . I.
Item coco pro salario florenos 9 stuber 16 VIIII—XVI.
Item famulo coci pro salario florenos tres stuber sexdecim
III—XVI.
Item canavario 2) pro salario florenos septem stuber viginti
quatuor
VII—XXIIII.
Item pistori, qui etiam est braxator servigiae, pro
salario florenos 9-3
VIIII—III.
Item famulo pistoris pro salario florenos quinque . V.
Item famulis, que lavant et gubernant ortum, pro salario
IIII VIII.
florenos 4 stuber 8
Item porterio pro salario florenos tres stuber sexdecim
III--X. VI.
Item procuratori domus pro salario florenos 10 stuber 8
X--VIII.
1) Lees : Vloeten (= Vleuten).
2) Keldermeester, bottelier -, cf. Muller op. cit. pg . 135, wiens woordverklaring echter verbetering behoeft naar Du Cangu i.v. canavarius
en canava (fransch: cave) sub 1, Petit Supplement (door Schmidt) i.v.
caneparius, canevarius.
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In infirmaria.
Item quatuor ancillis pro earum salario florenos quindecim
XV
Item doctori medicinarum pro salario florenos 6 . VI.
Item siroico 1) pro salario florenos 2 stuber 4 II—IIII.
Item pedello in Traiecto pro salario florenum unum
stuber 2
Item pedello in Wurden omni anno pro salario florenum
unum stuber 17 ..... .. . • • I—XVII.
Item dicta preceptoria tenetur ex antiqua consuetudine
dare pro munere pedellis et officialibus civitatis Traiectensis florenos quatuor stuber octo. . . . IIII—VIII.
Item preceptor dat omni anno cuilibet capellanorum
pro suis necessariis florenos auri 4 et stuber 14, et aunt
preter preceptoriam 2) capellani VII, faciunt florenos 31
stuber 18 .
XXXI—XVIII.
Item preceptoria necessario habet tenere aequum unum
pro procuratore ad colligendum census in ferretura et
aliis necessariis, videlicet avena, expenduntur singulis
annis floreni 9
Item expenditur 3) omnibus annis pro oleo et cera ad
usum ecclesiae floreni triginta .. XXX.
Item in dicta preceptoria sunt sexdecim personae ultra
ipsum dominum preceptorem, videlicet : septem capellani,
unus diaconus, procurator, cocus, famulus coci, canuarius,
pistor, famulus pistoris, famula quae lavat lintheamina,
porterius; taxaverunt domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos 18, faciunt florenos . . . . .
COLXXXXVIII.
Item expenditur omnibus annis in reparatione domorum,
ex quibus preceptoria habet annuos census, floreni quindecim.... ..... ..... . X.V.
Item expenditur omnibus annis pro carne, cervisia,
pane, oleo, butyro et lintheaminibus ad opus famulorum
1) Zeer waarschijnlijk sirurgico (= heelmeester).
2) Lees : preceptorem.
3) „Expenditur" voor „expenduntur" komt in dit hs. zoo dikwijls
voor, dat wij het niet aan een kopieerfout hebben kunne toeisehrijven.
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et pauperum in hospitali floreni quinquaginta quatuor
UHL
Item expenditur omnibus annis pro ligno et cespitibus
pro preceptore et hospitali floreni 100 • . • . . C.
Summa floreni MCCLXXXIIII stuber XVI.

Na. ad vitam.

(fol. 9)

Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno cuidam
domino Everardo Cornelii in Delft, solum vita sua durante
(est aetatis circa LXXta annorum), florenos auri VI
ratione debiti facti tempore quondam domini Johannis
Awe prioris Alemaniae.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Jacobo
Johannis in Traiecto ratione debiti facti tempore quondam fratris Awe prioris Alemaniae florenos auri duos.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Alheide
0-enters in Traiecto, solum vita sua durante, florenos auri
duodecim.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Martino Jacobi
in Antverpia vita sua durante ratione debiti facti tempore quondam reverendi domini (Johannis Awe ?} prioris
Alemania florenos auri tresdecim.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno magistro
Wit in Zelandia vita sua durante florenos auri XII rations
debiti facti tempore quondam domini Johannis Awe prioris
Alemaniae.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno domicello Hermanno de Conen vita sua durante ratione debiti
facti tempore quondam domini Johannis Awe prioris
Alemaniae florenos auri X.X.
Item preceptoria tenetur dare magistro Gherardo de
Vaghening 1) in Traiecto vita sua durante florenos auri
VI stuber XIIII ratione debiti facti tempore predicti
quondam prioris.
Item preceptoria tenetur dare omni anno fratri Johanni
Huberti preceptori in Buren vita sua durante florenos
auri XII rations debiti ut supra.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno fratri
1) Wageningen.
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Alberto Henrici preceptori in Werder vita sua durante
florenos auri VI ratione debiti antiqui.
Item dicta preceptoria tenetur omni anno (dare) Belae
de Randwick in Traiecto vita sua durante florenos auri
XIII ratione debiti facti tempore praedicti quondam prioris
Alemaniae.
Item preceptoria tenetur dare omni anno fratri Gervasio
de Someren vita sua durante florenos auri III, pro quibus
fuerunt empti redditus perpetuos ad utilitatem praeceptoriae.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Jacobo Guillermi et uxori eius in Traiecto vita eorum durante florenos
auri XIIII ratione debiti facti tempore quondam predicti
prioris Alemaniae.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Delber 1)
Cornelii in Traiecto vita sua durante ratione debiti antiqui florenos decem.
Exitus tritici.
Item preceptoria tenetur ab antiqua consuetudine et
ex fundatione expendere in elemosinis omni (anno) modia
XIII et quodlibet modium valet omnibus annis in auro
florenum unum, sic predicta modia XIII valent florenos
13
XIII.
Summa summarum omni exituum peccuniarum et frumentorum reductorum in peccunias floreni auri MCCLXXXVII stuber XVI
sine omnibus illis peccuniis, quae dantur ad
vitam, quia non sunt census perpetui et in
dies moriuntur.
Sequitur introitus pietantiae in Traiecto.

(fol. 9 vs.)

Item dicta pietantia habet omni anno a preceptore in
Traiecto ratione agrorum, quos habet preceptor de conventualibus, florenos decem stuber viginti (. . X—XX).
I) _Aelberto ?
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Item dicta pietantia habet omni anno ratione domus
vocatae Engel in Traiecto florenos decem (. . . . X).
Item dicta pietantia habet omni anno ratione census
duarum domorum in Traiecto florenos duo stuber quatuor
(. . . .
II IV).
Item dicta pietantia habet omni anno a quodam in
Haversau 1) ratione agrorum florenum unum stuber duodecim (
I—XII).
Item dicta pietantia habet omni anno de castro de
Verden 2) ratione unius missae perpetuae fundatae per
dominum castri florenos viginti sex stuber 22 (. . . .
........ • • ._ • • • XXVI—XXII).
Item dicta pietantia habet omni anno a quodam Guillelmo
Gheerardi in Gallicanes 3) ratione jucharorum decem agri
florenos quinque stuber decem ( V—X).
Item dicta pietautia habet omni anno a Matthia Henrici
in Reijerscop ratione census septem jucharorum agri florenos quinque ( ...... . ...... V).
Item dicta pietantia habet a quodam Adriano Matthiae
in Heijcop ratione quatuor jucharorum agri florenos duos
stuber quatuor (. .
II—IV).
Item dicta pietantia habet omni anno a quodam Petro
Irit in Heicop ratione duorum jucharorum agri florenum
unum stuber duodecim (• • ... I —XII).
Item dicta ,pietantia habet omni anno a quodam Ernst
Godfridi in Aldenrjjn 4) ratione duorum jucharorum agri
florenos II stuber quatuor (. . .
II IV).
Item dicta pietantia habet omni anno a quodam Jacobo
Gheerardi in Aldenrijn ratione duorum jucharorum agri
florenum unum stuber duodecim (. . . . . I—XII).
Item dicta pietantia habet omni anno de diversis personis in Aldenwater ratione census domorum florenum
unum stuber duodecim ( I—XII).
1) Hazerswoude?
2) Woerden.
3) Moeilijk verklaarbaar. De polder Gelkenes onder Groot-Ammers
schijnt to ver verwijderd. Ook aan een verhaspeling van Galekop kan
nauwelijks worden gedacht.
4) Oudenrijn.
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Item dicta pietantia :habet omni anno ratione insulae
circa Rijnen 1) ultra expensas florenos decem stuber viginti (
X—XX).
Item dicta pietantia habet omni anno in ducatum
Velue 2) in locis Enghen, Eck et Linden de diversis personis ratione agroram et pascuum florenos XXIII stuber
IIII (
XXIII —IIII) .
Summa floreni CII stuber XX IIII.
Sequitur exitus pietantiae in Traiecto.
Item dicta pietantia dat omni anno capellanis dictae
preceptoriae, quorum unus est dominus preceptor, pro
eorum necessariis florenos auri II stuber 1 6, faciunt simul
florenos viginti quatuor stuber viginti quatuor 9 (. . .
XXIIII—XXIIII).
Item dicta pietantia dat procuratori pietantiae et magistro coquinae pro salario florenos duos stuber quatuor
(. . .............. II IV).
Item dicta pietantia dat doctori medicinarum pro salario
omni anno florenos duos stuber quatuor (. . II—IV).
Item dicta pietantia expendit omnibus annis in mediII)
cinis florenos duos (
Item pietantia expendit 4) omnibus annis in vino pro
conventualibus florenos viginti quinque stuber viginti (. .
........ .. . • • • XiV—XX).
Item pietantia expendit omnibus annis in amigdalis,
zuckaro et ficubus per totum annum florenos II stuber
XXIIII ( II—XXIIII).
Item dicta pietantia expendit omnibus annis in exactionibus, quos dominus dux Geltriae (exigit), florenos II
(. ................. II).
Item dicta pietantia tenetur ex antiqua consuetudine
1) Renen.
2) Lees : Gelriae.
3) De berekening faalt, doch dit is, gelijk bekend, een gewoon middels.
eeuwsch verschijnsel.
4) Het hs. heeft : expenditur.
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dare expensas in profesto Sanctae Agnetis omni anno, in
quibus expenditur omnibus annis floreni II (. . . II).
Item dicta pietantia expendit omnibus annis in reparatione aggerum propter periculum fluminum florenos X. (X).
Summa floreni LXXVIIII stuber XXVII.

(fol. 10 vs.)

Item dicta pietantia tenetur dare cuidam Helie Henrici
in Traiecto vita sua durante ratione peccuniarum quondam receptarum per pietantiam florenos auri XII.
Item dicta pietantia tenetur dare omni anno fratri
Gervasio de Someren priori ecclesiae, solum vita sua
durante, florenos auri quatuor et stuber VIII ratione
florenorum auri XXXXV et stuber XVI, quos pietantia
recepit ab eodem domino priori et emit locum quondam,
in quo potest edificari domus.
INGEN.
MEMBRUM PRECEPTORIAE IN TRAIECTO.
Die secundo Augusti 1495 intrarunt domini visitatores
(preceptoriam) in Traiecto, quae est camera reverendi
domini prioris Alemaniae, in qua est preceptor venerabilis
frater Alexander de Roij, baiulivus Traiectensis.
Die vero tertio domini visitatores praestarunt jura,mentum fratri Ottoni de Sevenhuysen, locumtenenti membri
aut domus in Ingen, quod est membrum camerae predictae,
ad informandum dominos visitatores de quesitis per eos
in quantum sibi innotuerit.
Primo : dictum membrum Ingen est situatum sub dominio ducatus Gelriae Traiectensis diocesis in campestris ,
distat a preceptoria spatio unius diei itineris.
Domus dicti membri est magna, lapidea, antiqua, tamen
satis bona, circumdata fossa aquae ; habet ecclesiam parochialem antiquam, distat a domo spatio parvo in villa
Ingen, intitulatur sub vocabulo Sancti Johannis et habet
tria altaria : primum consecratum in honore Sti. Johannis
Baptistae, secundum in honore Sanctae Catharinae, tertium
Sanctae Crucis.
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In dicta ecclesia est una lampa coram venerabili Sacramento die nocteque ardens.
In dicta dome sunt tres capellani Ordinis Sti. Johannis,
quorum nomina sunt : frater Otto predictus, frater Antonius
Dues, frater Ernestus de Mertin, qui tenentur omni septimana celebrare missas nevem.
Sequuntur bona ecclesiae.
De bonis ecclesiae non fit inventarium, quia magistri
fabricae deputati a communicate villae habe(n)t curam
bonorum ecclesiae.
(fol. 11)

Nota.

Sequuntur bona domus.
Item lecti novem cum eorum necessariis. Item scutellae stagnee parvae et magnae XXXIIII. Item telleria
stagnea XXXXVIII. Item amfre stagnee parvae et
magnae XVIII. Item coclearia argentea XII ; dictum
argentum valet circa florenos auri quinquaginta. Item
calix unus argenteus. Item domus est bene provisa cum
aliis necessariis et bonis utensilibus ad eius usum.
Ad sciendum monetam currentem in Engen : item
IIII ortgen faciunt unum stuber, item XXXVIII
stuber valent florenum unum in auro.
Introitus peccuniarum 1).
Item dicta domus habet omni anno de ficto minute in
diversis partitis de domibus, ortis et aliis possessionibus
in villis Engen et Umberen 2), florenum unum stuber
duos
I—II.
Item dicta domus habet jucharos agri XXX in Ingen
locates pro nunc Johanni Crauwel, valent domui omnibus
annis libere florenos viginti duos XXII.
Item dicta domus habet jucharos agri in Engenbrouck
XXXVII locates diversis personis, valent domui singulis
1) Deze rubriek is afgedrukt en van een vertaling voorzien door
Hoefer en v. Veen op. cit. pag. 330.
2) Ommeren.
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annis ultra omnes expensas florenos 51 stuber 32 . • •
LI—XXXII.
Item locumtenens in Ingen facit cultivare magnis expensis jucharos agri XXIIII in Klinckenberch 1), qui si
locarentur valerent domui omnibus annis libere florenos
14 stuber 24
XIIII--XXIIII.
Item domus habet jucharos agri quindecim in Steincarap 2), Bekeskamp 3) et Scharpenkamp 4), quos locumtenens facit cultivare, sed quando locarentur tune valerent
domui omni anno libere florenos undecim . . . . XI.
Item dicta domus habet in Hagenvelt 5 ) jucharos agri
LII locatos diversis personis, valent omnibus annis florenos
23
XXIII.
Item dicta domus habet in Dometen 6) jucharos agri
XX locatos tribus personis, valent omni anno domui
florenos 14 stuber 24 XIIII—XXIIII.
Item dicta domus habet in gemeijn in Linden jucharos
agri XIII locatos cuidam Orttheijt, valent domui omnibus
annis florenos 2 stuber 4 1I—IIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione decirnarum in Engen pro parte sua, quae pars est medietas
decimae in Engen — alia medietas est diversorum nobiLXXX.
lium
florenos 80. . . .
Summa floreni CCXXXXII stuber X.
Exitus peccuniarum.
Item dictus locumtenens dat omni anno camerae sive
domui in Traiecto ratione arrendae dicti membri Engen
florenos 100
C.
4) Klingenberg, een buurschap onder Ingen (cf. Rijksarch. Gelderland,
Verpondingkohier .4650).
2) Onbekend. Ook Steincamp, dat waarschijnlijk wordt bedoeld, is
ons niet bekend.
3) Bedoeld is de Bettercamp onder Ingen (cf. Verpondingskohier '1650).
4) Scherpenkamp onder Ingen.
5) Bedoeld is misschien Ingervelt, waar de commanderij in '1650
inderdaad weilanden bezat.
6) Lees : Romete
Rumpt).
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Item omni anno castellanus ducis Ghelrensis tenetur
visitare aggera seu dijcken circa parochiani died domus
quatuor vieibus in anno propter periculum fluminis Reni,
cui castellano domus tenetur ex antiqua consuetudine
dare expensas cum decem aut duodecim equis et famulis,
in quo expenduntur omnibus annis floreni 14. .
Item domus tenetur dare pauperibus omni anno quinque modia tritici seu malderia, quae aunt eiusdem quantitatis, ratione agri in Unberm, quae modia V valent
omnibus annis florenos 7 stuber 19 . . VII —XVIIII.
Item domus dat omni anno de laudabili et bona consuetudine pauperibus tritici malderia IIII et quodlibet
malderium valet omnibus annis florenum unum in auro
et stuber XVIIII et sic dicta quatuor malderia valent
VI
florenos 6
Item ca(ne)vario, qui est pistor et braxator cerevisiae,
VII.
pro salario suo florenos septem
Item coco pro suo salario florenos 1III stuber VIII.
1111— VIII.
Item juveni, qui servit loco et domui, pro salario florenos II
Item dicta domus tenetur omnibus annis expendere
ratione agrorum, quos domus habet, in reparatione aggerum sive dijck propter periculum fluminis Rheni floXII
renos 12
Item expenditur omnibus annis in reparatione domus
.... . . III.
florenos 3 ... ....
Item locumtenens dat omni anno duobus cappellanis
pro eorum salario ultra offertorium et oblationes, quas
habent de trecentis communicantibus, et stola, quae non
est moris in baliatu Traiectensi, florenos VIIII .
Item in dicta domus Bunt sex personae videlicet tres
cappellani, quorum unus est locumtenens, cocus, can(e)varius
et juvenis, qui est communis famulus ; taxaverunt donaini
visitatores pro expensis cuiuslibet per(sonae) duos florenos
auri XV, faciunt florenos 90 LXXXX.
Summa floreni COMM stuber XXVII.

Bijdr. en Meded. XLVIII.

12
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BUREN.
MEMBRUM PRECEPTORIAE IN UTTRECHT.

(fol. '12 vs.)

Die tertio Augusti 1495 existentibus dominis visitatoribus (in) preceptoria in Utrecht comparavit coram eis frater
Johannes Goberti 1) locumtenens in domo Buren, quae
domus est membrum praeceptoriae aut camerae in Traiecto
sive Uttrecht.
Die vero eodem prestiterunt jurarnentum eidem fratri
Joanni Gerberti ad informandum dominos visitatores de
quesitis per eos in quantum sibi innotuerit.
Primo domus dicti membri est et eius capella in anno
nonagesimo secundo per baronem Ysselstein dominum
Fridericum militem funditus destructa, qui etiam abscidit
pomerium et alias arbores fructiferas penitus et omnino
devastavit propter guerram, quam habuit cum domino
duci Ghelrensi ; distat a Traiecto spatio sex horarum
itineris, Traiectensis diocesis.
Sequntur bona quae fuerunt in capella et
nunc sunt penes locumtenentem predictum.
Item calix unus argenteus deauratus cum sua patena.
Item casulae duae. In dicto membro ante devastationem
erant duo capellani Ordinis Sancti Joannis, nunc propter
destructionem est solus ipse locumtenens ; et quia non
habet ecclesiam net domum, habitat intus opidum Buren
et celebrat quando sibi ex devotione placet.
Sequntur bona utensilia quae fuerunt in
domo et nunc sunt penes locumtenentem.
Item lecti spoliati nudi sine necessariis VIII. Item
anfrae stagneae parvae et magnae III. Item scutellae
stagneae parvae et magnae XVIII. Item equi VII. Item
vaccae IIII. Item coclaria argentea VIII. Item taxiae
argenteae duae.
4) Lees : Gerberti.
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Ac sciendum monetam currentem in Buren : item
IIII ortgen faciunt unum stuber ; item XXXIIII
stuber faciunt unum florenum in auro.
Introitus peccuniarum.

Item dicta domus habet jucharos agri CXXV circa
(fol. 13) opidum Buren, quos ipse locumtenens facit cultivare
magnis expensis, quorum aliqui sunt boni, aliqui mali,
sed quando locarentur boni cum malis, tune domus posset
consequi ratione location= a quolibet jucharo florenum
unum in auro, faciunt florenos 125. . . . . CXXV.
Item domus non habet alios reditus nec decimal nec
aliquas o(b)lationes.
Summa floreni CXXV.
Sequitur exitus peccuniarum.
Item locumtenens dat omni anno camerae sive domui
in Uttrecht ratione arrendationis florenos 50 . . . L.
Item dictum membrum tenetur dare omni anno domino
terrae ab antiquo florenos tres
III
Item dictum membrum tenetur dare omni anno dominis
in Novimagio ratione census ex agris florenum unum
stuber octo ortgen duo I—VIII—II.
Item dictum membrum tenetur dare omni anno preceptoriae in Arnem ratione census ex agris florenum unum
stuber octo ortgen duo I—VIII —If.
Item dictum membrum tenetur dare omni anno sacristae
ecclesiae in Avensolt 1) ratione census ab antiquo florenum
unum stuber viginti quinque ortgen duo . I—XXV—II.
Summa floreni 57 stuber VIIII ortgen II.
Nota:
ad vitarn.

Item predictum membrum tenetur dare omni anno
cuidam fratri Guillermo Sell Ordinis Brigittarum, solum

vita sua durante, florenos aureos VIII.
Item facto calculo introitu(u)m et exituum, uti parti1) Avezaat.
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cularitur praescribitur, manent superflui floreni auri LXVII
stuber XXV, de quibus peccuniis est necessarium tenere
tres personas, videlicet ipsum locumtenentem qui est
capellanus, cocum et famulum domus, et solvere omnibus
annis florenos aureos tres in expensis capituli provincialis,
et facere ecclesiam novam a fundo, et domum novam
funditus etiam, itaque in longo tempore nihil remanebit
superfluum, ut sic dominis visitatoribus visum est.
VALLIS SANCTI JOANNIS.
MEMBRUM IN UTTRECHT SIVE TRAIECTUM.

(fol. 14)

Die quinto Augusti 1495 existentibus dominis visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparavit ex eorum
mandato frater Engelbertus de Groit, preceptor domus
Valdis Sti. Johannes, membri preceptoriae aut camerae
prioralis in Traiecto, quod membrum distat a preceptoria
spatio unius diei itineris, est situatum sub dominio ducis
Ghelrensis, Traiectensis diocesis, in campestris in silva
circa oppidum Harderwijck.
Die ve-ro praedicto domini visitatores prestiterunt juramentum eidem preceptori ad informandum eos de quesitis
per ipsos in quantum sibi innotuerit.
Primo membrum 1) est situatum in loco ut supra, habet
domum lapideam tactam palea, est antiqua, circumdata
fossato. Habet ecclesiam parvam non prochialem ad latus
ipsius domus, intitulatur sub vocabulo Sancti Johannis
Baptistae, habet tria altaria, primum consecratum in
honore Sti. Johannis Babtistae, secundum in honore Beatorum Petri et Pauli, tertium Mariae Virginis.
Item in dicta domo sunt sex capellani Ordinis Sti.
Johannis, quorum nomina sunt : frater Engelbertus de
Genrott 2) preceptor, frater Conradus Conradi, frater Egbertus
de Genrott 3), frater Otto de Spoelde, frater Gherardus
de Bongert, frater Gherardus de Leysten.
1) Het hs. heeft : domus.
2) Sic. Zijn eerst opgegeven naam de Groit schijnt meer aannemelijk.
3) Zeer waarschijnlijk : de Groit (cf. foot 2).
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Item dicti capellani debent vivere in communi sine
propriis et eligere preceptorem inter se, qui debet confirmari per priorem Alemaniae aut eius locumtenentem
in preceptoria aut camera Traiectensi, qui preceptor Yallis
Sti. Johannis debet reddere compotum introituum et exituum reverendo priori Alemaniae seu locumtenenti aut
visitatoribus, quibus non comparentibus conventuali(bu)s
dictae domes, qui conventuales debent conservare illud
compotum usque ad adventum domini prioris Alemaniae
aut sui locumtenentis seu visitatorum, et illi seu illis
compotum praedictum manifestare, et servire Deo omnipotenti in celebranda diving et manere sub visitatione et
correctione prioris Alemaniae, sicuti eius concessum apparuit
dominis visitatoribus per quoddam vidimus aut copiam
sigillo oppidi Harderwijck et manibus et signatis duorum
notariorum, videlicet Ghesbertus de Westrenen, clerici
Traiectensis diocesis, et Gherrardi Rodolphi de Herverde,
eiusdem diocesis, sigillatam subscriptam et signatam, extractam 1) ex quadam littera authentica quondam reverendi
domini Hesse Schlegelholtz prioris Alemaniae 2) et preceptoriae in lingua Alemanica scripta cum sigillo prioratus
praedicti appendenti sub data anno Domini millesimo
quadringentesimo tertio feria tertia in festum Pentecosten,
quam litteram licencie confirmavit reverendus dominos
frater Robertus de Diana, prior Messanensis procurator
et commissarius per Alemaniam et Ungariam per reverendum dominum Rhodi magistrum et Capitulum generale
missus et deputatus, ut apparet per copiam autenticam
sigillo oppidi Hardewijck et manibus praedictorum notariorum munitam, ut de verbo ad verbum sequitur:
Prater Rhobertus de Diana, Ordinis Sti. Johannis
Hierosolimitani per Messanam 3) prior humilis necnon prioratuum per Alemaniam, Bohemieque Ungariae regna unicus
4) Lees integendeel : continentem extractum.
2) Wordt bij De Vertot (IV 3 pag. 199) niet vermeld. Zijn hier bedoeld privilege van 29 Mei 1403 is afgedrukt door Mr. G. A. de Meester
in een aan deze kommanderij gewijd artikel in Nijhoff's Bijdragen
(I. e reeks) VI pag. 93.
3) Onbekend. Bedoeld is waarschijnlijk het groot-prioraat van Messina.
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a reverendissimo in Christo Patre et Domino domino
Anthonio Fluvianus sacrae Domus hospitalis magistro dignissimo eiusque sacro conventu Rhodi capitulum generale
celebrantibus procurator, reformator, corrector et visitator
specialiter deputatus, universis et singulis Christi fidelibus
et presertim fratribus domus Vallis Sti. Johannis baiuli(vat)us Traiectensis presentibus et futuris, salutem in
Domino sempiternam. Quoniam ad hoc ut firmiter credimus jubar Sancti Spiritus, quae est ignis lucens sed non
consumens, corda dictorum reverendissimi magistri et
suorum procerum prelustravit et docuit, ut nos ad supradictas longinquas regiones Alemaniae videlicet Ungariam
et Bohemiam divina gratia, ut prava in directa et aspera
in vias planas reformaremus, direxerunt et destinarunt,
et quoniam ea quae iuste petuntur minus juste denegantur, idcirco volentes quantum cum Deo possimus commissionis nostre seriem exequi in hac parte privilegia
sive gratiam per reverendum priorem et dominum fratrem
Hessonem Slegelholtz pie memoriae tune priorem prioratus
Alemaniae Ordinis pretacti et eius sigillo prioratus sigillatam supradictis fratribus domus Vallis Sancti Johannis
presentibus et futuris indultam, ut videlicet celebrem vitam
ducere valeant secundum regulam et statuta nostrae Religionis pro tune per eos inceptam, in omnibus et singulis
suis punctis et articulis, prout in eisdem litteris gratiae
latius continetur, conservare debeant, vobis auctoritate
predicti reverendissimi in Christo Patris et Domini
Anthonii Fluviani magistri et sacri conventus Rhodi . et
eorum successorum perpetuo et irrevocabiliter renovamus,
emulemus, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamas per praesentes, mandantes etiam prioribus, praeceptoribus et fratribus cuiuscunque (status ?) ut contra
ham nostram confirmationem nullomodo faciant vel venire
praesumant, in virtute sanctae obedientiae quinimo illam
studeant inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium
sigillum nostrum praesentibus duximus appendendum. Datum
Maguntia in domo nostrae Religionis ibidem sita XX°
die mensis Martii, nostro provinciali capitulo durante, anno
Incarnacionis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.
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Sequuntur cleynodia ecclesiae.
Item calices argentei deaurati quatuor cum eorum
patenis. Item unum calix argenteum cum sua patena
intus solum deauratum 1). Item thuribulum argenteum.
Item patena una pro pace. Item duo ampulae argentee
pro servicio missarum. Item ciborium unum argenteum
deauratum. Item cappae sete III. Item casula de brucata et seta III. Item vestes leniteacae sete IIII. Item
casulae panni diversarum colorum VIII. Item missalia
VI. Item anthiphonarii IIII. Item gradualia IIII. Item
psalteria IIII. Item candelabra aerea VI.
Sequntur bona domus.

(fol. 15 vs.)

Item lecti cum eorum necessariis VIIII. Item coclearia
argentea XVII. Item taxee argentee IIII. Item nuces
indiacae laborati argenti. Item dictum argenteum valet
circa florenos quinquaginta. Item anfrae stagnee parvae
et magnae XVI. In aliis domus est pro necessitate provisa, sed fuit melius provisa et tempore guerra fuerunt
multi lecti et alia utensilia rapta per inimicos. Item
vaccae X. Item equi V.
Ad sciendum monetam currentem in Valle Sancti
Johannis, valorem frumentorum et quantitatem mensurarum : Item XII mitgin faciunt unum stuber. Item
XXXXIIII stuber faciunt unum florenum in auro.
Item quatuor scheppel faciunt unum malderium.
Item malderium unum siliginis valet omnibus annis
stuber XXXIII. Item malderium unum avenae valet
omnibus annis stuber XIIII et mitgin VIII, ut constitit dominis visitatoribus per informationem predicti domini praeceptoris domus medio eius juramento.
Sequitur introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de ficto in diversis
partitis de diversis personis in locis Dorspick, Ermel 2),
Nuenspiet, Hardewijck et(c.) super possessionibus et agris
1) Dit driewerf neutrum van een mannelijk woord blijve ongerept.

2) Ermelo.
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XVII—XVI.
florenos 17 stuber 16
Item dicta domus habet omni anno a quodam Gheerardo
Theoderici in Wijtlo 1) ratione census agrorum seu messariae florenos 5 stuber 20 V—XX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Tymanno
Koning ratione census agrorum seu messariae florenos
5 stuber 30
V—XXX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Johanne
Gheerardi ratione messariae in Spick 2 ) florenos decem
stuber viginti. ... ... ... . . X—XX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Be(r)tholomeo Gherardi ratione messariae in Hosterbosch 3) florenos
6 stuber octo
VI VIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Ghiberto
Kampfelt in Fuerik 4) ratione messariae florenos 3 stuber 28
• • • • • • • • • • • • • . III—XXVIII.
Item dicta domus habet de diversis personis ratione
agrorum circa Vallem Sti. Johannis situatorum omni anno
florenos 40
XXXX.
Item domus habet omni anno a quodam Gelmico
Ghisberti in Callembrouck ratione messariae florenos 26
XXVI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Wijne
Arnoldi in Callembrouck ratione messariae florenos 15
.... XV.
• . • .........
Iiem dicta domus habet omni anno a quodam Henrico
de Dorneck in Callembrouck rationi messariae florenos 17
• • • •
XVII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Luberto
Foermano in Callembrouck ratione messariae florenos 12
.............. ... • XII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Rugero 5)
1) Moeilijk verklaarbaar. Gedacht kan worden aan Niutlo (--..--- Nulde
onder Putten), Gyetlo (= Gietel onder Voorst), Wullo (= Wullenhoe
onder Nijkerk).
2) Denkelijk: Spijk on
Ermelo.
3) Lees : Horsterbosch (in de buurschap Horst onder Ermelo.)
4) Dezen plaatsnaam kunnen wij niet verklaren.
5) Rutgers ?
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Custodes in Callembrouck ratione messariae florenos 5
• . • • • OOOOO ........ V.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Everardo
Bartholomei in Callembrouck ratione messariae florenos 6.

VI

(fol. 16 vs.)

Item dicta domus habet omni anno a Hervicco Themarii
in Callenbrouck ratione messariae florenos 14 • XIIII.
Item dicta domus habet omni anno a Johan Rutenbeck
in Callenbrouck ratione messariae florenos 9 . VIII'.
Item dicta domus habet omni anno a Johanni Rutenbeck
in Callenbrouck ratione messariae florenos 23 . XXIII.
Item dicta domus habet omni anno de Hermano Christiani
in Callenbrouck ratione messariae florenos 1 7 . . XVII.
Item dicta domus habet omni anno a Jacobo Bertheld
in Callenbrouck ratione messariae florenos 9 . .
Item dicta domus habet a quodam Jacobo Henrici in
Callenbrouck ratione messariae florenos 30
. XXX.
Item dicti messari tenentur dare ultra peccunias praedictas certos stuber, et quia non sunt eiusdem monetae,
ergo reducti sunt in florenos et faciunt in auro simul
florenos 4 stuber 36 IIII—XXXVI.
Item dicta domus habet omni anno ratione molinae in
Harderwijck florenos 20 stuber 4 • . .
XX—IIII.
Item preceptor dictae domus facit cultivare certam
quantitatem agrorum in Callenbrouck, qui si locarentur
valerent domui omni anno florenos quindecim stuber 37
XV—XXXVII.
Item preceptor dicta domus facit cultivare in Valle
Sti. Johannis certam quantitatem agrorum, qui si locarentur valerent domui omni anno florenos 13 stuber 28 . .
XIII—XXVIII.
Item domus habet omnibus annis ratione offertorum
florenos 6 stuber 16
VI—XV.I.
Summa floreni CCCXXXV stuber XXIIII.
Introitus siliginis.
Item dicta domus habet omni anno de ficto in diversis
partitis de diversis personis in Valle Sti. Johannis ratione
agrorum malderia XXXXII scheppel
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Item dicta domus habet omni anno de ficto ratione
molinae in Callenbrouck malderia XXXXVI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Tymanno
Koninck in Valle Sti. Johannis ratione agrorum malderia
XXI scheppel II.
Item dicta domus habet omni anno a G-elmico Ghisberti
in Callenbrouck ratione agri malderia II.
Summa malderia CXII scheppel I.
Nota : quodlibet malderium valet omnibus annis stuber
XXXIII et sic dicta malderia 112 schepel I valent florenos 84 stuber 8 mitgen 3. . LXXXIIII—VIII—III.
Introitus avenae.

(fol. 17)

Item dicta domus habet omnibus annis ratione decimae
in Callenbrouck malderia XXV, et quodlibet malderium
valet omnibus annis stuber XIIII, sic praedicta malderia
25 valent florenos 8 stuber 14 mijtgin 8 . . . . • •
. VIII—XIIII—VIII.
••
Sequitur exitus peccuniarum.
Item dicta domus tenetur dare omni anno preceptoriae
aut camerae Traiectensi ratione arrendae ipsius domus
florenos XXXX
XXXX.
Item dicta domus tenetur dare omni anno domino duci
Ghelrensi ratione census ex certis messariis florenos 12 . XII.
Item dicta domus tenetur dare omni anno quibusdam
nobilibus vocatis Borckrolle 1) ratione census agrorum
stuber 33
XXXIII.
Item dicta domus tenetur dare omni anno abbaciae
Sti. Pauli ratione census agrorum ab antiquo stuber 27
mitgin 6 XXVII —VI.
Item dicta domus tenetur dare omni anno Jacobo Gherrardi in Valle Sti. Johannis ratione census agrorum stuber
8 mitgin 8 . . VIII III.
1) Onbekende heeren.
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Item dicta domus tenetur dare omni anno Jacobo de
Bernen in Harderwijck ratione census agrorum stuber 5
mitgin 3
V--III.
Item dicta domus tenetur dare omni anno certis perVIII.
s onis in villa Barveldensi stuber 8
Item dicta domus tenetur dare omni anno certis persouls in Egde 1) ratione census ab antiquo stuber 22
XXII.
Item cannario pro salario, qui etiam est pistor et braxator
VI
cerevisiae, florenos 6
Item famulo domus pro salario florenos V . . . V.
Item expenduntur omnibus annis in oleo et cera ad
XII
usum ecclesiae floreni 12
Item dicta domus tenetur dare omni anno cuidam
Henrico Woeben in Harderwijck ratione molendinae in
XX
Harderwijck stuber 20
Item in dicta preceptoria aut domo sunt ultra ipsum
dominum preceptorem novem personae, videlicet quinque
capellani, can(e)varius, cocus, famulus coci et famulus domus,
taxaverunt domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos auri quindecim, faciunt florenos 135 . .
........... CXXXV.
Item pro vestitu et necessariis quinque capellanorum
XXV.
florenos 25
Item expenduntur omnibus annis in reparatione massariarum floreni 20 . .......... XX.
Item expenduntur omnibus annis in ligno et cespitibus
XX
colligendis floreni 20
Summa floreni COLXXXIII—XXXVI.
Exitus siliginis.
Item dicta domus tenetur dare omni anno cuidam
Wijmaer de Bijler ratione molendinae in Harderwijck
malderia quinque et quodlibet malderium valet omnibus
annis stuber XXXIII, et sic dicta malderia quinque valent
florenos 3 stuber 33 III XXXIII.
1) Misichien : Eekt of Eket bij Elburg.
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ALDENWATER.
MEMBRUM PRECEPTORIAE TRAIECTENSIS.

(fol.

'18)

Die sexto Augusti 1495 existentibus dominis visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparuit ex eorum mandato coram eis frater Henricus Vender cappellanus,
locumtenens domus aut membri in Aldenwater, quae est
membrum praeceptoriae Traiectensis camerae prioratiae,
et distat a preceptoria spatio itineris sex horarum in
provincia Hollandiae sub dominio domini duels Burgundiae
Traiectensis diocesis.
Die vero eodem prestitum fuit juramentum eidem fratri
Henrico locumtenenti ad informandum dominos visitatores
de vero et legitimo valore dicti membri.
Primo domus dicti membri est situata intus oppidum
Aldenwater, est domus lapidea, magna, antiqua, tamen
satis bona ; habet capellam intus domum parvam intitulatam sub vocabulo Sti. Johannis, habet tria altaria, primum consecratum in honore Sti. Johannis Babtistae, secundum Ste. Catharinae, tertium Ste. Crucis.
In dicta domo est capellanus unus, videlicet frater
Henricus predictus, et tempore praeterito ante guerras
fuerunt duo cappellani, sed locumtenens dicit non sufficere
redditus ad tenendum duos cappellanos.
Dictus locumtenens (tenetur celebrare ?) omni die festo
missam unam.
In dicta capella est una lampas die noctuque coram
venerabili Sacramento ardens.
Sequntur cleijnodia ecclesiae.
Item calices argentei duo deaurati cum eorum patenis.
Item ciborium argenteum unum. Item missale unum.
Item casulae bonae et malae tres. In aliis capella est
satis provisa.
Sequntur bona domus.
Item lecti cum eorum necessaries novem. Item scutellae
stagnee parvae et magiae LXX. Item anfrae stagnee
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parvae et magnae XXX. Item telleria stagnea XII.
Item in aliis necessariis ad us-um domus est domus sufficienter provisa.
Ad sciendurn monetam currentem in Aldenwater :
XVI denarii faciunt unum stuber. Item XXVIII
stuber faciunt unum florenum Renensem in auro.
Introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de diversis personis
intus civitatem Aldenwater super domibus, ortis et agris
florenos 37 stuber 21 denarias 7 . XXXVII—XXI—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Hugoni
Alberti in Alden water ratione XVI jucharorum agri
florenos 17 stuber 25 XVII—XXV.
Item locumtenens facit cultivare circa terram Aldenwater jucharos agri XVI, qui si locarentur valerent dornui
ratione census omni anno florenos 14 stuber 23 . . .
. . . ..... ... ... XIIII—XXIII.
Item domus habet omni anno a quibusdam Bertholo
Johannis et Ghisberto Egidii in Aldenwater ratione census
jucharorum agri XXXII florenos X stuber X . X—X.
Item locumtenens facit cultivare in alia partita jucharos agri XIII ; quando locarentur, domus posset consequi
ex dictis agris omni anno ratione census florenos 8
stuber 28
VIII—XXVIII.
Item domus habet omni anno a quodam Jacobo Keijser
ratione census jucharorum agri V, quos locumtenens emit
suis propriis pecuuiis, florenos 5 stuber 9 . V—VIIII.
Item locumtenens facit cultivare jucharum unum agri,
quem ipse locumtenens emit suis propriis peccuniis, qui
si locaretur potest consequi domus ex dicto uno jucharo
florenos 4 stuber 18 . . . IIII—XVIII.
Item domus habet omnibus annis ratione oblationum
XII
florenos 12
Summa floreni CXV stuber XXXIII.

(fol. 19)

Exitus peccuniarum.
Item dicta domus tenetur dare omni anno preceptor(
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in Traiecto ratione census XIII jucharorum agri florenos
5 stuber 19 denarios 8 . . . . V—XVIIII—VIII.
Item locumtenens dat omni anno preceptori in Traiecto
pro arrendatione domus praedictae florenos 13 stuber 23
XIII—XXIII.
Item coco pro salario florenos 4 stuber 24 . IIII—XXIIII•
Item famulo domus pro salario florenos 4 stuber 24
•• 0000 O • • • • • • . IIII—XXIIII.
Item in dicta domus sunt duo personae, videlicet famulus
domus et cocus ; taxaverunt domini visitatores pro expensis
cuiuslibet personae florenos auri 14, faciunt florenos 28
• • ...... ........ XXVIII.
Item expenditur omnibus annis in reparatione agrornm
propter periculum fluminis floreni 12
XII
Item domus tenetur ex antiqua consuetudine dare
duobus vicibus judicibus, burgemagistris et scabinis oppidi
Aldenwater et certis presbyteris, in quo expenduntur
omnibus annis floreni 12
XII
Item expenditur omnibus annis in oleo et cera ad
usum ecclesiae floreni 5
• • V.
• .
Summa floreni LXXXVI—III—III.
WERDER.
MEMBRUM PRAECEPTORIAE TRAIECTENSIS.

(fol. 19 vs.)

Die sexto Augusti 1495 existentibus dominis visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparuit coram eis vocatus
frater Albertus de Traiecto praeceptor domus in Werderer
membri preceptoriae Traiectensis, quod membrum distat
a Traiecto spatio VIII horarum itineris in provintia Hollandiae sub dominio ducis Burgundiae Traiectensis diocesis.
Die eodem domini visitatores praestiterunt juramentum
eidem preceptori dicti membri ad informandum eos de
vero et legitimo valore dicti membri.
Primo domus praedicta est situata in campestris in
villa Verderer, est antiqua, parva, tecta stramine ; habet
ecelesiam parrochialem, quae distat a domo spatio mediae
horae itineris, intitulatam sub vocabulo Sancti Pancratii,
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habet trig altaria, primum consecratam in honore Sti.
Pancratii, secundum Beatae Mariae, tertium Stae. Crucis.
Item dicta domus habet quandam parvam cappellam
intus domum consecratam in honore Sti. Johannis Babtiste.
In dicta domo sunt duo capellani, quorum nomina
sunt : frater Albertus de Traiecto preceptor predictus, et
frater Henricus Berenfeldt Ordinis Sti. Johannis.
Item dicti capellani tenentur solum celebrare festivis
diebus unam missam.
Item dicta ecclesia habet circa CCLX communicantes.
Sequntur bona capellae domus.
Item calix unus argenteus deauratus. Item missale
unum. Item casubula una panni antiqua. Item duo
candelabra erea.
Item bona ecclesie parochialis non inventoriantur, quia
magistri fabricae deputati per communitatem villae habent
curam bonorum ecclesiae.
Sequntur bona domus.
Item lecti cum eorum necessariis VIII. Item taxea
una argentea. Item coclearia argentea IIII. Item sea(fol. 20)

Nota.

tellae stagnee parvae et magnae XXXXIIII. Item telleria
stagnea XII. Item anfrae stagnee parvae VII. Item
ollae eree III. Item candelabra erea VIII. Item equi
antiqui et juvenes XII. Item vaccae IIII.
Ad sciendum monetam currentem in Werderer :
Item XII denarii faciunt unum stuber. Item XXVIIII
stuber faciunt unum florenum in auro.
Introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de ficto de diversis
personis in Werderer ratione census jucharorum agri
XXXXII florenos 21 stuber 5 XXI—V.
Item preceptor dicti membri facit cultivare j ucharos agri
LVIII, qui si locarentur posset domus consequi omni
anno ex dictis agris ratione census florenos 30 . XXX.
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Item dicta domus habet omnibus annis ratione offertorum et oblationum in ecclesia parochiali et capella
florenos 19 stuber 28 XV1III—XXVIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione decimae
in Werderer florenos 2 stuber 22 • • • • II—XXII.
Exitus peccuniarum.

(fol. 20 vs.)

Item preceptor membri praedicti dat omni anno preceptori in Traiecto ratione arrendae membri florenos
20 stuber 20
XX—XX.
Item coco pro suo salario florenos 4 stuber 24 . . .
II II—XXIIII.
Item famulo domus pro salario florenos 4 stuber 24
IIII—XXIIII.
Item in dicta domu sunt duae personae ultra ipsum
preceptorem, videlicet cocus et famulus domus taxaverunt
domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos
auri XII1I, faciunt florenos XXVIII.
Item ratione cerae et olei non fit exitus, quia magistri
fabricae tenentur dare suffitientiam.
Item dicta domus habet jucharos agri 100 et solvit
omnibus annis ratione reparationis cuiuslibet juchari stuber
V, faciunt florenos XVII stuber 24 . . XVII—XXIIII.
Summa floreni LXXVI stuber V.
HERNIELEN.
MEMBRUM PREOEPTORIIE TRAIECTENS1S.

Die sexto Augusti 1495 existentibus dominis visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparuit vocatus frater
Gherardus Vastardi praeceptor domus in Hermelen, quae
est membrum praeceptoriae Traiectensis dictum membrum
est situatum in dominio Traiectensi eiusdem diocesis, distat
a preceptoria spatio duarum horarum itineris.
Primo domus dicti membri est magna, antiqua, lapidea,
tecta stramine, situata intus villam Hermelen habet
elesiam parr oehialem mediocrem, novam, intitulatam sub
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vocabulo Sti. Dionisii ; (habet duo altaria, unum in honore
Dionisii) 1), secundum Sti. Johannis Babtistae.
Item in dicta ecciesia est unus capellanus, videlicet
preceptor membri praedictus. Dictus cappellanus tenetur
omni die fest(iv)o celebrare unam missam et celebrare
duas missal in septimana.
In dicta ecciesia est una lampas die noctuque ardens.
Item in dicta ecciesia sent circa CCL communicantes.
Sequuntur bona ecclesiae.

(fol. 21)

Nota.

Item non fit inventarium bonorum ecclesiae, quia
magistri fabricae deputati per communitatem villae habent
curam.
Sequntur bona domus.
Item lecti cum eorum necessariis quinque. Item anfrae
stagnee parvae et magnae VIII. Item scutellae parvae
et magnae stagnee XXII. Item cum aliis bonis utensiliis
est domus competenter provisa. Item equi antiqui et
juvenes VIII. Item vaccae VIII.
Ad sciendum monetam currentem in Hermelem :
Item VIII denarii faciunt unum stuber. Item 29
stuber faciunt unum florenum Renensem in auro.
Introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de ficto ratione
census jucharorum agri VIIII locatorum duobus personis
florenos G stuber 15 denarios 4 . . . VI—XV—IIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione oblaII—XXII.
tionum florenos 2 stuber 22
Item preceptor dicti membri facit cultivare jucharos
agri LXXIII magnis expensis, sed quando locarentur,
tune domus posset consequi omni anno ratione dictorum
agrorum libere ultra expensas aggerum florenos 36 stuber
14 denarios 4 XXXVI—XIIII—IIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione decimae
in Hermelem stuber 25
XXV.
Summa floreni XXXXVI—XVIIII.
4) Aldus was waarschijnlijk de teneur van den uitgevallen regel.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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Exitus peccuniarum.

(fol. 21 vs.)

Item expenduntur omnibus annis in reparatione aggerum ratione periculi fluminis stuber 18 . . . XVIII.
Item preceptor membri dat preceptori in Traiecto ratione
arrendae dicti membri omni anno florenos 17 stuber 7
XVII—VII.
Item coco pro suo salario florenos 4 stuber 4 . • •
IIII—IIII.
Item ratione olei et cerae non fit exitus, quia magistri
fabricae deputati per communitatem villae tenentur dare
oleum et ceram sufficientem.
Item in dicta domo sunt duae personae ultra praeceptorem, videlicet cocus et famulus domus ; taxaverunt
domini visitatores pro expensis cuiuslibet florenos auri
XIIII faciunt florenos 28 XXVIII.
Summa floreni LIIII—IIII.
WEMELINGEN 1).
MEMBRUM PRECEPTORIAE TRAIECTENSIS.

Die nono mensis Augusti 1495 existentibus dominis
visitatoribus in preceptoria Traiectensi camera priorali
comparuit vocatus (rater Lucas Huet cappellanus Ordinis
Sti. Johannis, preceptor domus aut membri in Vemenlingen, quod membrum distat a preceptoria spatio trium
dierum itineris, situatum est in provintia Zelandiae sub
dominio domini ducis Burgundiae Traiectensis diocesis.
Die eodem domini visitatores prestiterunt juramentum
eidem preceptori ad informandurn eos de quesitis per eos
in quantum sibi innotuerit.
Primo domus dicti membri est situatum (!) in campestris circa villa Wernenlingen, est domus antiqua, tamen
non patitur ruinam ; habet cappellam parvam bene reparatam ad latus domus, intitulatur sub vocabulo Sti. Dalli 2),
habet solum unum altare.
1) Het hs. heeft : Wememelingen.
2) Lees waarschijnlijk : Sti. Galli.
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Item in dicta cappella ardet die nocteque lampas una
coram venerabili Sacramento.
Item in dicta domo est solus ipse preceptor, qui celebrat omnibus diebus festivis et hoc a sua devotione.
Sequntur bona cappellae.
Item calix unus argenteus deauratus cum sua patena.
Item missale unum. Item casulae duae. Item candelabra
stagnea duo.
Sequntur bona domus.

(fol.

22)

Item lecti cum eorum necessariis X. Item beccheria
argentea -VI Item coclearia argentea IIII. Item anfrae
stagnee parvae et magnae VI. Item scutellae stagnee
parvae et magnae LXI. Item candelabra erea VI. Item
de aliis necessariis est domus pro statu suo sufficienter
provisa. Item equi quatuor. Item vaccae sex.
Ad sciendum monetam currentem in Vemelingen :
Item ortgin IIII faciunt unum stuber. Item stuber
XXVIII faciunt unum florenum Renensem in auro.
Introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de ficto de diversis
personis in Cappellen, Wemelingen et Cattendijek ratione
agrorum stuber 17 XVII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Johan
Guillerini in Cattendijek ratione jucharorum X agri florenos 14 stuber 8
XIIII—VIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Johanni
Balbin in Capellen ratione jucharorum agri VIM florenos
XII stuber 24
XII XXIIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Adriano
Wijssen in Wemenlingen ratione jucharorum agri VIIII

florenos XII stuber XXIIII XII XXIIII.
Item dicta domus habet a quodam Fort Cornelii in
Wemenlingen ratione jucharorum agri quatuor florenos V
stuber XX. • • • ..... ... . V—XX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Huberto
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Loij in Wemenlingen ratione jucharorum agri II florenos
III—XVI.
3 stuber 16
Item dicta domus habet omni anno a quodam Johanni
Henrici in Wemenlingen ratione jucharorum agri II florenos 2 stuber 24
II—XXIIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Petro
Henrici in Wemenlingen ratione jucharorum agri II florenos 3 stuber 16 III—XVI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Jacobo
Deijnen in Wemenlingen ratione jucharorum agri V
VII—IIII.
(fol. 22 vs.) florenos 7 stuber 4
Item dicta domus habet omni anno a quodam Adriano
Welhelm in Wemenlingen ratione jucharorum agri III
florenos 4 stuber 8
IIII—VIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Thomasio
Bartholomei in Wemenlingen ratione jucharorum agri 2
florenos 3 stuber 16
III—XVI.
Item dicta domus babet omni anno a quodam Johanni
Guillermi in Cappelle ratione jucharorum agri III florenos
4 stuber 8
IIII—VIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Adriano
Petri in Cattendijck ratione jucharorum agri V florenos 7
stuber 4
VII—IIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Ael
Ballebin in Wemenlingen ratione jucharorum agri VII
florenos 10 stuber 20 X—XX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Adriano
in Wemenlingen ratione jucharorum agri V florenos 7
stuber 4
VII—IIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Adrian()
et alteri in Wemenlingen ratione jucharorum agri V
florenos 7 stuber 24 VII—XXIIII.
Item dictus preceptor Tacit cultivare jucharos agri
XXXVII in Wemenlingen, Cappellen et Cattendijck, qui
juchari 37, si locarentur, valerent ratione census omni
anno florenos 52 stuber 24 LII—XXIIII.
Item domus habet omni anno ratione offertorii florenos
4 stuber 8
IIII—VIII.
Summa floreni CLXV stuber VI.
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KIRKWERFF.
MEMBRUM PRECEPTORIAE TRAIECTENSIS.
fol . 23 )

Die decimo septimo Augusti 1495 existentibus dominis
visitatoribus in preceptoria Traiectensi fuerunt domini
visitatores informati de facto, introitu et exitu dicti
membri in Kirchewerff per preceptorem Traiectensem.
Primo dictum membrum est conventus monialium,
situatum in Zelandia sub dominio ducis Burgundiae
Traiectensis diocesis, distat a preceptoria spatio quatuor
dierum itineris.
Item domus dicti membri est lapidea, magna, bene reparata habet ecclesiam non parochialem, quae intitulatur
sub vocabulo Sancti Johannis, habet tria altaria, prirnum
consecratum in honore Sti. Johannis Babtistae, secundum
in honore beatae Mariae Virginis, tertium Sthe. Crucis.
In dicta ecclesia seu membro sunt duo cappellani,
quorum unus est preceptor eorum nomina sunt frater
Henricus Welelm 1) et frater Ewaldus de Leiden, ambo
Ordinis St. Johannis, qui celebrant omni die missam unam.
Item in dicta domus sunt moniales XII, quae legunt
omnes horas canonicas.
Sequuntur bona ecclesiae.
Item calices argentei duo deaurati cum eorum patenis.
Item cibor(i)um unum argenteum. Item missalia duo.
Item casulae bonae et malae quinque. Item cappam unam.
In ceteris necessariis est ecelesia satis provisa.
Sequuntur bona domus.
Item domus est satis provisa cum omnibus necessariis.
Ad sciendum monetam currentem in Kirchvverff:
Item VIII duytgin faciunt unum stuber. Item XXVIII
stuber faciunt unum florenurn Renensem in auro.
Introitus pecuniarum.
Item dictum membrum habet jucharos agri et pratarum
1) Welhelm?
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116 circa Kirchwerff locatos diversis personis, ex quibus
domus habet omni anno ratione census florenos 257
stuber 4
COLVII—(IIII).
(fol. 23 vs.)
Item dictae moniales faciunt cultivare jucharos agri
XXXIII, qui si locarentur valerent domui omni anno
florenos 53 stuber 16 LIII —X VI.
Item dictum membrum habet omnibus annis ratione
offertorii florenos 4
IIII
Summa floreni CCOXIIII—XX.
Exitus peccuniarum.
Item dictae moniales tenentur dare omni anno domino
duci ratione cuiuslibet juchari agri stuber III, faciunt
florenos 16 stuber 2
XVI—II.
Item dictae moniales dant omnibus annis pro reparatione aggerum pro quolibet jucharo stuber VI et Bunt
juchari 150, faciunt florenos 32 stuber 4 . XXXII—IIII.
Item in dicta domus sunt tres famulae, quibus da(n)tur
XII
pro salario floreni 12
Item famulo domus pro salario florenos 4 stuber 8 .
• • ..... . • • • • • • • IIII— VIII.
Item porterio pro salario florenos 4 stuber 8 . . .
• • • • • • • • • • • • • • • MI —VIII.
Item pro cespitibus ad ardendum omnibus annis florenos
24 ............ . . . XXIII'.
Item in dicta domu sunt ultra preceptorem personae
XVIII, videlicet unus capellanus, XII moniales, item tres
famulae, item porterius, item famulus domus ; taxaverunt
domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos
auri duodecim, faciunt simul florenos 216 . . CCXVI.
Item dantur pro necessaris cuiuslibet dictarum personarum videlicet XII monialibus et uni cappellano floreni
auri duo et stuber XVI, faciunt florenos 33 stuber 12 .
• •
.. . XXXIII—XII.

Summa floreni CCCXXXXI—XIIII.
Nota : exitus predicti membri excedunt introitus,
tamen ille moniales supplent necessitate earum ingenio et labore.
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MI(D)DELBURCH.
MEMBRUM PRECEPTORIAL TRAIECTENSIS.
Die decimo quinto Augusti 1495 existentibus dominis
visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparuit coram
eis vocatus frater Johannes Clivis, cappellanus Ordinis
Sti. Johannis, preceptor domus in Middelburch, quae est
membrum preceptoriae Traiectensis ; dictum membrum est
situatum in provintia Zelandiae sub dominio doinini ducis
Burgundiae Traiectensis diocesis.
Die eodem domini visitatores prestiterunt juramentum
eidem fratri Johanni Clivis preceptori ad informandum
eos de quesitis per ipsos in quantum sibi innotuerit.
Primo domus dicti membri est antiqua tamen bona,
situata intus oppidum Middelburch ; habet ecclesiam non
parochialem ad latus domus, intitulatur sub vocabulo
Sancti Johannis, habet tria altaria, primum consecratum
in honore Sti. Johannis Baptistae, secundum beatae Mariae
Virginis, tertium Sti. Sebastiani.
In dicta domo est solum unus capellanus, videlicet
ipse frater Johannes preceptor, qui celebrat festivis diebus
et quando eo in devotione placet.
In dicta ecclesia est una lampada die nocteque coram
venerabili Sacramento ardens.
Sequntur bona ecclesiae.
Item calix unus argenteus deauratus cum sua patena.
Item missalia duo. Item casulae duae antiquae. Item
candelabra quatuor erea,. Item monstrantiola una argentea.
Sequntur bona domus.
Item lecti cum eorum necessariis sex. Item anfrae

(fol. 24 vs.) stagneae parvae et magnae XII. Item scutellae stagneae

parvae et magnae XI. Item candelabra erea V. Item
in aliis necessariis est domus competenter provisa.
Ad sciendum monetam currentem in .Middelburch :
Item VIII deutgin faciunt unum stuber. Item XXVIII
stuber faciunt unum florenum Renensem in auro.
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Introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet omni anno de ficto super
tribus domibus in Middelbnrch ratione census stuber
XXI deutgin 4
XXI —IIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione offertorii
florenos 17 stuber 24
XVII—XXIIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Pancratio Henrici in Bredam ratione census jucharorum agri
V florenos 10 stuber 26 X—XXVI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Petro
Arnoldi in Bredam ratione census jucharorum agri duorum
cum dimidio florenos 3 stuber 24 . . . III—XXIIII,
Item dicta domus habet omni anno de diversis personis
in Bredam in diversis partitis ratione census jucharorum
agri XVII florenos 8 stuber 22 . . . . VIII—XXII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione pascuae
circa domum aut membrum florenos 10 stuber 20 X—XX.
Item dicta domus habet omni anno ratione unius curiae
census ad usum balistariorum in Meddelburch florenos
7 stuber 19
VII—XVIIII.
Item dicta domus habet omni anno ratione census
trium ortorum parvorum in Meddelburch florenos 4 stuber
1 . . ..... ....... IIII—I.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Petro
Arnoldi in Meddelburch ratione census unius orti florenos
V stuber 27 . . . ....... V—XXVII.
Item dicta domus habet omni anno de quatuor camerarum locatarum quatuor personis florenos 11 stuber 15
XI—XV.
Summa floreni LXXXII—III.
(fol. 25)

Exitus peccuniarum.
Item expenditur omnibus annis in reparatione aggerum
ratione periculi maris floreni 3 stuber 15 . . III—XV.
Item expenditur omni anno in oleo et cera ad usum
ecclesiae floreni 2 stuber 24 . . . . . II—XXIIII.
Item coco pro salario florenos 4 stuber 8 . IIII—VIII.
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Item in dicta domo suet duae personae ultra ipsum
preceptorem, videlicet cocus et famulus domus ; taxaverunt
domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos
auri XIIII, faciunt florenos 28 XXVIII.
Item expenditur omnibus annis in cespitibus ad ardendum pro usu domus floreni 4 stuber 8 . . IIII—VIII.
Summa floreni XXXXVII—VII.
Restant in membro Meddelburch floreni
auri XXXV stuber XXIII denarii IIII et
tamers nihil dat praeceptoriae Traiectensi
ratione absentiae aut arrendationis.
SNECK 1).
MEMBRIIM PRECEPTORIAE TRAIECTENSIS.

(fol. 25 vs.)

Die quarto decimo Augusti 1495 existentibus dominis
visitatoribus in preceptoria Traiectensi comparuit coram
eis vocatus frater Johannes Etren preceptor domus in
Scheneck (!), quae est membrum preceptoriae Traiectensis. Dictum membrum est situatum in provintia Frisiae
sub dominio nobilium de Bock Traiectensis diocesis.
Die eodem prestitum fuit juramentum eidem domino
preceptori ad informandum dominos visitatores de quesitis
per eos in quantum sibi innotuerit.
Primo domus dicti membri est lapidea, magna, in bona
reparatione, situata extra muros oppidi Sneck ; habet
ecciesiam non parrochialein mediocrem bene reparatam,
intitulatam sub vocabulo Sti. Johannis, habet sex altaria :
primum consecratum in honore Sti. Johannis, secundum
Sanctae Crucis, tertium Patriarchorum, quartum beatae
Mariae Virginis, quintum Mariae Magdalenae, sextum
est de novo erectum non consecratum.
Item communitas oppidi predicti habet septem ecclesias
parrochiales, vacante una earum ; habet communitas pro1) Sneek.
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videre de dictis ecclesiis tamen uni(us) Religionis Sti.
Johannis, videlicet in Ysbredium 1), Ulschar 2), Hummers 3 ),
Tebalge(r)ga 4), Opincure 5), Adora 6), Sneek.
Item preceptor habet providere una parrochiali ecclesia
in Bolswordia, et habet conferre de duabus grantiis, una
in Thosinghusen 7), altera in Pusebolde 8).
Item in dicta domo sunt septem cappellani, quorum
unus preceptor, secundus frater Gauricus Theodorici,
tertius frater Nicolaus Versdock, quartus frater Arnoldus
Johannis, quintus frater Jacobus Alchmane, sextus frater
Bartholomeus Amsterdamis, septim us frater Jacobus Delfft.
Item dicti cappellani tenentur omni die cantare unam
missam et legere duas et cantare omnes horns canonicas.
Item in dicta ecclesia est una lampas die noctuque
ardens coram venerabili Sacramento.
Sequntur bona ecclesiae.
Item calices argentei deaurati VII cum eorum patenis.
Item missalia VI. Item cappae setae II. Item casulae
setae diversarum colorum VI. Item vestes lenitiacae
setae IIII. Item casulae panni diversarum colorum XII.
Item in ceteris est ecclesia satis provisa. Item monstrantia
una deaurata ad usum venerabilis Sacramenti. Item crux
una argentea magna. Item ampullae duae de argento.
Sequntur bona domus.
Item lecti cum eorum necessariis XXX. Item domus
est in reliquis necessariis bene provisa. Item vaccae
XXIIII. Item equi II. Item coclearia argentea XXIIII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Usbrechtum.
Folsgara.
Hommerts.
Lees : Uutvalgerga (= Uitwellingerga)?
Lees : Opinhuse (= Oppenhuizen)?
Oldeauwer?
Idsegahuizen? Idskenhuizen?
Verhaspeling van : Ferwolde?
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Item dicta domus et eius conventuales sunt exemp ti
a quibuscunque exactionibus, subventionibus et oneribus
impositis et imponendis, ut apparet per quandam antiquam copiam non autenticam in illius (domi cista conservatam ; illius) 1) literae tenor sequitur et est talis :
Frater Conradus de Bruijnsberch sacrae Domus hospitalis Sti. Johannis Hierosolimitani parcium Alemaniae
prior necnon frater Johannes Ganda commendator totusque conventus Sanctae Catharinae Traiectensis hospitalis
eiusdem universis et singulis etc. Datum anno Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo octavo ipso die beati
Remigii Episcopi et Confessoris.
Ad sciendum monetam currentem in Sneek : Item
schobe XV faciunt unum stuber. Item XXIII stuber et
VII schobe faciunt unum florenum Renensem in auro.
Introitus peccuniarum.

Item dicta domus habet omni anno a quodam Oza
Uperee in Ysbrechen ratione census et LXXIIII pontmaten pascuarum florenos 82 stuber 11 schoben VII . .
....... .. . . . LXXXII—XI—VII 2).
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Alberto Simonis in Isbrecht ratione LXXVIII pontmaten
pascuarum florenos 40 XXXX.
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Ababus in Isbrecht ratione LXXX pontmaten florenos 32.
XXXII.
Item dictum membrum habet omni anno a monasterio
Taber(!) in Isbrecht ratione XXXXV pontmatten florenos
XXIII
XXIII.
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Sitta Abbas in Isbrecht ratione LXX pontmatten florenos
35 stuber 17 schoben 7. . . . XXXV—XVII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Eijnek
(fol. 26 vs.)
in Isbrecht ratione V pontmatten pascuarum florenos 2
stuber 13 . . . . • • • • • • • • II —XIII.
1) Een poging tot herstel van eenige blijkbaar uitgevallen woorden.
2) Over het belang van dezen post zie : Vrije Fries XXI (1913) pag.
216 noot 2.
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Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Yelchen Pauli in Isbrecht ratione XXXVI pontmatten
florenos 19 stuber 16 schoben 7 . XVIIII—XVI—VII.
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Here Nicolai (in) Ternes 1) ratione LXX pontmaten florenos 38 stuber septem. . . . . . XXXVIII—VII.
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Ebdelimo Johannes ratione LVIII pontmatten pascuarum
florenos 29
. . . . XXVIIII.
Item dictum membrum habet omni anno a quodam
Bruer Dudes in Ternes ratione LX pontmatten florenos
30 stuber 12 schoben 7 XXX—XII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Franken
Gheraerdi in Ternes ratione L pontmatten florenos 25
stuber 12 schoben 7 XXV—XII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Theodorico
Johannis Antonii in Gauteum 2) ratione 75 pontmatten
florenos 40 stuber 20 schoben 7 . XXXX—XX—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Theodorico
(in) Gautum ratione XXX pontmatten pascuarum florenos
15 stuber 7 schoben 7 . . XV—VII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Berbent
Jaren in Gautum ratione XX pontmatten pascuarum
florenos 25 stuber 12 schoben 7 . . XXV —XII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Meyn
Aulbe in Gautum ratione XXX pontmatten pascuarum
florenos 17 schoben 7 XVII—VII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Nicolao
Simoni Johannis in Gautum ratione LXXVIII pontmatten
florenos 40.
. XXXX.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Gherban
in Vollen 3) ratione L pontmatten pascuarum florenos
24 stuber 6
XXIIII—VI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Lolck in
Tebolgerga ratione LXIIII pontmatten florenos 15 stuber
7 schoben 7
XV—VII—VII.
I) Tirns.

2) Gautum.
3) Vollega?
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Item dicta domus habet omni anno a quodam Heyrtgin
in Elst ratione LXXX pontmatten pascuarum florenos 17
stuber 20 schoben 7 XVII—XX—VII.
Item dicta domus habet omni anno a Reinero aurifabro
in Schneck ratione certe pascuae florenos 7 stuber 15
VII—XV—VII.
schoben 7
Item dicta domus habet omni anno a quodam Petro
Kannen in Sneck ratione pascuae florenos 5 stuber 10.
V—X.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Laurentio
Carnificis in Sneck ratione pascuae florenos 4 stuber 4.
IIII—IHI.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Qelmaro
in Sneck ratione pascuae florenos 3 stuber 21. III—XXI.
Item dicta domus habet omni anno a Voiquino in Sneck
ratione pascuae florenos 4 stuber 4 . . . IIII—IIII.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Ferk
Jacobi in Sneck ratione pascuae florenos 3 stuber 9 . .
• •
III—VIIII.
Item dicta domus habet omni anno de diversis personis
in oppido Sneck ratione pascuae florenos 21 stuber 9. .
. . ............. XXI—VIIII.
Item dicta domus habet omni anno in Sneck de diversis
personis ratione pascuarum florenos 33 stuber 12 . . .
XXXIII—XII.
Item dicta domus habet pascuas ad usum vaccarum
suarum, quae vale(re)nt quando locarentur omni anno florenos 41 stuber 11 XXXXI—XI.
Item ratione offertorii non fit introitus, quia quando
fiunt offertoria veniunt tot hospites, quod magis consumitur
quam lucratur ; etiam offertorium non est magnum, quia
ecclesia est cappella et non parochialis.
Summa floreni (VIcLXXX stuber II schoben VII).
Exitus peccuniarum.
Item dicta domus tenetur dare omni anno magistris
fabricae ecclesiae parrochialis in Sneck ratione censuum,
qui possunt redimi, florenos 18 XVIII.
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Item dicta domus tenetur dare omni anno Olfart
Yeingen in Isbrechten ratione census certe pascuae florenos 3
III
Itemdicaousnremiaogstr
fabricae ecclesiae in Gautum ratione census florenos 6 VI.
Item dicta domus tenetur dare omni anno Johanni
Reineri in Sneck ratione census florenos 6 . . . VI.
Item dicta domus tenetur dare omni anno cuidam
Sebaudo Sibrandi in Sneck ratione census florenos quatuor
IIII.
Item dicta domus tenetur dare omni anno Geingen in
Elst ratione census florenos 6
VI
ItemdicaousnremiaoGlr
Gijsberti in Sneck ratione census florenos 40 • XXXX.
Item dicta domus tenetur dare omni anno ex certa
pascua florenos 4 stuber 4
IIII—IIII.
Item preceptor dictae domus dat omni anno praeceptori
in Traiecto ratione arrendationis dicti membri florenos
50
.
.
L,
Item sacristae pro salario florenos 4 stuber 4 . IIII—IIII.
Item coco pro salario florenos 5 V.
Item porterio pro salario florenos 4 stuber 4 . IIII—IIII,
Item famulo coci pro salario florenum 1 stuber 19 .
•

(fol. 28)

•

OO

••••

•

•

•

•

• • •

I

—

XVIIII.

Item expenduntur omnibus annis pro ligno et cespitibus
floreni 40 •••••• • .. ... . XXXX.
Item pistori pro salario florenos 6 stuber 6 . VI—VI.
Item in dicta domus sunt ultra ipsum preceptorem
sex cappellani ; dicit ipse preceptor sufficere pro expensis
cuiuslibet cappellani omni anno florenos 12, faciunt
florenos 72
LXXII.
Item in dicta domo sunt septem famuli, videlicet
sacrista, can(e)varius, cocus, porterius, famulus domus,
famulus coci et pistor ; dicit ipse dominus praeceptor
sufficere pro expensis cuiuslibet famuli omni anno florenos
7, faciunt florenos 49 XXXXVIIII.
Summa floreni OCCXXVII—XXI.
Item dicta domus tenetur dare omni anno cuidam
fratri Guillermo pastori iii Isbrechten, vita sua durance
tantum omni anno florenos auri XII.
,
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Item dicta domus tenetur dare omni anno fratri Johanni
Emerica vita sua durante omni anno florenos auri IIII.
Item dicta domus tenetur dare omni anno fratri Nicolao
Barsdorff Ordinis Sti. Johannis vita sua durante florenos
auri XlI stuber XII.
Item dicta domus tenetur dare omni anno Gaurico
conventuali in Snek vita sua durante florenos auri VIII
stuber VIII.
Restant membro Snek ultra florenos L, quos
preceptor membri tenetur dare omni anno preceptoriae Traiectensi, et ultra omnes expensas
liquide floreni CCCLII stuber XI scoben VII.
1 ) Summa summarum omni introituum praeceptoriae
Traiectensis floreni mini IIMX stuber VI ortgen VIIII.

(fol. 28 vs.)

Summa summarum omni exituum dictae praeceptoriae
Traiectensis floreni auri DICCOLXXXXVII stuber XVI,
sine omnibus illis peccuniis quae dantur ad vitam, quia
non sunt census perpetui et in dies moriuntur.
Summa summarum restant liquide praeceptoriae Traiectensi cum arrendationibus, quas habet a membris
Buren, Ildenwater (!), Hermelen, Werderer, Wemenlingen,
Engen, Vallis Sti. Johannis, Kirchwerff et Sneck, ultra
omnes expensas floreni VIIcXII stuber XVIII ortgen
VIIII et ratione pietantiae floreni XXXXI stuber XXV,
faciunt florenos 754-15-9.
Summa restant floreni VIIcLIIII stuber XV ortgen
VIIII cum pietantia.
Nota : membrum aut conventus Vallis Sancti Johannis habet liquide ultra illam summam quadraginta
florenorum, quam tenetur dare preceptoriae Traiectensi, et ultra omnes expensas florenos auri CL
stuber XX mitgin X.I.
4) Wij verklaren eens voor al, dat wij eveneens de generale op- en
aftellingen getrouwelijk van het hs. hebben overgenomen, ook al
schrijnden zij somwijlen ons wiskundig geweten.
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Restant membro Meddelbourch ultra omnes expensas
floreni XXXV stuber XXIIII denarii MI ut in loco
suo seriptum est, et cum hoc membrum nihil absentes
dat praeceptoriae Traiectensi.
HARLEM.
PRECEPTORIA_ SUBIECTA PRIORI ALEMANIAE.

(fol. 29)

(fol. 29 vs.)

Die undecimo mensis Augusti 1495 intrarunt domini
visitatores preceptoriam in Harlem, quae est membrum
camerae prioralis in Traiecto, tamen est privilegiata per
litteras Rhodianas, quod inter se conventuales possunt
eligere preceptorem ; et pro nuns temporis est preceptor
venerabilis frater Johannes Guillelmi Johannis cappellanus
Ordinis Sti. Johannis. Dicta preceptoria est situata intus
civitatern Harlem sub dominio domini ducis Burgundiae
Traiectensis diocesis.
Die duodecimo eiusdem (mensis) fuit prestitum juramentum eidem domino preceptori ad informandum dominos
visitatores de quesitis per eos in quantum sibi innotuerit.
Primo domus preceptoriae est magna et spatiosa, bona,
lapidea; habet ecclesiam mediocrem pulchram ad latus
ipsius domus, non parrochialem, intitulatur sub vocabulo
Sti. Johannis Baptistae, habet sex altaria : primum consecratum in honore Sti. Johannis Babtistae, secundum Sti.
Andree, tertium Stae. Crucis, qnartum Stae. Catharinae,
quintum Mariae Virginis, sextum in honore nominis Jesu.
In dicta preceptoria sunt quinque cappellani Ordinis
Sti. Johannis, quorum nomina sunt : frater Johannes Guillelmi Johannis preceptor, frater Nicolaus Bartholomei de
Delfft prior ecclesiae, frater Jacobus Gerrardi, frater
Jacobus Martini, frater Johannes de Berinen. Dicti cappellani cantant die noctuque horas canonicas et omni
die cantant unam missam et legunt tres, ad quas tenentur,
et ad hoc tenent duos cappellanos seculares, et tenentur
ad unam aliam missam ; et quia bona vendita sunt per
quosdam preceptores — — antecessores huius vendiderunt
bona et reditus — —, ergo non legunt quintam missam.
Item dicta preceptoria habet conferre quatuor ecclesias
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parrochiales : unam in Beverwijck, quam possidet frater
Jacobus Nicolai de Delfft, et distat a preceptoria spatio
trium horarum itineris super collacione dictae ecclesiae
pendet lis in curia Romana. Item habet preceptoria
providere de ecclesia parrochiali in Heimsburk 1), quam
possidet frater Petrus de Harlem distat a preceptoria
spatio quatuor horarum itineris. Item habet preceptoria
providere de ecclesia parrochiali in Setterwau 2), quam
tenet dominus preceptor preceptoriae incorporatam distat
a preceptoria spatio septem horarum itineris. Item habet
preceptoria providere de ecclesia parrochiali in Hasersau 3),
quam possidet frater Laurentius Adriani distat a preceptoria spatio unius diei itineris.
Sequntur bona ecclesiae.
Item calices argentei deaurati cum eorum patenis
Item monstrantiae argentee, quarum una est magna. Item
ciborium unum argenteum. Item crux una argentea. Item
thuribulum unum argenteum. Item ampulae duce argentee.
Item patena una argentea pro pace. Item fibuli tres
argentei ad usum capparum. Item missalia tria. Item
antiplionarii duo. Item gradualia duo. Item psalteria
duo. Item cappae setae bonae et malae VII. Item
casulae setae bonae et malae VI. Item vestes lenitiacae
bonae et malae VI. Item casulae panni diversarum
colorum bonae et malae XII. Item ecclesia est cum
candelabris et aliis necessariis bene provisa.
Sequntur bona domus.
(f01. 30)

Item lecti cum eorum necessariis XIII. Item de aliis
necessariis ad usum domus est domus bene et sufficienter
provisa.
Item dicta preceptoria habet quoddam hospitale circa
1) Bedoeld is natuurlijk : Heemskerk.
2) Zoeterwoude.
3) Hazerswoude.
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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domum, in quo preceptor tenetur tenere sex personas
antiquas, et pro nunc temporis aunt sex personae in eo.
Item dicti con ventuales preceptoriae Harlamensis possunt decedente preceptore semper in perpetuum eligere
alium preceptorem, quem dominus prior Almaniae confirmare habet sine aliqua contradictione, tamen quod preceptor in Harlem teneatur omni futuro tempore dare
omni anno reverendo domino priori Almaniae florenos
auri Renenses centum et etiam solvere jura thesauri
imposita et imponenda et manere sub visitatione reverendissimi magistri de Rhodo et prioris Almaniae, ut apparuit dominis visitatoribus per bullam reverendissimi domini
Babtistae de 'Ursinis magistri de Rodo, cuius bullae tenor
sequitur et est talis :
Frater Babtista de Ursinis Dei gratia sacrae Domus
hospitalis Sti. Johannis Hierosolimitani magister humilis
pauperumque Jhesu Christi custos etc. Datum Rodi in
nostro conventu die quinta mensis Octobris anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
nono.
Ad sciendum monetam currentem in Harlem,
valorem frumentorum et quantitatem mensurarum :
Item XVI denarii faciunt unum stuber. Item XXVIIII
stuber faciunt unum florenum Renensem in auro.
Item IIII quartalia faciunt unum octale. Item octale
unum siliginis valet omnibus annis stuber VIII. Item
octale unum tritici valet omnibus annis stuber X, ut
constitit dominis visitatoribus per informationem ipsius
domini preceptoris predicti medio eius juramento.
(fol. 30 vs.)

Sequitur introitus peccuniarum.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione ficti
minuti de diversis personis intus oppidum Harlem super
domibus, ortis et aliis possessionibus florenos 8 stuber
10 denarios 11 ..... . . . . VIII—X—XI.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Johanni Bartolomei in Molen 1) ratione duorum jucharorum
agri florenos 6 stuber 26 . . . . . . VI----XXVI.
1) Molenbuurt (onder Heemskerk)?
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Item dicta preceptoria habet omni anno a Theodorico
Hagen in Harlemerleij ratione jucharorum septem agri
florenos 18 stuber 28 . . • • • • XVIII—XXVIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in villis Rick 2) et Nukirck 3) ratione agrorum
florenos 19 stuber 9 denarios 4 .
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Theodorico Guillermi in Eymskirch 4) ratione census
agrorum florenos 20 stuber 20 XX—XX.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Nicolao Panden in Castr(i)cam ratione census agrorum
florenos 9 stuber 19 VIIII—XVIIII.
Item preceptoria habet omni anno a quodam Theodorico
Laurencii in Cast(r)icon ratione census agrorum florenos
13 stuber 3
XIII—III.
Item dicta domus habet omni anno in ficto minuto de
diversis personis in locis (circa ?) Heymskirck ratione agrorum florenos 22 stuber 2 denarios 8 . XXII—II—VIII.
Item dicta domus 5) habet omni anno in villis Ackerslot et Hilligum de diversis personis ratione agrorum
florenos 4 stuber 21 denarios 8 . . IIII—XXI—VIII.
Item dicta preceptoria habet omnibus annis ratione
decimarum in Eijmskirck et Vetsen 6) florenos 48 stuber
28 . . , . ... .. XXXXVIII—XXVIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de ficto in
diversis partitis de diversis personis in villa Haelwijck 7)
ratione census agrorum et pratarum florenos 30 stuber
10 denarios 4 . ..... • • XXX—X—IIII.
Item dicta praeceptoria habet omni anno in Monster
de diversis personis ratione census agrorum et pratarum
florenos 31 stuber 10 .... . • • • XXXI—X.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Haarlemmerliede.
Rijk (een later verdronken dorp in de Haarlemmermeer).
Nieuwerkerk (eveneens een later verzwolgen dorp in gezegd meer).
Heemskerk.
Het hs. heeft : villa.
Lees : Velsen.
Schalkwijk onder Haarlemmerliede.
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Waeringhen 1) de diversis personis ratione census agroXXII—XII.
rum florenos 22 stuber 12
Item dicta preceptoria babet omni anno de diversis
personis in villis Riswick et Lire ratione agrorum florenos
65 stuber 7 denarios 8 LXV—VII—VIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de ficto de
diversis personis in villa Maeslant ratione agrorum et
pratarum florenos 14 stuber 14 . . . . XIIII—XIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Delfft et
Oisgeest 2) de diversis personis ratione agrorum et pratarum
florenos 9 stuber 7
VIIII—VII.
Item dicta preceptoria habet omni anno in villa Rensberch 3) et Kaldenberch 4) de diversis personis ratione
agrorum florenos 8 stuber 8 VIII VIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno de diversis
personis in villis Wasse(n)aer, Wortich 5), VOrsehooten
ratione agrorum et pratarum florenos 7 stuber 17 denarios
8
VII—XVII—VIII.
Item preceptor facit cultivare in tribus locis circa oppidum Harlem jucharos agri VII, qui si locarentur, posset
preceptoria consequi omni anno ratione census dictorum
agrorum florenos 12 stuber 2 .. XII—II.
Item dicta preceptoria habet omnibus annis ratione
offertorii et oblationum florenos 31 stuber 1 . XXXI—I.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione census
pertinentis ad hospitale in diversis partitis de diversis
personis in villa de Heylen 6) ratione agrorum florenos
18 stuber 18
XVIII—XVIII.
(fol. 31 vs.)

Nota: preceptoria habet pietantiam, ratione cuius habet
introitus sequentes :
Item preceptoria habet omni anno ratione pietancie
super domibus intus oppidum Harlem de diversis personis
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wateringen.
Oegstgeest.
Rijnsburg.
Lees : Kaldenkerck ----- Koudekerk.
Lees : Nortick = Noordwijk.
Heilo?
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florenos 20 stuber 17
XX—X VII.
Item dicta preceptoria habet ratione pietantie in villa
Beverwijck de diversis personis super domibus et agris
florenos 10 stuber 12 . . . ...... X—XII.
Item preceptoria habet omni anno ratione missarurn
fundatarum in ecclesia in villis Heymskerk, Castricom,
Ackerschot 1), Hillicem 2), Oistorp, Lijss, Sardam 3) de
diversis personis super diversis possessionibus florenos
43 stuber 17
XXXXIII—XVII.
Item dicta preceptoria habet omni anno ratione pietantiae in villa Maeslant de diversis personis super agris
et pratis florenos 16 stuber 16 . . . XVI—XVI.
Summa floreni VcXIII—XVI(—III).
Introitus tritici.
Item dicta praeceptoria habet omni anno in Wateringhen, in Henstlerdijck 4) et Monster de diversis personis ratione agrorum octalia CLX et quodlibet octale
valet omnibus annis stuber X, sic dicta octalia 160 valent
florenos 55 stuber 5
LV—V.
Introitus siliginis.
Item dicta preceptoria habet omni anno ex decima in
Heymkirch ad distribuendnm pauperibus octalia 96 et
quodlibet octale valet omnibus annis stuber VIII, sic dicta
LXXXXVI valent florenos 26 stuber 14 XXVI—XIIII.
Summa summarum omni introituum peccuniarum et frurnentorurn reductorum in peccunias floreni auri VcLXXXXVI stuber VI
denarii III.
Sequitur exitus peccuniarum.

(fol. 32)

Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno conventui
1)
2)
3)
4)

Akersloot.
Hillegom.
Zaandam.
Honselaarsdijk.
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Carmelitarum in Harlem ratione census unius domus et
alterius census stuber 11 denarios 8 . • . XI VIII.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno comiti
Hollandiae ratione census stuber 2
II.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Adae
filiae Henrici de Colonia florenos auri XXIIII et stuber
XXIIII ratione debiti facti per fratrem Nicolaum Schotem
preceptorem praeteritum, et possunt redimi . . • • •
•• OOOOOOOOOOOO XXIIII XXIIII.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno cuidam
Theodorico mercatori in Harlem ratione debiti facti per
quendam fratrem Petrum Scholten — possunt redimi —
florenos 12 stuber 12 XII—XII.
Item preceptoria tenetur dare omni anno relictae Arnoldi
Rolandi in Harlem, et possunt redimi, florenos 6 stuber
26
VI—XXVI.
Item procuratori pro salario florenos 12 . . . XII.
Item pro necessitate IIII cappellanorum florenos XVI
XVI.
Item predicatori, qui predicat omni die fest(ivjo per totum
X.
annum, florenos 10
Item custodi ecclesiae pro salario florenos 6 . • VI.
Item organistae et famulo suo pro salario florenos 7
VII—XVII.
stuber 17
Item barbaetonsori pro salario florenos 11 stuber 22
XI—XXII.
Item can(e)vario pro salario florenos 6 stuber 6 VI VI.
Item porterio pro salario florenos 2 stuber 2. II—II.
Item coco pro salario florenos 6 stuber 6 . VI----VI.
Item expenduntur omnibus annis in reparatione aggeX.
rum floreni 10
Item collectori oblationum in ecclesia pro salario et
expensis quant venit 1) florenos 6 stuber 21 . VI—XXI.
Item famulo coci pro salario florenos 2 . • • • II.
Item in dicta preceptoria sunt XII personae ultra dominum preceptorem, videlicet sex cappellani, quorum duo
aunt seculares, qui habent solum expensas, procurator,
can(e)varius, cocus et famulus coci, sacrista et porterius ;
1),. Lees vermoedelijk : quando venit.
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taxaverunt domini visitatores pro expensis cuiuslibet personae florenos auri XVI, faciunt florenos 192. CLXXXXII.
Item expendu(n)tur omnibus annis in ligno et cespitibus ad usum domus floreni 35
XXXV.
Summa floreni COCLXIIII—XXVI—VII.
Item preceptoria tenetur dare relictae magistri Guillermi
in Hagen (Comitis), vita sua durante tantum, ()rani anno
florenos auri VIII ratione debiti facti per quendam fratrem
Petrum de Scholten, et est circa sexaginta annorum.
Item preceptoria tenetur dare cuidam Joanni Hugoni
Buscart in Delft, solum vita sua durante, et etiam uxori
suae vita sua durante omni anno florenos auri XIII et
stuber XIII.
Item preceptoria tenetur dare omni anno domino Johanni Bertoldi in Hagen Comitis, solum vita sua durante,
omni anno florenos auri MI.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno magistro
Thomae pensionario oppidi Harlemensis vita sua durante
florenos auri VIII stuber VIII.
(fol. 33)

Exitus siliginis.
Item preceptoria tenetur dare omni anno pauperibus
omnem siliginem predictam, videlicet octalia 96, ex legato
quorundam nobilium et quodlibet octale valet omnibus
annis stuber VIII, sic dicta octalia 96 valent florenos 26
stuber 14 XXVI —XIIII.
Summa summarum omni introitu(u)m preceptoriae Harlem floreni auri VcLXXXVI
stuber 6 denarii III.
Summa summarum omni exituum dictae preceptoriae Harlem floreni auri IIIIcLXXXXVI
stuber XI denarii VIII.
Restant liquide floreni CCVIIII stuber XXIII
denarii XI.
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ARNHEM.
PRECEPTORIA.

Die decimo octavo mensis Julii 1495 intrarunt domini
visitatores preceptoriam in Arnhem, in qua est preceptor
frater Johannes de Halstein 1), miles Ordinis Sti. Johannis,
qui etiam est preceptor in Heimbach; in dicta preceptoria
Arnhem est quidam frater Brandolffus Hoeckelum cappellanus Ordinis predicti, qui est factor et locumtenens dictae
preceptoriae.
Dicta preceptoria est situata intus oppidum Arnhem
sub dominio ducis Ghelrensis Traiectensis diocesis.
Die vero decimo nono domini visitatores prestaverunt
juramentum eidem domino factori sive locumtenenti ad
informandum eos de quisitis per eos in quantum sibi
innotuerit.
(fol. 33 vs.)
Domus preceptoriae est magna, lapidea ; in longo tempore non fuit in aliquo reparata, ut apparet ex ruina.
Item dicta preceptoria habet ecclesiam non parrochialem
magnam antiquam et etiam male apparatam ad latus
domus, consecratam in honore Sti. Johannis ; habet octo
altaria, primum consecratum in honore Sti. Johannis
Babtistae, secundum beatae Mariae Virginis, tertium
Stae. Crucis, quarturn Sti. Nicolai, quintum Sti. Egidii,
sextum Stae. Annae, septimum Stae. Mariae Magdalenae,
octavum Stae. Virginis Catherin ae.
Item in dicta preceptoria sunt quatuor cappellani Ordinis
Sti. Johannis, quorum nomina sunt : frater Brandolphus
Hoeckenlum, locumtenens predictus, frater Nicolaus de
Scholten, frater Henricus de Tholl et frater Johannes Vie.
Dicti cappellani tenentur °rani die legere unam inissatn,
cantare aliam et cantare omni die vesperal et completorium.
Sequntur cleijnodia ecclesiae.
Item calices argentei deaurati quatuor cum eorum
patenis. Item ciborium unum argenteum. Item ampullae
4) Zijn ware, hier en elders verbasterde, naam luidt : Hatstein.

KLOOSTERS IN NEDERLAND.

(fol. 34)

217

sive anfrae argentee duae parvae pro servitio missarum.
Item casulae setae diversarum coloruni -VIM. Item cappae
setae diversarum colorum VII. Item vestes lenitiacae
setae diversarum colorum X. Item casulae panni diversarum colorum VIII cum eorum necessariis. Item missalia
VI. Item gradualia IIII. Item antiphonarii IIII. Item
psalteria IIII. Item candelabra erea IIII. Item candelabra stagnea IIII. Item unum lavacrum ereum.
In dicta ecclesia est una lampada coram venerabili
Sacramento die noctuque ardens.
Sequntur bona et utensilia domus.
Item lecti cum eorum necessariis XII. Item anfrae
stagnee parvae et magnae XIII. Item candelabra aerea
VI. Item lavacra aerea V. Item pelvis una. Item cacobi
erei VIII. Item patellae ferree V. Item stagnee parvae
et magnae XXXV. Item telleria stagnea XII. Item ollae
eree VIII. Item manutergia V. Item mensalia VIII.
Item dicta preceptoria habet quoddam membrum in
civitate Novimagio, distat a preceptoria spatio itineris
quatuor horarum, sub dominio ducis Geldriae Coloniensis
diocesis.
Domini visitatores fuerunt informati per fratrem Henricum Tholl conventualem predictae preceptoriae et ipsum
dominum factorem seu locumtenentem, quod frater Johannes Holstein preceptor non fuit in praeceptoria Arnhem
in undecim annis, propter quod preceptoria passa est
diversa damna et bonorum alienationes et inipignorationes,
ut in exitu largius declarabitur ; et pro nunc temporis
dominus baiulivus Traiectensis ob mortem alterius quondam factoris deputavit fratrem Randolphum praedictum
in factorem et locumtenentem praeceptoriae, qui debet
solvere annuatim responsiones et jura thesauri et dare

(fol. 34 vs.)

annuatim domino praeceptori pro sua absentia quantum
per baiulivum Coloniensem et baiulivum (Traiectensem ?)
futuro tempore deciaratum fuerit, ut apparet per litteram
domini baiulivi Traiectensis in vulgari almanico scriptam
et per me notarium visitationis in latinum redactam, cuius
tenor sequitur et est tails :
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Nos frater Alexander de Roy baiulivus et praeceptor
in Traiecto Ordinis Sti. Johannis sacri hospitalis Jhierosolimitani notum facimus etc. In anno Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo quarto die sexto Augusti.
Ad sciendum monetam currentem in Arnhem, valorem frumentorum et quantitatem mensurarum : Item
XII ortgen faciunt unum stuber. Item XXXIIII
stuber faciunt unum florenum Renensem in auro.
Item IIII scheffel faciunt unum malderium. Item
malderium siliginis valet omnibus annis stuber XXV
et ortgin VI. Item malderium unum tritici valet
omnibus annis florenum unum in auro, ut constitit
dominis visitatoribus per informationem Johannis de
Salant, Alexandri Tengnegali 1) et fratris Randolphi
locumtenentis.
Sequitur introitus peccuniarum.

(fol. 35)

Item dicta preceptoria habet de ficto omni anno a
quodam Johanni Halle in Arnhem de agris in Lijmers
in ducatu Clevensi, quos ipse habet a praeceptoria,
florenos 25 stuber 30 • • • • • • • XXV—XXX.
Item dicta praeceptoria habet de ficto annuatim de
Johanni Wrehrnans 2) et Wichmans Bertholsen ratione
census possessionum, quas habent in ducatu Gelrensi,
florenos 42 stuber 12. . • • • . • XXXXII—XII.
Item dicta praeceptoria habet omni anno a quodam
Gherardi Jonge in Brommen 3) ratione agrorum, quos
habet a preceptoria in ducatu Gelrensi, florenos 7 stuber
32
VII—XXXII.
Item dicta preceptoria habet de ficto omni anno a
quodam Johanni Bosch ratione agrorum, quos habet a
preceptoria in ducatu Gelrensi, florenos 13 . . . XIII.
Item dicta preceptoria habet annuatim a quodam Willhelmo de Leu in Arnhem de massaria Wolkenhuren 4) propre
1)
2)
3)
4)

Lees : Tengnageli.
Lees : Wichman (cf. pag. 220).
Brummen.
Lees : Valkenhusen.
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civitatem Arnhem florenos 9 stuber 14 . VIIII—XIIII.
Item dicta preceptoria habet annuatim a quodam Volker
de Kever in Daventria ratione decimae in Nijbrouk
XI
florenos 11
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Gherardo Beijer in EMI 1) de massaria vocata Hollenderb(r)ouk florenos 22
XXII.
Item dicta preceptoria habet annuatim a quodam Reijnhardt de Pande in Arnhem de pratis, quae tenet in
Arnhemmerbrouck, florenos 8 stuber 8 . . VIII VIII.
Item dicta preceptoria habet annuatim de quodam Godert
Kestenmeeker in Arnhem de pratis et agris quae habet
in Velles 2),
VIIII—XXIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Bernardo Nienhuys in Arnhem de agro, quem tenet a
preceptoria circa Arnhem, florenos 3 stuber VIII . . .
. . . . . . ....... . . III VIII.
Item dicta preceptoria habet annuatim a quodam Ottoni
Anassi in Huden 3) de agris, quos habet a preceptoria,
florenos 4 stuber 4 . . . ...... IIII—IIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Gelmico Welden in Greb de agris florenos 9 stuber 14.
VIIII —XIIII.
Item dicta preceptoria habet annuatim de agris et
pratis in Umbrein, quae nunc possidet frater Hermanus
Awijck, florenos 10 • • ....... .. X.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Johanni Westenegen et Johanni Engelkens de agris, quae (!)
tene(n)tur in Valburgen 4), florenos 13 stuber 8 XIII—VIII.
Item dicta preceptoria habet de ficto minuto omni anno
de diversis personis in diversis partitis in civitate Arnhem
super domibus et aliis bonis florenos 35 stuber 10. • •
. . XXXV—X.
1) Lees : Elst.
2) Lees waarschijnlijk : Vellep (= Velp, waar de kommanderij in
1650 land bezat).
3) Lees waarschijnlijk : Husden (= Heusden, sc. Opheusden, waar
de kommanderij in 1650 land bezat).
4) De kopiist had eerst Malburgen willen schrijven.
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Item dicta preceptoria habet quandam massariam in
Polde 1), quam locumtenens facit cultivare pro media
parte frumentorum in ea massaria crescentium ; tamen
habet facere in dicta cultura aliquas expensas, sed quando
dicta massaria locaretur pro censu perpetuo, tune preceptoria posset consequi omni anno libere ex dicta massaria florenos 102 stuber 32 CII—XXXII.
Introitus siliginis.

(fol. 86 )

Item dicta preceptoria habet de ficto omni anno a
quibusdam Johanni Wijchmans et Wichmans Bertolsen
in Brommen ratione census massariae, quam habe(n)t in
ducatu Clevensi, malderia XXXXVIIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Reynhardt Germessen in Beronchen 2) de massaria in
Brouchuysen malderia XXXIII.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Gisberto Johannis in Ede ratione massariae ibidem malderia XVII.
Item dicta preceptoria habet omni (anno) a quodam
Gartgero Gartgeri in Arnhem ex quibusdam agris prope
Arnhem malderia quinque.
Item dicta preceptoria habet omni anno a quodam
Jacobo Falck in Arnhem de uno agro scheffel III.
Item dicta preceptoria habet omni anno ex quodam
molino circa Arnhem ratione census malderia XXVI.
Summa malderia CXXVIIII et scheffel III.
Nota : quodlibet maiderium valet omnibus annis stuber
XXV et ortgin VI et sic dicta malderia CXXVIIII scheffel
III valent florenos auri I4XXXXVII stuber X ortgin 7 .
.
LXXXXVII —X-- VII.
Introitus tritici.
Item dicta preceptoria habet omni anno ex quodain
4) Lees waarschijnlijk: Elden, waar de kommanderij in 1650 hoeven
bezat.
2) Bennekom.
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molino circa Arnhem ratione census malderia XVIIII
scheffel II et quodlibet malderium valet omnibus annis
florenum unum in auro, sic dicta malderia 19 scheffel 2
valent florenos 19 stuber 17 . . . . XVIIII—XVII.
Summa summarutu omni introituum peccuniarum et frumentorum reductorum in peccunias floreni auri COCCXXXIII stuber XVIIII
ortgin VII.
Sequitur exitus peccuniarum.

(fol. 36 vs.)

Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno duci
Clevensi et abattisse de Eisen 1) ratione census ab antiquo
florenos 7
VII.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno domino
duci Gelrensi ratione census ab antiquo florenos XIII. XIII.
Item pastori in Arnhem ratione certarum massariarum
omni anno ab antiquo florenos 2 stuber 17 . II—XVII.
Item quatuor cappellanis praedictis cuilibet pro suo
salario florenos auri 3 et stuber XVIII, faciunt simul
florenos 14 stuber 4 . ...... . XIIII—IIII.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Willielmo
Johannis in Hoesden 2) ratione debiti facti tempore huius
praeceptoris fratris Johannis Hatstien florenos 4 . MI.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Gherardo
Gommen in Hoesden ratione debiti facti per procuratorem
moderni preceptoris florenum 1 stuber 26. . I—XXVI.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Cornelio Palmart in Hoerdem 2) ratione debiti facti moderni preceptoris florenum 1
I.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Gherardo
Schimmelpenninck in Sutphania ratione debiti facti per
procuratorem seu locumtenentem moderni praeceptoris
florenos 7
VII
Item preceptoria tenetur dare omni anno Gottfrido

Moijses apud Arnhem ratione debiti facti per preceptorem
defunctum florenum unum stuber 6 . . . . . I—VI.
1) Lees : Elten.
2) Lees waarschijnlijk : Hoesden (--.--. Opheusden, cf. pag. 249 noot 3).
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Item preceptoria tenetur dare omni anno Gartgero
Gartgeri spud Arnhem ratione debiti facti per locumtenentem moderni preceptoris florenos 5 V.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Helwico de
Welij ratione debiti facti tempore moderni preceptoris
florenos 7
VII.
Item preceptoria tenetur dare expensas et vestitum
cuidam Theodorico Bisen vita sua durante ratione florenorum aureorum LVIIII et stuber XXVIII, quos recepit
quidam frater Johannes Got tempore moderni preceptoris, et dictae expensae valent omni anno florenos auri
XV et stuber X, et quia sunt ad vitam, non Bunt polite
in exitum.
Item preceptoria tenetur dare omni anno duabus monialibus in monasterio in Wijck, solum vita eorum durante,
florenos auri viginti, et quia abatissa dicti monasterii
recepit dictas peccunias annis 48 et nescitur, an vivant
illae duae mulieres, et nescitur de eorum nomine, ergo
domini visitatores non scribunt pro nunc dittos florenos
viginti pro exitu.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Johanni Ho11 1)
in Arnhem ratione debiti facti tempore huius preceptoris
florenum 1 stuber 26 I—XXVI.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Hermanno
Wurm in Arnhem ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris stuber XXX XXX.
Item preceptoria tenetur dare omni anno membro suo
Novimagio ratione census Hollanderbrouck florenos 4
stuber 17.
IIII—XVII.
Item procuratori, qui colligit redditus, pro salario et
expensis florenos XI stuber 26 . . . . . XI—XXVI.
Item coco pro suo salario florenos 5 stuber 10. V—X.
Item famulo coci pro salario florenos 2 stuber 12 . .
II—XII.
Item sacriste pro salario florenos 2 stuber 12. II—XII.
Item can(e)vario, qui etiam est porterius, pro salario
I—XXVI.
florenum unum stuber 26
Item ratione olei et cerae ad usum ecelesiae non fit
1) Wellicht dezelfde als Johannes Halle van pag. 218.
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exitus, quia magistri fabricae accipiunt oblationes, ex
quibus dant oleum et ceram necessariam.
Item in dicta preceptoria est necessario unus equus
pro procuratore, cum quo expenduntur omnibus annis
floreni 9
. VIIII.
37vs.)
Item expenduntur omnibus annis in emptione lignorum
ad usum preceptoriae floreni 10 . ..... . X.
Item in dicta preceptoria sunt octo personae, videlicet
quatuor cappellani, can(e)varius, sacrista, cocus et famulus
coci ; taxaverunt domini visitatores pro expensis cuiuslibet
personae florenos auri XV et sic dictae personae VIII
faciunt florenos 120 • . • • . CXX.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno Henrico
de Egmont in Sutphania ratione census bonorum in
Hollenderbrouck ab antiquo florenos 2 stuber P. • • .
II-VIIII.
Item expenditur omnibus annis in reparatione ag(ge)rorum
sive dijcken propter fluminis Rheni periculum certa quantitas peccuniarum, et quia locumtenens a dominis visitatoribus et me notario sepe quesitus fuit et non dixit
quantitatem parvam nec magnam, ergo nihil scribi potuit
pro tali reparatione.
Summa floreni CCXXXV—XVII.

Nota :
ad vita(m).

Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno fratri
Hermano Ewuck 1) Ordinis Sti. Johannis vita sua durante
florenos auri XVII ratione debiti facti tempore preceptoris
defuncti quondam fratris Theodorici Wolff.
Item dicta preceptoria tenetur dare fratri Johanni
Aldemeel Ordinis Sti. Johannis vita sua durante omni
anno florenos auri XV ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris.
Exitus siliginis.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Gherardo de
Galle in Brommen ratione debiti facti tempore moderni

preceptoris malderia VI.
1) Ewijck? Of Awijck (cf. pag. 219)?
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Item preceptoria tenetur dare omni anno Luberto Wernerii in Brommen ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris malderia MI.
Item preceptoria tenetur dare omni anno (Gerardo de
Brijnnen ratione debiti facti tempore presentis preceptoris
malderia VI.
Item preceptoria tenetur dare omni anno ecclesiae
Stae. Walburgis in Arnhem ab antiquo scheffel III.
Item cuidam in Bare 1) omni anno ab antiquo scheffel I.I.
Item preceptoria tenetur dare omni anno Katherin in
Gallo intus oppidum Arnhem ratione debiti facti tempore
moderni preceptoris malderia IIII.
Summa malderia XXI scheffel unum.
Nota : quodlibet malderium valet omnibus annis stuber
XXV et ortgin 6, et sic praedicta malderia 21 scheffel 1
valent omnibus annis florenos 15 stuber 31 ortgin 10 .
XV— XXXI--X.
Exitus avenae.
Item dicta preceptoria tenetur dare omni anno domino
duci Clevensi ratione census massariae in Lijmerss malderia quatuor et quodlibet malderium valet omnibus annis
stuber VIII et ortgin VI, sic dicta malderia 4 valent in
auro florenum unum . OOOOOOOOO •• I.
Summa summarum omni exituum peccuniarum et frumentorum reductorum in peccunias
floreni auri MAI stuber XIIII ortgin X
sine peccuniis quae dantur ad vitam.

(fol. 38 vs.)

Sequntur debita, ad que preceptoria tenetur
semel solvendo.
Item preceptoria praedicta tenetur in una summa Theo1) Waarschijnlijk is bedoeld de heerlijkheid Baar (tegenw. gemeente
Angerlo.)
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derico de Besen ratione debiti facti moderni preceptoris
florenos 21 stuber 6.
Item preceptoria tenetur dare in una summa Stuyrman
in Sutphania ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos auri 13.
Item preceptoria tenetur dare in una summa Johanni
Heubtman in Venlo ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris et etiam debiti antiqui florenos CIII stuber X.
Item preceptoria tenetur dare Reijnero de Arena in
Arnhem ratione debiti facti tempore moderni preceptoris
florenos IIII stuber IIII.
Item preceptoria tenetur in una summa Everardo Glasmacher in Arnhem ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris florenos V stuber X.
Item preceptoria tenetur in una summa Elisabeth de
Arnhem ratione debiti facti tempore moderni preceptoris
florenos IIII stuber IIII.
Item preceptoria tenetur in una summa fratri Johanni
de Brijnnen Ordinis Sti. Johannis ratione debiti facti
tempore moderni preceptoris florenos XXII.
Item preceptoria tenetur in una summa Gosvino de
Agnis ratione debiti antiqui florenos CXXXVII.
Item preceptoria tenetur in una summa Jognatio(!) Holle
ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos
VIIII stuber Xiiii.
Item preceptoria tenetur cuidam ifijsberto Volck in
Arnhem ratione debiti facti tempore praesentis praeceptoris
florenos III stuber XXVIII.
Item preceptoria tenetur in una summa Johanni Verber
in Arnhem ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos XII stuber XII.
Item preceptoria tenetur in una summa dare 0 ijsberto
de Wagensveld ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris florenos 15 stuber 10.
Item preceptoria tenetur dare Johanni Bleeck in Huyssen
ratione debiti faeti tempore moderni preceptoris florenos XVI.
Item preceptoria tenetur cuidam Henrico N. in Nove-

magio ratione debiti facti tempore moderni preceptoris
florenos XVII.
Item preceptoria tenetur dare Hermanno Schoumecher
Bijdr. en Meded. XLVIII.

15
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in Arnhem ratione debiti antiqui florenum 1 stuber XXVI.
Item preceptoria tenetur dare Vilhelmo Baumeester
ratione debiti facti tempore moderni praeceptoris florenos
VIII stuber XXVIII.
Item preceptoria tenetur dare Garisi Henrici ratione
debiti facti tempore moderni preceptoris florenum 1 stuber
XXVI.
Item preceptoria tenetur Hermann° Wurm in Arnhem
ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos
4 stuber 27.
Item preceptoria tenetur Vilhelmo de Delen in Arnhem
ratione vini, quod bibit frater Johannes Hoet locumtenens
preceptoris moderni in spatio trium mensium, florenos
XXXVII.
Item preceptoria tenetur Adriano Homen ratione debiti
facti tempore moderni preceptoris florenum 1 stuber 1.
Item preceptoria tenetur Loduico Sutendael in Linden
ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos
XV stuber X.
Item preceptoria tenetur Rudolph° Domseller ratione
debiti facti tempore moderni preceptoris stuber XX.
Item preceptoria tenetur fratri Ottoni de Hafften locumtenenti in Novimagio ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris florenos LXXVIII.
Item preceptoria tenetur fratri Henrico Hoichbern
Ordinis Sti. Johannis ratione debiti facti tempore moderni
preceptoris florenos X.
Item preceptoria tenetur Stephano de Farchtem ratione
debiti facti tempore moderni preceptoris florenos V.
Item preceptoria tenetur fratri Henrico Tholle, conventuali in Arnhem, ratione salarii sui tempore moderni
preceptoris de serviti(is) florenos VI stuber XVI.
Item domini visitatores informantur per fratrem Randolphum locumtenentem praesentem, quod preceptoria
tenetur secundum suum fidere diversis personis, non script= in presenti quaterno, ultra florenos auri centum, que
debita ipse pro nunc non scit nomminare, quia non fuit
in preceptoria ad unum annum et est novus locumtenens,

.
florenos C.
Item preceptoria tenetur Johanni Zurduffen in Colonia
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ratione vini debiti facti tempore moderni preceptoris
florenos XII.
Item preceptoria tenetur dare Henrico Egmont ratione
debiti facti tempore moderni preceptoris florenos MI
stuber XVIII.
Item preceptoria tenetur dare Jacobo de Malborgen
ratione debiti facti tempore moderni preceptoris florenos
IIII stuber IIII.
Summa floreni VIcLXIIII stuber XXIII.
(fol. 40)

NOVIMAGIUM.
MEMBRUM PRIECEPTORIA.E IN ARNHEM.

Die trecesimo mensis Julii existentibus dominis visitatoribus in preceptoria in Arnhem comparuit ex eorum
mandato frater Otto de Haff(t)en cappellanus Ordinis
Sti. Johannis, factor et locumtenens domus aut membri in
Novimagio, quae distat a preceptoria Arnhem spatio
itineris quatuor horarum, in qua est preceptor frater Johannes Hatstein, qui etiam est preceptor in Heymbach,
miles praedicti Ordinis.
Dicta domus aut membrum est situatum intus oppidum
Novimagium in ducatu Ghelrensi Coloniensis diocesis in
loco amenissimo, est lapidata, antiqua, sed tamen competenter bona ; habet ecclesiam non parrochialem parvam
intitulatam sub vocabulo Sti. Johannis, habet sex altaria :
primum consecratum in honore Sti. Johannis Babtistae,
secundum Sanctae Crucis, tertium beatae Mariae Virginis,
quartum Catherinae, quintum Johannes Evangelistae,
sextum Sancti Georgii.
Die praedicto domini visitatores prestarunt juramentum
eidem locumtenenti ad informandum eos de quesitis per
ipsos in quantum sibi innotuerit.
In dicta domo aunt quatuor cappellani Ordinis Sti. Johannis et unus miles Ordinis Sti. Johannis, quorum nomina
Bunt: frater Otto de Hafften capellanus, qui est locumtenens dicti membri, frater Fredericus Jacobi, frater Petrus
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Bomel, frater Johannes de Maeshen, quintus — qui est
miles — vocatur frater Rutgerus Judeus de Everdingen.
Dicti cappellani tenentur omni die legere unam missam
et cantare unam missam et cantare vesperas et completorium ; die vero festivo tenentur legere dugs missal et
cantare unam.
(fol. 40 vs.)

Sequuntur bona ecclesiae.
Item calices argentei deaurati quatuor cum eorum patenis.
Item tres patenae argentee ad ornamentum capparum.
Item quatuor anfrae argentee parvae pro servitio missarum. Item ciborium unum argenteum deauratum. Item
duo aliae monstranciae argentee deauratae, una cum ligno
Stae. Crucis, altera cum digito Stae. Barbarae. Item una
monstranciola parva argentea. Item cappae setae diversarum colorum tres. Item casulae setae sex. Item casulae
panni diversarum colorum sex. Item vestes lenitiacae
quatuor. Item missalia quinque. Item antiphonarios duos.
Item gradualia tres. Item psalteria tres. Item candelabra
aerea duo. Item candelabra stagnea quatuor. Item duo
lectionalium (!).
Sequuntur bona domus.

Nota.

Item lecti cum eorum necessariis undecim. Item de
omnibus aliis necessariis ad usum domus est domus bene
provisa.
Ad sciendum monetam currentem in Novimagio,
valorem frumentorum et quantitatem mensurarum :
Item XII ortgin faciunt unum stuber. Item XXXIIII
stuber faciunt unum florenum Rhenensem in auro.
Item quatuor scheffell faciunt unum malderium. Item
malderium unum siliginis valet omnibus annis stuber
XXV et ortgin VI. Item malderium unum tritici valet
omnibus annis florenum unum in auro. Item malderium unum avenae valet omnibus annis stuber
VIII et ortgin VI. Item malderium unum ordei valet
omnibus annis stuber XV, ut constitit dominis visitatoribus per informationem predicti fratris Ottonis

medio eius juramento.
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Sequitur introitus peccuniarum.
Item dicta domus habet annuatim de ficto minuto de
diversis personis in locis Nijmagen, Oij, Loet 1), Valbrouch, Hervalt, Wederboes 2) etc. ratione census super
domibus, agris, pratis et aliis possessionibus florenos 76
stuber 4
LXXVI--IIII.
Item dicta domus habet omnibus annis ratione offertorum et oblationum florenos 10 . . • • . • • X.
Item domus habet omnibus annis ex faro florenos
. . . . XVIII.
18 .
.
**** ••
Item locumtenens habet tree massarias in Lendt circa
Novimagium, quas concessit tribus massaris pro medietate
frumentorum in eis crescentium, et tamen tenetur facere
medial expensas, sed quando dictae massariae locarentur
pro censu perpetuo, tune domus posset consequi ratione
dictarum massariarum omni anno ultra omnes expensas
florenos 100
C.
Item dicta domus habet unam massariam in Duffelt,
distat a domo spatio duarum horarum itineris, quae massaria valet domui omnibus annis ultra omnes expensas
florenos 25
XXV.
Item dicta domus habet unam massariam in villa
Gorsen 3), distat a Novimagio spatio itineris quatuor
horarum, quae massaria valet omnibus annis domui ultra
omnes expensas florenos 25 XXV.
Item domus habet unam massariam in Groeesbeck apud
Silvam Rickes 4), distat a Novimagio spatio duarum horarum
itineris, quae massaria valet omnibus annis ultra omnes
expensas florenos 8
VIII.
Introitus siliginis.
Item dicta domus habet omni anno a diversis personis
de ficto minuto in locis Novimagio et circa Novimagium
1)
2)
3)
4)

Leut onder Ubbergen.
Lees : Nederboes (.--- Neerbosch.)
Lees waarschijnlijk : Horsen.
Rijkswoud,
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ratione census ex agris malderia XXXVIII et quodlibet
malderium valet omnibus annis stuber 25 et ortgin VI,
sic dicta malderia 38 valent florenos 28 stuber 17 •

0

XXVIII—XVII.
(fol. 44 vs.)

Introitus tritici.
Item dicta domus habet omni anno de ficto minuto
de diversis personis in Novimagio et circa Novimagium
ratione census agrorum scheffell II et quodlibet malderium
valet omnibus annis florenum unum in auro, sic dicti
duo scheffel valent stuber 17 XVII.
Introitus avenae.
Item dicta domus habet omni anno de diversis personis
in Novimagio et circa Novimagium ratione census malderia IIII scheffell III et quodlibet malderium valet
omnibus annis stuber VIII et ortgin VI, sic dicta malderia
quatuor scheffel tria valent florenum unum stuber VI
ortgin 4 . . . . . I—VI—IIII.
Introitus ordei.
Item dicta domus habet omni anno a quodam Gherardo
Bruer in Novimagio ratione census certi agri malderium
unum et quodlibet malderium valet omnibus annis stuber
XV, sic dictum malderium unum valet stuber 15 . XV.
Summa summarum omni introituum peccuniarum et frumentorum reductarum in peccunias floreni auri COLXXXXII stuber XXV
ortgin IIII.
Sequitur exitus peccuniarum.
Item est necessarium locumtenenti tenere unum equum
ad colligendum redditus, cum quo expenduntur omnibus
annis in avena, foeno, pales et ferratura floreni 9 . VIIII.
Item canne(v)ario pro salario florenos 7 . . . VII.
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Item coco et famulo coci pro salario florenos 6 stuber
VI—XVI.
Item sacristae pro salario florenos 4 stuber 4 . IIII—IIII.
Item quatuor cappellanis praedictis pro salario eorum
simul ultra oblationes, quas habent, florenos 6 stuber 16.
.............. . . VI—XVI.
Item in dicta domo sunt novem personae, videlicet IIII
cappellani, unus miles, cann(e)varius, cocus, sacrista et
famulus coci taxaverunt domini visitatores pro expensis
cuiuslibet personae florenos auri XV, faciunt florenos 135.
CX XXV.
Item expenduntur omnibus annis pro ligno ad usum
domus floreni 20 . .
• • • XX.
Item expenduntur omnibus annis pro oleo et cera ad
usum ecclesiae floreni 13
XIII.
16

(fol. 42)

Summa floreni COI stuber II.
Item dicta domus tenetur dare cuidam Joanni Rode in
Novimagio omni anno vita sua durante florenos auri V
et stuber XXX ratione florenorum aureorum LII et stuber
XXII, quos recepit quidam frater Henricus de Vardunck,
Nota :
(Aim locumtenens dicti membri tempore fratris Theodorici
ad vitam. Wolff preceptoris in Arnhem.
Item dicta domus tenetur dare duabus personis in Novimagio, videlicet presbitero Theodorico Besman et matri
suae, eorum vita durante ratione debiti facti per quendam
fratrem Theodoricum Baesdung locumtenentem omni anno
florenos auri V stuber X.
Nota. Dictum membrum in Novimagio est arrendatum
per ipsum fratrem Joannem de Hatstein preceptorem in
Arnhem praedicto fratri Ottoni de Haff(t)en vita sua
durante omni anno pro florenos aureis XV cum consensu
(fol. 42 vs.) reverendissimi domini prioris Alemaniae et capituli provincialis celebrati Spiris cum tamen pacto et conditione,
quod ipse frater Otto teneatur solvere annuatim respon-

siones, impositiones et alia onera imposita et imponenda
dicte domui et tenere domum bene reparatam et quod
divina offitia exequantur iuxta ritum et statuta Ordinis,
et maneat et debeat esse sub visitatione correctione et
,
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ordinatione reverendissimi domini Rhodi magistri et prioris
Alemaniae, et casu quo ipse frater Otto defecerit in
solutione ut praedicitur, eo casu sit privandus domui ; et
etiam adveniente altero preceptore, cui non placuerit dicta
arrenda XV florenorum, iterum possit introitus dictae domus
taxari facere de novo, non tamen taxando meliorationem
factam per peccunias proprias ipsius fratris Ottonis, et si
plus valeret quam arrendatum est, tune preceptor adveniens possit eidem fratri Ottoni domum de novo arrendare. Praedicta constant dominis visitatoribus per litteram
reverendissimi domini prioris Almaniae cum sigillo priorali
appendente sub dato XXIIII die Aprilis anno LXXXXIIII.
Nota. Domini visitatores fuerunt informati, quod praedictus frater Otto de Hafften locumtenens vendidit annuos
census super possessione in Oyen omni anno florenos
auri XV et praedictus frater Otto vendidit perpetnos
census siliginis modia quinque foras partem Wijmael 1).
Summa summarum omni introituum praeceptoriae Arnhem floreni auri IIIICXXXXIIII stuber XVIIII ortgin VII.
(fol. 43)

Summa summarum omni exituum dictae praeceptoriae
Arnhem floreni auri COLIT stuber XIIII ortgin X.
Restant liquide floreni CLXXXXII stuber IIII ortgin
VIIII.
Restant ratione arrendationis membri in Novimagio
floreni auri XV.
Summa summarum restant praeceptoriae in Arnhem
cum membro Novimagio floreni CCVII stuber IIII ortgin
VIII'.
Tamen restant liquide membro in Novimagio ultra
omnes expensas, ut particulariter in membro annotatur,
floreni LXXXXI stuber III ortgin Till.
1) De zin dezer slotwoorden is ons niet duidelijk.
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II. Visitatie van 1540.
INT LOECH 1).

(fol. 1)

PRAECEPTORIA PROPE HARDERWIJCK.
Anno Domini MDXL die decima quarta Julii dicti
visitatores in sua commissions procedentes visitarunt
praeceptoriam int Loech vel in Vallo Sti. Johannis prope
oppidum Harderwijck, quae domus dependet a Baiulivatu
Traiectensi, et pro vera informatione habenda vocari
fecerunt religiosum fratrem Barnardum Thenstert commendatorem, coram quo fuit lecta bulla visitationis ; tandem
dato sibi juramento de veritate declaranda circa requisite
sibi iniunxerunt et commiserunt, quod omnes scripturas
suss circa informationes reddit(u)um et emolumentorum
coram ipsis praesentaret, ex quibus sequentes informationes
extractae sunt.
Sequitur introitus.
Habet haec domus parvas decimas in Kaldembroek 2)
in territorio Bernfalet 3) prope Am(er)sfordiam, ex quibus
recipit circa sex malderia siliginis et avene.
Item ibidem habet majores decimas, quarum tamen
proprietas spectat ad principem terrae, sub titulo et
beneficio redemtionis pro florenos quatuor centum aureis,
que decime sirnul cum manso praedicto 4) reddunt communibus annis sex malderia siliginis.
Item ex dictis decimis habentur circa octuaginta malderia avenae.
Item ex dictis decimis habentur circa sex vel septem
malderia panicii.

Item habet proventus et redditus in Kaldembroek, qui
locantur rusticis pro annuali censu, a quibus communibus
annis habet florenos trecentum et triginta et duos, sed
tempore belli multo minus et interdum nichil . ff. 332.
1)
2)
3)
4)

s' Heerenloo of St.-Jansdal.
Kallenbroek.
Barneveld.
Sc. de hoeve Kallenbroek.

234

(fol. 1. vs.)

VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOHANNITER

Item ibidem habet molendinum, quod vento agitatur,
ex quo communibus annis habet et recipit nomine locationis malderia quadraginta et octo siliginis.
Item habet propre oppidum de Harderwijck et villain
Neunspedt 1) census et redditus, ex quibus singulis annis
recipit circa duodecim florenos aureos . . . . fit 12.
Item habet haereditates et mansionis circum Loech et
in territorio de Ermel 2), ex quibus habet singulis annis
florenos centum et decem aureos ffl. 110.
Item habet proprium molendinum prope Harderwijck,
pro cuius proprietate est differentia et lis ; tamen ex eo
recipiunt singulis annis circa florenos viginti quinque
aureos
ffl. 25.
Item habet pascua et prata sub parochiis Niekercken 3)
et Buten 4), quae modo Bunt arrendata pro florenis Phillipensibus septuaginta et septem singulis annis . ffl. 77.
Item habet circum circa domum possessiones, quas olim
propria agricultura colebat, nunc autem arrendatae sunt
pro sexaginta et duobus florenis Philip. . . . ffl. 62.
Item habet ex dictis agris tertium manipulum fructuum 5),
sed specificare non potest valorem, quia non semper
aequaliter seminantur ; tamen aestimat pro . . iii. 30.
Item habet unam peciam agri continens undecim jugera ,
fructus consumuntur in domo.
Item habet silvam prope domum et singulis annis venduntur ligna et nemora pro centum florenis Embdensibus,
interdum plus et minus fil. 100.
Praeterea habet prata et pascua pro sex vaccis et
quinque equis, cum quibus conficitur bityrum et reponuntur
frumenta et alii reditus.
Circa arrendamenta et locationes digit, quod tempore
quieto et pacifico fiunt ei florenis a(u)reis Rhenensibus,
sed tempore bellicoso vel pestifero fiunt in florenis. Philippensibus vel Emdensibus, quod quidem notandum est.
1)
2)
3)
4)
5)

Nunspeet.
Ermelo.
Nijkerk.
Lees : Puten (= Putten).
Het bekende recht van de derde garf.
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Interrogatus an sint aliae circae 1 ) vel redditus quam
supradicti et an emolumenta ab ecclesia recipit, respondit,
quod his temporibus non.
Sequntur onera.
Tenentur dare domino baiulivo Trajectensi eorum superiori singulis annis pro pensione quadraginta florenos
aureos, quos interdum tempore belli remittit . . ffl. 40.
Tenentur solvere principi terrae de praedictis bonis
tresdecim florenos cum dimidio ( ffl. 13 1/k).
Item solvunt in communi in minutis censibus abbati
Sancti Pauli coitati in oede comenitati 2) in Herseler 3)
et alibi in summa florenos duos vel circa singulis annis
in censibus
ffl. 2.
Item tenentur solvere de molendeino in Harderwijck
quinque malderia siliginis annuatim. Item fuerunt coacti
alienare et impignorare aliquos census propter bellum et
incendium, quod passi sunt a Burgundionibus, qui census
propter bellum alienati se extendunt ad summam florenorum viginti et trium, et sunt redimibiles ad quinque
pro centum
fli. 23.
Et ex dicto incendio domus passa est damnum quinque
millium florenorum et ultra.
Item resident in dicta praeceptoria sex sacerdotes conventuales, quibus dantur pro compendio cuilibet viginti
floreni Carolini, faciunt in summa ..... ffl. 120.
Multae praeterea impositiones et gravamina sibi imponuntur a duce Geldrae et ab officialibus suis, quae
singulis annis excedunt summam centum. florenorum • .
ffl.
100.
Depositio testium circa supradicta.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
habenda dicti domini visitatores examinarunt et interro1) Jura? Census?
2) Vier ons onverklaarbare woorden.
3) Harselaar bij Barneveld.
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garunt religiosos fratrem Anthonium de Botte et fratrem
Joachimum de Spoelde, qui de omnibus supradictis cognitionem et noticiam certam habebant, a quibus particulariter et separatim intellexerunt sic esse prout supra
dictum est, et hoc solemni juramento.
Situs praeceptoriae.

(fol. 2)

Domus Ordinis est in loco campestri in ducatu Geldrae
distans ab oppido Harderwijck per spacium duarum
horarum ; est satis ampla et bene aedificata domus sive
conventus cum suis cariis 1) hortis et silvis circumstantibus ;
habet ecclesiam coniunctam ad honorem B. Johannis ; et
commendator est sub protectione Baiulivatus Traiectensis
et dicitur esse membrum, quia solvit annualem pensionem
quadraginta florenorum.
Circa valores monetarum : scutiferi 32 1/2 brabantici
faciunt florenum aureum Rhenensem; scutiferi XXVIII
faciunt florenum Philippicurn ; scutiferi XXV faciunt
florenum Embdensem et scutiferi XXIIII faciunt
florenum Carolinum Gelderensem. Venditur malderium
siliginis pro floreno aureo et avenae pro medio floreni.
Haec omnia extracta fuerunt ab originalibus
scripturis et autenticis manu Joannis Halteren
publici notarii scriptis et per me Theodoricum
Nolden publicum apostolica authoritate notarium
visa recognita et authenticata fuerunt, in quorum
fidem hic me manu propria subscripsi die 29
Octobris anno 1542,
Theodoricus Nolden a Crevelt.
HERMELEN.
PRAECEPTORIA DEPENDENS A BAIULIVATU TRAIECTENSI.
Anno Domini MDXL die decima octava Augusti dicti

domini visitatores in sua commissione procedentes visiI) Lees: variis?

ICLOOSTERS IN NEDERLAND.

237

tarunt domum de Hermelen Ordinis Sti. Johannis et pro
vera informatione habenda vocari fecerunt providum virum
Jacobum Stelle reddituarium praeceptoriae Traiectensis et
administratorem dictae domus, quia commendator ex nimia
senectute puerescit, cui reddituario commiserunt, quod
omnes libros et scripturas suas circa informationes reddituum et emolumentorum coram ipsis praesentaret; tandem
dato sibi juramento de veritate declarando circa requisita
juravit et dixit eum ease paratum puram et meram veHtatem exponere ; et sic ex supradictis registris et libris
sequentes informationes extractae stint.
Sequuntur redditus.
Habet haec domus in diversis locis septuaginta et
novem jugera terrae, quae commendator propriis expensis
colit, et calculatis fructibus in pecuniis secundum communem aestimationem habet de quolibet jugero duos
florenos aureos, in summa . . ..... ffi. 158.
Item habet ecclesiam parochialem, quae habet suos
census divise a praeceptoria, et primo habet quandam
peciani terrae, ex qua annuatim proveniunt pro locatione
ffl. 4 stuber . • .
Item habet in diversis aliis minutia redditibus in
summa florenos cum dimedio . . ffl. 12 . . . 1).
Item de alia pecia terrae recipit singulis annis
novem florenos et scutiferos X ( ffl. 9 stuber 10).
Item habet ex oblationibus ecclesiae annuatim
circa triginta et sex florenos
fli 36.
Circa generales interrogationes an habeat alios redditus
Tel proventus, dixit : non.
Sequuntur onera.
Tenetur commendator dare in annuali censu sex florenos
aureos cuidam seculari, qui redimi possunt pro centum
florenis aureos et commendator impignoravit . . ffi. 6.
Item dat alios sex florenos carolinos pro annuali censu
4) Niet verder ingevuld.
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alio seculari, qui etiam sunt redimibiles pro centum florenis carolinis, quos commendator impignoravit . ffl: 6.
Item dat alios sex florenos carolinos pro annuali censu
cuidam seculari, qui etiam Bunt redimibiles pro centum
florenis carolinis, quos commendator etiam impignoravit
(
ffl.
6).
2 vs.)
Item dat quatuor florenos carolinos pro annuali censu
alio seculari, qui etiam stint redimibiles pro septuaginta
florenis carolinis, quos commendator impignoravit (ffl. 4).
Item solvit florenos tres carolinos impignoratos pro
ffl. 3.
quinquaginta florenis
Item solvit alios tres florenos etiam impignoratos pro
ffl. 3.
quinquaginta florenis
Item habet alium sacerdotem pro servicio ecclesiae,
quia commendator est decrepitus, et dat pro salario et
expensis suis singulis annis viginti et quatuor florenos
•• ***** .... ...... ffl. 24.
Item baiulivo pro pensione singulis annis viginti et
ffl. 25:
quinque aureos florenos
Item exponit pro reparatione aggerorum et aquaeduc ffl. 13.
tuum ultra tredecim
Residuum exponit - pro alimentatione domus, pro restauratione aedeficiorum et pro hospitibus et pauperibus advenientibus et pro sustentatione senectutis commendatoris
et pro solvendis impositionibus et gravaminibus impositis
et quae continue imponuntur per officiales Imperatoris
incomportabiles quasi.
Depositio testium.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
habenda dicti domini visitatores examinarunt dominum
baiulivum Traiectensem ibidem praesentem et Theodoricem(!)
Sesser Gottofridumque Wassman, qui de omnibus praedictis cognitionem et noticiam certam habebant, a quibus
particulariter et separatim intellexerunt sic esse prout
supra dictum est, mediante juramento ut moris est.
Situs praeceptoriae.
Domus Ordinis est in territorio Traiectensi distans a
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Traiecto per spatium quatuor horarum et habet ecclesiam
parochialem et principalem illius loci, pro servitio cuius
sunt duo sacerdotes. Commendator eligitur per baiulivum
Traiectensem, cui singulis annis dantur viginti quinque
floreni pro pensione ut supra dictum est.
Scutiferi LII faciunt florenum aureum ; seutiferi
XXVI florenum philipensem et XXIIII faciunt florenum carolinum.
Haec visitatio extracta fuit per eundem notarium prout in Werder 1).
MIDDELBURG.
PRAECEPTORIA IN SELANDIA DEPENDENS A
BAIULIVATU TRAIECTENSI.

(fol. 3)

Anno Domini MDXL die 19 Junii dicti domini visitatores in sua commissione procedentes visitarunt domum
Ordinis in civitate Middelbourg et pro vera informatione
habenda vocarunt religiosum fratrem Johannem Eick
commendatorem, coram quo fuit lecta bulla visitationis ;
deinde sibi commiserunt, quod °miles libros et scripturas
suas circa informationes reddituum et emolumentorum
coram ipsis praesentaret ; dato tandem sibi juramento de
veritate declaranda circa requisita juravit et dixit eum
esse paratum puram et meram veritatem exponere ; et
sic ex supradictis registris et libris sequentes informationes
extracte (sunt).
Sequuntur redditus.
Primo habet quandam domum in civitate Middelbourg .
quaedomsictrBwe,quloasing
pro quinquaginta et quatuor florenis Caroli . . ffl. 54.
Item habet quendam hortum prope moenia civitatis, in
1) Het extract betreffende Waarder is in dit dossier echter niet
bewaard.
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quo conveniunt cives sagitarii, et dant singulis annis pro
locatione duodecim florenos carolinos . . . . ffl. 12.
Item habet pomarium intus civitatem, ex quibus fructibus
recipit annuatim circa viginti quinque floreno(s) earolinos,
interdum plus et minus ffl. 25.
Item habet tres parvas domus prope . . . . 1), ex quibus
recipit annuatim
fit 17.
Item habet in minutis censibus ex conventu sororum
et ex quibusdam domibus in civitate in summa circa
duos florenos carolinos singulis annis . . . . . ffl. 2.
Item habet ex alio pomario sive horto coniuncto cum
illo, ubi stant sagittarii, ffl. 4.
Item habet quindecim jugera terrae prope civitatem,
quae locantur singulis annis pro quinquaginta et duobus
florenos carolinis • • . . • • . .... fit 52.
Item habet ex oblationibus ecclesiae fere quantum
exponit pro illuminaribus.
Super generalibus interrogatus an sint alii redditus vel
proventus, dixit quod non.
Sequntur onera.
Tenetur solvere singulis annis ex parte domus pro
reficiendis et intertenendis aggeribus circum circa isulam
pro defensione inundationis . • • • ffl. 24 carolinos.
Item tenebatur dare baiulivo Traiectensi annualem
pensionem, sc. ffl. 20 ; attentata paupertate domus ex
gratia singulari hanc pensionem remisit.
Item tenetur commendator hebdomada legere tres missas ; et quia interdum aliis negociis occupatus vel infirmus,
alium sacerdotem admittit.
Residuum exponit pro alimentatione domus, pro salario
unius servitoris et ancillae, pro reparatione aedificiorum
et pro aliis rebus necessariis ; accidit etiam quod interdum
veniunt hospites et cives, pro quibus necessarium est inemere vinum, quod taro praecio venditur, quia in ilia
regione non nascitur.
1) Een kwalijk leesbaar woord, waarin is gewijzigd; cinaelixum of
lets dergelijks; misschien : cimeterium?
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Depositio testium.
Pro verifications et certitudine supradictae depositionis
habenda dicti donlini visitatores examinarunt honorabiles
dominos Guilliermum de Molenstein et Martinum Adriani
ccclesiarum collegiarum canonicos et commendatoriae intrinsecos, qui de omnibus supradictis cognitionem et
noticiam habebant, a quibus particulariter et separatim
intellexerunt sic esse prout supradictum est, et hoc affirmarunt in eorum consciencia omni suspitione carentes.
Situs praeceptoriae.

(fol. 3 vs.)

Domus Ordinis est in civitate principali tocius regionis
Zeelandiae, quae dicitur Middelbourg, et est prope moenia
in loco satis amoeno cum Buis hortis et aliis rebus necessariis. Habet parvam ecclesiam coniunctam ad honorem
Sti. Johannis, sed non est parochia. Haec civitas est (in)
insula maiori Selandiae, sed etiam multa damna patitur
ex inundationibus aquarum et in reficiendis aggeribus.
Valores et cursi monetarum concordant cum aliis
visitationibus et etiam mensurae et praetia frumentorum, quae frumenta portantur a regno Daniae et
Norwegice.
Haec omnia extracta fuerunt ab originalibus
scripturis authenticis manu Johannis Halteren
publici notarii scriptis et per me Theodoricum
Nolden publicum apostolica authoritate notarium
visa, recognita et authenticata fuerunt, in quorum
fidem hic me manu propria subscripsi die 29
Octobris anni 42.
Theodoris Nolden von Crevelt.

Bijdr. en Meded. XLVIII.

16
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KARCHWERFF.
PRAECEPTORIA VIRGINUM IN ZELANDIA.

Anno Domini MDXL die trigesima 1) Junii dicti domini
visitatores procedentes visitarunt domum Ordinis in Kerckwerff, in qua resident virgines moniales dicti Ordinis, et
pro vera informatione habenda vocarunt dominam venerabilem dominam sororem Lottam Wilhelmi priorissam
necnon Guieliermam Petri procuratricem, quibus commiserunt, quod omnes libros et scriptures suas circa informationes reddituum et emolumentorum dictae domus coram
ipsis praesentarent; tandem date sibi juramento de -veritate declaranda circa requirenda posita manu super crucem
more Ordinis jurarunt et dixerunt eas esse paratas puram
et meram veritatem exponere, quod fecerunt prout sequitur.
Sequuntur redditus.
Habet haec domus circum circa praeceptoriam in diversis locis ducentum et sexdecim jugera terrae, quorum
in arrendam nomine locationis dimiserunt jugera centum
et sexdecim, ex quibus singulis annis recipiunt quatuor
centum et quinquaginta florenos carolinos ; et isti agri
aunt remotiores a domo situati ffl. 450.
Reliqua centum jugera viciniores propriis expensis cul.tivare faciunt et recipiunt communibus annis circa ducentum et quinquaginta mensuras tritici.
Item habet in avena ex dictis agris circa centum et
quadraginta mensuras.
Item habent in hordio ex dictis agris circa centum et
quadraginta mensuras.
Item habent ex dictis agris fabas, pisas et alia legumina
et canapem et linum, quae omnia consumuntur in domo
pro coquina et bestiis et nichil venditur.
Item singulis annis vendunt boves pingues pro centum
florenis carolinis . ... ..... . . ffl. 100.

4) Lees waarschijnlijk : tercia decima (zie de inleiding).
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Item vendunt semina rappatis cum quibus conficitur
ffl. 80.
oleum pro
Item habent silvam novem jugerum, in qua accipiunt
ligna pro servicio domi et coquina.
Ex ecclesia emolumenta non habent nec alios redditus
sive proventus salvo quod finitis divinis officiis atque
orationibus manuum honesta muliebri labore aliquid interd lucrantur, unde comrnodius se sustentant et vestiunt.
Alia bona non habent.
(fol. 4)

Sequuntur onera.
Tenentur dare commendatori Traiectensi pro annuali
pensione
XX ffl. aureos.
Item dant duobus sacerdotibus Ordinis pro salario . .
XL ffl. carolinos.
Item habent plures servitores et ancillas, quibus dant
pro salario eorum
ffl. 173.
Item tempore laboris accipiunt mercenarios, quibus dant
ffi 50.
annuatim
Item dant ecclesiae parochiali in Soutenlanden in censu
redimilili annuatim
. . a 9.
Item dant cuidam mulieri pro denariis expositis in
ffl. 24.
reparatione aggrorum .........
Item coguntur dare tertiam parterre omnium reddituum
pro reparatione aggrorum, quae tertia pars taxatur pro
trecentum florenis carolinis singulis annis . . a 300.
Item solvunt pro continues exactionibus singulis annis
florenos carolinos . ...... • • • • ffl. 24.
Item dant pro recognoscentia nemoris annuatim. ffl. 3.
Residuum exponitur pro alimentatione domi ; nam continue esse debent duodecim sorores cum priorissa, quibus
antiquo tempore debentur seu dare solebant pro competuntia in pecuniis duo floreni pro qualibet sorore et quatuor floreni pro priorissa ; sed nunc propter inopiam nichil
habent et manuali labore vivunt.
Sequitur depositio testium.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
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habenda dicti domini visitatores examinarunt fratrem
Jodocum de Costefeldia commendatorem sive cappellanum
dictae domus et fratrem N. sacellanum, qui de omnibus
supradictis noticiam et cognitionem certam (habebant), a
quibus particulariter et separatim intellexerunt sic esse
prout supra dictum est, et hoc affirmarunt mediante
juramento.
Situs praeceptoriae Karchwerff.
Domus Ordinis est in loco campestri distans a civitate
Middelborch per spacium trium horarum ; in ea sunt virgines religiosissime viventes, portantes crucem in vestibus
secularibus, et sunt sub protectione baiulivi Traiectensis.
Venditur mensura siliginis et tritici pro medio
floreno aureo vel circa.
Haec visitatio recepta fuit per eundem notarium prout
in Middelborg.
SNEECK.
PRAECEPTORIA. IN FRISIA. DEPENDENS A BAIULIVATU
TRAIECTENSI.
Anno Domini MDXL die ultima Junii dicti domini
visitatores in sua commissione procedentes visitarunt praeceptorium Ordinis Sti. Johannis prope oppidum Sneck et
pro very informatione habenda vocarunt religiosum fratrem
Reinerum Sibrandi commendatorem, coram quo fuit lecta
bulla visitationis ; deinde sibi iniunxerunt, quod omnes
libros et scripturas suas circa informationes reddituum et
emolumentorum dictae domus coram ipsis praesentaret ;
tandem dato sibi juramento de veritate declaranda circa
requisita juravit et dixit eum esse paratum puram et
meram veritatem exponere. Et sic ex dictis registris et
libris sequentes informationes extracte sunt.
(fol. 4 vs.)

Sequuntur redditus.
Primo declaravit, quod omnes redditus et proventus
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dictae praeceptoriae sunt in censibus agrorum, pratorum
et pascuorum circum domum et parochiis et pagis circumstantibus, quorum nomina inferius specificantur ; tamen
dixit, quod numerum agrorum particulariter declarare non
potest, quia in registris et libris non specificatur, sed
pleraque ipsorum agrorum et pascuorum suet fossatis et
terminis sive signis distincta et separata ab aliorum possessionibus.
Habet in quadam villa Issbrachten 1) prata et pascua,
quae diversis personis locantur pro annuali censu centum
et septuaginta quatuor florenorum aureorum. . ill. 174.
Item in alia villa nomine Terns 2) sunt prata et pascua,
que diversis personis locantur pro annuali censu centum
et quadraginta 3) florenorum aureorum . . . ffl. 123.
Item in alia villa, quae dicitur Gouten 4), sunt prata
et pascua, quae diversis personis locantur pro annuali
censu, centum quadraginta 5) florenis aureis. ffl. 140.
Item in alia villa dicta Longen 6) sunt prata et pascua, quae diversis personis locantur pro annuali censu,
ffl 58.
quinquaginta et octo florenis aureis
Item ex villa Tralinger 7 ) habet ex locatione pratorum
et pascuorum singulis annis a diversis personis decem et
octo florenos aureos Renenses. . . . . . ffl. 18.
Item in alia villa dicta in der Ilst sunt pascua et
prata, quae diversis personis locantur pro annuali censu
tredecim florenorum aureorum Renensium . . ffl. 13.
Item in villa Dorsum 8) stint pascua et prata, quae
diversis personis locantur pro annuali solutione octo flo1) Ysbrechturn.
2) Tirns.
3) Het getal is blijkbaar abusievelijk van den volgenden post overgeschreven.
4) Goutum.
Ook bier schreef de afschrijver eerst het getal van den volgenden
post : quinquaginta et octo, hetgeen hij vervolgens door boven- en
doorschrijving verbeterde.
6) Loenga.
7) Tjalhuizum?
8) Deersum ?
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renorum aureorum Renensiuin
ifi. 8.
Item prope opidum de Sneek sunt prata et pascua,
quae locantur singulis annis diversis personis pro solutione quinquaginta et septem florenorum . . . III. 57.
Item habet quaedam prata et pascua circum praeceptoriam, quae servantur pro vaceis et bestiis domus, quia
continue habent circa triginta vaccas et cum earum fructibus sustentant domum cum easels et butyro ac aliis
lacticiniis.
Dixit praeterea, quod habent undecim ecclesias parochiales, quae administrantur per fratres conventuales, ex
quibus domus nullum habet emolumentum etsi commendator post obitum pastoris capit spolia in usum domi,
quae aestimari non possunt, quia interdum sacerdotes
contraxerunt debita ultra quam comperiatur in spoliis.
Alios dixit non esse redditus nee emolumenta quam
supra dictum est.
,

Sequuntur onera.

(fol. 5)

N.B.

Primo tenentur singulis annis dare et solvere pro pensione domini baiulivi Traiectensis quinquaginta (florenos)
aureos Rhenenses
ill. 50.
Item cogitur cornmendator singulis annis solvere impositiones et exactiones per officiales Imperatoris imposita
nullo habito respectu previlegiorum Ordinis, quae gravamina sunt incomportabilia, unde requirit sublevari.
Residuum exponitur pro alimentatione domus, in qua
continue resident octo vel novem sacerdotes Ordinis
exceptis aliis advenientibus ; habent etiam plures servitores et ancillas pro campo et bestiis ; coguntur emere
omnia frumenta pro pane et pro conficienda cerevisia,
quae frumenta ex Dacia, Dania et Norvegia adconsumuntur ; praeterea plures pecuniae in carnibus, piscibus
et similibus et in vestibus sacerdotum conventualium, in
mercede et salario servitorum et ancillarum, quae omnia,
si bene calculentur, excedunt summam reddituum praedictorum.
Patiuntur etiam inundationes aquarum et tenentur
reparare et restaurare aggeres, pro quibus reficiendis
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plures pecuniae consumuntur. Accidit etiam interdum,
quod rumpuntur aggeres et aquae inundant et submergunt
prata et pascua, et tune tenentur defalcare annualem
pensionem sive censum ad judicium et arbitrium proborurn
virorum.
Depositio testium circa supradicta.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
liabenda dicti domini visitatores examinarunt et interrogarunt religiosos fratres Petrum Petrum 1) de Bolsert,
pastorem in Tralinger, et Desiderium de Dettenkemper,
pastorem in Folssgart 2), conventuales seniores in dicta
praeceptoria, qui de omnibns supradictis cognitionem et
noticiam certam habent, a quibus particulariter et separatim intellexerunt sic esse prout supra dictum est, quia
singulis annis competuntiam a commendatore recipiunt,
et hoc affirmarunt cum juramento solemni.
Situs praeceptoriae.
Domus Ordinis est in provintia Frisiae non multum
distans ab oppido Sneck et est amplurn monasterium, in
quo residet commendator cum octo sacerdotibus. Moriente
commendatore conventuales eligunt alium commenda,torem,
quern baiuli vas Traiectensis confirmat.
Valores monetarum concordant cum aliis visitationibus et stint omnes floreni aurei Rhenenses, cornputando scutiferos vel stuber XXXX pro floreno.
Haec omnia extracta fuerunt ab originalibus
scripturis et authenticis manu Johannis Halteren
publici notarii scriptis et per me Theodoricum
Nolden publicum apostolica authoritate notarium
visa, recognita et authenticata fuerunt, in quorum
fidem hic me manu propria subscripsi die 29
mensis Octobris anno Domini 1542.
Theodoricus Nolten. de Crevelt.
I) Lees waarschijnlijk: Petri.
2) Folsgara.
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(fol. 1)

WERFFEN 1).
PRAECEPTORIA VIRGINUM IN FRISIA.

Anno Domini MDXL die tertia mensis Julii praenominati domini visitatores in sua commissione procedentes
visitarunt praeceptoriam de Werffen, ubi resident virgines
moniales Ordinis Sti. Johannis sub protectione et obedientia
reverendi bauilivi Westphaliae, et pro vera informatioiie
habenda vocari fecerunt religiosam dominam Geburgiam
priorissam dictae preceptoriae cum toto capitulo virgin urn
monialium in numero circa octuaginta, portantes mantellum et crucem dicti Ordinis Sti. Johannis, coram quibus
fuit lecta bulla visitationis ; deinde dictae priorissae commiserunt, quod omnes libros et scripturas suas circa informationes reddituum et emolumentorum dictae praeceptoriae
coram ipsis praesentaret, quae immediate commisit religioso
capellano et sacerdoti fratri Hermann° de Daventria, quod
praecepta exequeretur, cui sacerdoti dato solenni juramento
de veritate declaranda circa requisita juravit et dixit earn
esse paratum puram et meram veritatem exponere ; et sic
ex supradictis libris et registris sequentes inforrnationes
extractae sunt presente me notario stipulante.
Summa omnium reddituum.
Primo dixit, quod omnes introitus sive proventus se
extendere possunt usque ad summam octo centum florenorum aureorum iuxta communem aestimationem, qui
consistunt in censibus et pensionibus annualibus prout
inferius specificatum erit

fl. 800.

Sequuntur particulares redditus.
Particulariter specificarunt, quod fundi, de quibus praedicti census capiuntur, sunt agri, prata et pascua sits
partim circum domum ipsam et partim in diversis locis

1) Warffum.
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et parochiis circumstantibus, videlicet in parochia Oserverdt 1), Brede, Ahmdeel 2), Tualigum 3), Baffeltt, Nanum 4
Obergum, Wissum 5), Stemssweert 6) et Nohrdick. Requisitus fuit, quod declararet numerum et quantitatem agrorum et possessionum , dixit hoc fieri non posse nisi
praesentialiter et de novo mensurarentur, quia suis ternporibus non mensurata fuerunt neque in registris vel libris
talis numerus aut quantitas apparet vel describitur, sed
pleraque sunt fossatis distincta, alia vero in communi
adiacentia et sita, in quibus sunt termini vel distinctiones
insurpositae. Dixit quod habent praedia, prata et pascua
pro sustentatione domus, quae partim colunt et partim
dimittunt pro vaccis et pro coribus 7) pascendis et nutriendis, quae in summa esse possunt circa septem centum
jugera terrae 8).
Item ex propria agricultura possunt habere communibus
anuis circa quinque centum modia hordei, quae consumuntur pro conficienda cerevisia pro monialibus et domo
et pro nutriendis bestiis tempore hiemali, quia interdum
non sufficit fenum.
Item ex propria agicultura habere possunt circa quatuor
vel quinque centum modia avenae, ex quibus frumentis
nichil venditur, quia omnia consumuntur in domo.
Circa alios redditus et census, ex quibus proveniunt
supradicti octo centum floreni, dixit, quod communiter
locantur et arrendantur ad sex annos.
(fol. I vs.)
Interrogatus an habeant alia frumenta in tritico et
siligine, dixit quod omnino nichil, sed coguntur mere,
quia terra est nimis arenosa et padulosa (!).
Dixit preterea, quod habent circa centum vaccas, a

),

1) Uskwert?
2) Den Andel.
3) Tinallinge.
4) Eenrum?
5) Winsum.
6) Stitswert.
7) pecoribus?
8) Mr. Muller, op. cit. pag. 164, vertaalt dit ten onrechte als 700
bunders; een juk is nagenoeg een halve bunder.
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quibus bona emolumenta recipiunt in butyro et caseis,
sed omnia sunt necessaria pro sustentatione domus.
Dixit etiam pro quando recipiuntur virgines, parentes
earum solvunt dotem secundum possibilitatem et quod
pecuniae exponuntur in censibus vel in aliis redditibus.
Item quod ab ecclesia aliquas oblationes recipiunt, sed
postquam venit haec recta Lutherana deficiunt offertoria
et oblationes et fere sufficiunt pro illuminaribus ecclesie.
Interrogatus an habeant jurisdictionem, subditos et
vasallos, dixit quod non.
Interrogatus an habeant decimas, membra vel grangias,
dixit, q(uod) n(on) nisi supradicta.
Sequuntur onera.
Primo tenentur solvere singulis annis in censibus centum
et quatuor florenos aureos ratione et pro causa bellorum,
quia coactae fuerunt pecunias accipere cum prejudicio, ut
solverent impositiones sibi factas tempore ducis Caroli
Gelderensis et ducis Saxoniae , alias coactae fuissent vel
locum dimittere aut fame mori.
Item pro sustentatione domus cum circa octuaginta
virginibus et quatuor sacerdotibus multa exponuntur, quia
necessariurn est fere omnia frumenta emere et caro praecio.
Item salario servitorum et ancillarum pro agricultura
et vaccis singulis annis exponuntur circa centum et
quinquaginta floreni aurei Rhenenses . • • • fl. 150.
Item dantur cappellanis pro eorum stipendiis singulis
annis quadraginta •
fl. 40.
Item pro advenientibus hospitibus et affinibus monialium
multae fiunt expensae.
Depositio testium circa supradicta.
Pro verificatione et certitudine supradictae expositionis
habenda dicti visitatores examinarunt et interrogarunt
venerabilem sacerdotem fratrem Henricum Rosendael et
religiosas sorores Wisielman, Kareportingen et Bellamfuestes 1), moniales seniores quae de omnibus supradictis
cognitionem et noticiam certam habebant, a quibus partiI) Wij laten een iegelijk voile vrijheid tot conjectureeren.
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culariter et separatim intellexerunt sic esse prout supra
dictum est mediante juramento.
Situs preceptoriae.
Domus Ordinis est in loco campestri prope flumen
Amasum, a quo interdum multa evenisset 1) propter inundationem aquarum. Distat a civitate Gruninge per spacium
quatuor horarum, Domus est bene structa cum fossis latissimis circam circa, quae pertransiri non possunt nisi
navicula. Omnes virgines litteris attendunt adeo quod
plures linguam latinam callent. Moriente priorissa caeterae
virgines aliam priorissam eligunt, quam baiulivus Westphaliae reconfirmat. Et ipse singulis annis visitare tenetur,
cui dant expensas et sex florenos aureos singulis annis.
Fertur quad dicta praeceptoria cum aliis duabus Witwert
et Osterwerum fuerunt fundatae, et domus sic temporibus
nullam habet superioritatem in aliis domibus, sed unaqueque habet propriam priorissam.
(fol. 2)

Haec omnia extracta fuerunt ab originalibus scripturis
et authenticis manu Johannis Halteren publici notarii
scriptis et per me Theodoricum Nolden publicum apostolica authoritate notarium visa, recognita et authenticata
fuerunt, in quorum fidem hic me manu propria subscripsi
die 16 Octobris anno Domini 1542.
Theodoricus Nolden de Crevelt.
WITWERTT.
PRECEPTORIA VIRGINUM IN FRISIA.
Anno Domini MDXL die quinta mensis Julii supradicti visitatores in sua commisione procedentes visitaverunt domum sive preceptoriam de Witweert in Frisia
et pro vera informatione habenda vocari fecerunt venerabilem religiosam dominam priorissam cum caeteris virgi4) Een poging van zeker twijfelachtige waarde om het corrupte

eveniccet ",

dat het hs. te lezen geeft, te verbeteren. Misschien is
bovendien het woord „damma" weggevallen.
lf
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nibus et venerabilem fratrem Woltherum de Gruningen
ipsius domus sacerdotem et administratorem, coram quibus
fait lecta bulla visitationis ; deinde ipsis commiserunt et
injunxerunt, quod omnes libros et scripturas suas circa
informationes reddituum et emolumentorum dictae domus
coram ipsis presentarent ; tandem dato sibi juramento, sc.
sacerdotis, de veritate declaranda circa requisita juravit et
dixit eum esse paratum puram et meram veritatem exponere, et sic ex dictis registris et libris sequentes informationes extracte sunt presente me notario stipulante.
Sequuntur redditus et numerus agrorum.
Circum circa preceptoriam sunt sexaginta seu 1) iugera
terrae, quae propriis expensis cultivantur, ex quibus
habentur frumenta inferius descripta.
Item in parochia Marhusen habet ducentum et quinque
graminata sive jugera terrae.
Item in parochia Ernsthem 2) habet trecentum graminata
seu jugera terrae.
Item in parochia Saxkuhm 3) habent tantummodo
quinque jugera terrae.
Item in parochia Petersbuhren habent tredecim graminata pro sacerdotibus in Witweert.
Item in Witwert et in Uissquat 4) habent quatuordecim
graminata terrae.
Item in parochia Oldorp 5) habent octo graminata et
unum Sanctae Cruel datum est.
Item in parochia Uthuss 6 habent quadraginta et septem
cum dimidio graminata.
)

4) Of hiervoor is het woord graminata weggevallen of wel seu is
een schrijffout voor sex.
2) Ernstheim, bestaande uit twee boerderijen aan den weg van Baflo
naar Mensingeweer, heeft, zoover ons bekend, kerkelijk onder Baflo
behoord en geen zelfstandige parochie gevormd (cf. ook de akte van
1281 : Oorkondenboek van Groningen en Drente no. '155.)
3) Saaxum (onder Oldenhove) of Saaxumhuizen (onder Baflo.)
4) Uskwert.
5) Ook het bestaan van Oldorp (gelegen onder Uithuizen) als afzonderlijke parochie is ons niet bekend.
6) Uithuizen.
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Item in parochia Meedt 1) habent sex graminata sive
jugera terrae.
Item sunt quatuor principales coloni, qui corpus conventus nominantur ; caetera sunt exigua et concurrentia.
Idcirco omnibus computatis domus de Witweert habet
circa sexcenta et quinquaginta et octo graminata, quibus
utuntur coloni. Ulterius habet alia graminata et pascua
in wyta 2) litto(re) fluminis Amasiae et maxis, qua ventoruni
flatu inundantur aquis , ideo nichil certi habet ex iis.
Haec preceptoria habere potest communibus annis ex
redditibus dictarum possessionum circa quatuor centurn
florenos aureos, interdum plus et interdum minus.
Jugera sive graminata, quibus domus de Witweertt
fruitur cum sua massaria, sunt trecentum graminata ultra ea,
quae sunt suposita inundationibus maxis.

Item circa redditus frumentorum dixit, quod commu(fol. 2 vs.)

nibus annis factis omnibus expensis vendere possunt circa
trecentum modia avenae et ducentum modia hordei ; tamen
interdum accidit, quod anni sunt steriles et omnia consumuntur in domo, quia sunt continue quindecim virgines
et tres sacerdotes cum multis servitoribus et ancillis.
Habet preteria plures vaccas bonas et equos et communibus annis ex eis vendunt pro triginta vel quadraginta
florenis, et interdum alios emunt.
Vendunt etiam lacticinia et butyrum communibus annis
pro viginti quinque florenis.
Interrogatus, an liabeant decitnas, subditos et vasallos,
respondit, quod non.
Interrogatus, an ab ecciesia emolumenta recipiat, dixit,
quod his ternporibus nichil et si aliquid habet ac recipit,
tamer' quasi non sufficit pro illuminaribus ecclesie.
Conclusive dixit alios non esse redditus (vel) proventus
quam supra dicti et quod, si omnia frumenta venderentur,
cum caeteris redditibus communibus annis vix habere potest
1) Uithuizermeeden.
2) In de eerste letter is een verandering aangebracht, zoodat zij
moeilijk te determineeren valt. Misschien is het woord niet meer dan
een mislukkende en weldra opgegeven poging om het vervolgens opnieuw
begonnen „littore" te schrijven, en kan het mitsdien geheel vervallen.
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mille et ducentum florenos aureos in summa, cum quibus
ft 1200.
sustentaretur praeceptoria
Sequntur onera.
De supradictis redditibus sunt sexaginta personae quotidie comedentes in domo demtis hospitibus et armigeris
continue transeuntibus ; ulterius sunt pauperes et laborantes
tempore aestivo in frumentis et feno et tempore biemali
pro purgandis et extrahendis frumentis a spicis, quae
omnia sunt onera necessaria.
De supradictis redditibus singulis annis opportet emere
circa centum modia siliginis pro faciendo pane et emitur
modium pro uno floreno Embdensi vel circa.
Item emuntur singulis annis circa viginti quinque
modia tritici pro uno floreno aureo pro quolibet modio,
interdum plus et minus.
Item in lupulis pro conficienda cerevisia exponuntur
circa octo floreni aurei.
Item pro sale et pi(s)cibus salsis et pro aromatibus
circa triginta quinque floreni.
Item pro carnibus recentibus et aliis rebus pro coquina
ultra ducentum floreni.
Item pro recuperatione(!) aedificiorum exponuntur communibus annis ultra quindecim floreni.
Item pro vestibus virginum et lineamentis domus annuatim ultra quinquaginta floreni.
Item pro salario et mercede sacerdotum et servitorum
quinquaginta sex floreni.
Item pro continuis exactionibus Imperatoris aestimari
non potest, nam a decem annis circa coacti fuerunt
solvere ultra mille florenos demptis aliis oneribus.
De supradictis redditibus tenentur dare singulis annis
baiulivo Westphaliae florenos duodecim, quod accipit
prout dicit pro ordinaria responsione Ordinis, unde conqueritur administrator, quod haec domus plus caeteris
gravetur, et petit liberari, quia dictus baiulivus neque alii
defendunt domum a continuis gravaminibus. Sunt praeterea
multa alia onera, quae describi non possunt, praecipue ex
continuis inundationibus aquarum pro reficiendis aggeribus,
in judiciis, pro defensione jurium et privilegiorum Ordinis
et in similibus iuconsideratis accidentibus.
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Depositio testium.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
habenda dicti domini visitatores examinarunt et interrogarunt fratrem Gerlacum Nain, sacerdotem Ordinis Sti.
Johannis, et dominum Henricum Gloe, qui de omnibus
supradictis cognitionem et noticiam certam habent, a
quibus particulariter et separatim intellexerunt sic esse
prout supra dictum est et hoc affirmarunt mediante
solemni juramento.
(fol. 3)

Situs preceptoriae.
Domus Ordinis est in loco campestri distans a praeceptoria de Werffen per spacium unius horae, etiam
prope flumen Amasi. Vita et mores istarum virginum est
talis prout in domo Werffen, sed non sunt in tanto
numero ; portant mantellum et crucem Ordinis S. Johannis
et caste ac religiosissime vivunt, prout est Tama.
Haec visitatio recepta fuit per eundem notarium prout
in Werffen.
OSTERVERUM.
PRAECEPTORIA VIRGINUM IN FRISIA.
Anno Domini MDXL die nova mensis Julii 1) dieti
domini visitatores in sua commissione procedentes visitarunt domum sive praeceptoriam de Osterverum, ubi resident commendator sacerdos cum duodecim virginibus
monialibus laicis, quia non tenentur divina officia cantare
vel horas canonicas, nam sunt indoctae. Et pro vera informatione habenda vocari fecerunt religiosum fratrem
Egebertum Reninck commandatorem, coram quo fuit lecta
bulla visitationis ; deinde sibi commiserunt, quod omnes
libros et scripturas seas circa informationes emolumentorum et redditionum dictae domus coram ipsis praesentaret; tandem dato sibi juramento de veritate declaranda
1) Het afschrift heeft abusievelijk Junii.
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circa requisita juravit et dixit eum esse paratum puram
et meram veritatem exponere et sic ex supradictis registris
et libris sequentes informationes sunt extractae.
Sequitur redditus et proventus.
In primis habet a quodam colono pro ficta sive locatione
centum et viginti jugerum sive graminatorum terre cultivatae florenos sexaginta Emdenses, quia communibus
annis solvitur pro quolibet graminato medius florenus ;
tamen interdum accidit, quod propter inundationes marls
terrae steriles et salsa° remanent in prejudicium domus ;
• • • ffl. 60.
Item habet ab alio colono pro ficta sive locatione sexaginta jugerum terrae annis communibus triginta florenos
Emdenses, et interdum minus pro inundatione . ffl. 30.
Item habet ab alio colono pro locatione decem jugerum
quinque florenos Emdenses
ffl. 5.
Item ab alio colono pro locatione quadraginta jugerum
viginti florenos
ffl. 20.
Item ab alio colono pro locatione viginti jugerum habet
decem florenos Emdenses (
ffl. 10.)
Item ab alio colono pro locatione centum jugerum
quinquaginta florenos Emdenses (
ffl. 50.)
Item ab alio colono pro ficta septuaginta jugerum habet
triginta quinque florenos Emdenses . (. . . ffl. 35.)
Item ab alio colono pro ficta viginti jugerum habet
decem florenos Emdenses
ffl. 10.
Item ab alio colono pro locatione triginta jugerum quindecim florenos Emdenses
fit. 15.
Item ab alio colono pro locatione viginti jugerum habet
ffl. 10.)
decem florenos Emdenses (
Item ab alio colono pro locatione quadraginta jugerum
viginti florenos Emdenses (
ffl. 20.)
Item in loco dicto Neunhaus 1) habet septuaginta graminata locata cuidam rustico, pro quibus recipit triginta
quinque florenos Emdenses ffl. 35.
Item in eodem loco habet alia septuaginta graminata
1) Nieuwenhuis onder Delfzijl.
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(fol. 3 vs.)

locata alio rustico, pro quibus singulis annis etiam recipit
triginta et quinque florenos Emdenses . . . . ffl. 35.
Item ab alio rustico pro locatione quadraginta jugerum
viginti florenos Emdenses ...... .
ffl. 20.
Item prope aggeres pro locatione quadraginta jugerum
viginti florenos Emdenses
ffl. 20.
Item in Otterdurn pro locatione triginta quinque
jugerum decem et septem florenos Emdenses (. ffl. 17.)
Item in Meedhusen pro ficta quadraginta jugerum
viginti florenos Emdenses (. . . . . . . ffl. 20.)
Item in Meedhusen pro ficta quadraginta jugerum alios
viginti florenos Emdenses (
ffl. 20.)
Item pro locatione sexaginta jugerum habet triginta
florenos Emdenses
ffl. 30.
Item in Dwerswolt 1 ) pro ficta quindecim jugerum habet
duodecim florenos Emdenses (
ffl. 12.)
Item pro locatione quadraginta jugerum habet viginti
florenos Embdenses
ffl 20.
Item pro locatione decem jugerum habet quinque floill. 5.
renos Embdenses
Item in Buchsell 2) pro locatione viginti jugerum habet
ffl. 10.)
decem florenos Embdenses (
Summatis supradictis redditibus habet haec praeceptoria
in summa florenos Embdenses quinque centum et quinquaginta et duos ffl. 552.
liabet praeterea proprias possessiones, in quibus alit
uno anno quadraginta vaccas, alio anno quadraginta et
quinque, et tertio anno quinquaginta secundum fertilitatem ; item alit decem, undecim et interdum duodecim
juga vel paria bovum et decem vel duodecim equos,
interdum plus et minus ; et numerus agrorum sive pascuorum se extendit ad summam trecentum jugerum sive
graminatorum, quae 3), Si locarentur, reciperet singulis annis
circa centum et quinquaginta florenos Embdenses . ffl. 150.
1) Moeilijk verklaarbaar. Buurswolde, het zuidelijk gedeelte van
Fivelgo, schijnt te ver verwijderd.
2) Borgsweer ? ? Butzeel of Busseel is ons alleen als persoonsnaam
bekend.
3) Lees : ex quibus.

Bijdr. en Meded. XLVIII.
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Praeterea sacerdotes in Oosterverum habent proprias
possessiones prout sequitur.
Primo in Osterverum ex locatione quadraginta jugerum
a 20.
XX florenos Embdenses
Item in Weivert ex locatione quadraginta jugerum
X.X. florenos Embdenses .. .... , . . ffl. 20.
Item in propria agricultura colunt quadraginta graminata, ex quibus habent communibus annis ducentum
modia hordei et avenae simul.
Ultra praedictos redditus dixit, quod sunt multa pascua domui spectantia, quorum numerum specificare non
potent, quia non sunt ultra quinque anni, quod istorum
bonorum est administrator ; libri et registri antiqui perditi
sunt quo tempore dux Carolus Geldrensis Frisiam obsessit
et oppidum Dam 1) expugnavit.
Alios dixit non esse proventus vel redditus quam praedicti, neque ullam juredictionem vel subditos nec ab
ecclesia emolumentum.
Sequntur onera et ordinaria et necessaria.
Consumuntur singulis annis pro faciendo pane in domo
circa trecentum modia siliginis, quia plures sunt personae
ordinariae et pauperes advenientes.
Item pro pane albo in tritico consumuntur circa quadraginta modia tritici.
Item (pro) conficienda cerevisia consumuntur circa sep(tern) centum modia avenae et hordei et pro nutriendis
equis et porcis et aliis animalibus tempore hiemali.
Item occiduntur singulis annis pro servicio domus circa,
viginti boves, vaccae et tauri, quadraginta vel quinquaginta sues et circa centum et quinquaginta vel sexaginta
oyes et agni, quae omnia consumuntur pro servicio domus.
Item indigent quotannis centum florenos Embdenses
ffl. 100.
pro piscibus emendis
Item exponuntur in sale singulis annis circa quinqua(ffl 50).
ginta florenis Embdenses
Item pro emendis diversis generibus cerevisiarum sc.
1) Appingedam.
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Hambu(r)gerbier, Rostokerbier, Lubickerbier, Bremerbier se.
Nottbier, Brounswycker Mumme and Hanover Breihau
. ffl. 40.
etc. circa florenos quadraginta
Item tenentur et coguntur singulis annis dare et solvere officialibus Imperatoris triginta florenos aureos Rhenenses pro liberatione et defensione patriae tamen haec
domus nullam habet defensionem, quia est in via eunda
a civitate Gruningen ad civitatem Embden et plures
milites et negociatores, scilicet kauffleute mit ihren ossen
von Dennemercke, pertranseunt in grave praejudicium
praeceptoriae, adeo quod singulis annis praejudicant ultra
centum florenos Embdenses ....... ffl. 100.
Item gravantur ex continues inundationibus aquarum
et exponuntur communibis annis ultra centum floreni in
reparationibus riparum et aggerum, et non sufficiunt . .
ffi.
100.
Praeterea solvit singulis annis domino baiulivo Westphaliensi pro visitatione et recognoscentia quindecim florenos Rhenenses et servitoribus unum florenum . a 16.
Item coacti fuerunt dare comiti Frisiae Orientalis
florenos mille et quinque centum pro adjutorio belli, quod
habet contra ducem Geldriensem a ducem annis citra.
Item exponunt pro salario servitorum et ancillarum
singulis annis pro gubernandis vaccis et aliis bestiis florenos centum Embdenses et interdum plus . . ffl. 100.
Item habent ecclesiam prope opidum Dam, ubi nulli
sunt redditus tamen tenentur propriis expensis aedificare
et restaurare aedificia et reparaturam dictae ecclesiae, et
pro dicta ecclesia etiam tenentur dare baiulivo Westphaliensi duos florenos annuos.
Item dant de alia grangia in Galkohren 1) dicto baiu1) Goldhoorn. Ongetwijfeld is de wegens dezen uithof verschuldigde
pensie afkomstig van het Johanniterconvent, dat aldaar tot het eind
der The eeuw als een zelfstandige kommanderij heeft bestaan en dat
tot 1446 zelf een voorwerk heeft bezeten in het klooster to Heseldehusen,
hetwelk in dat jaar zelfstandig werd gemaakt. (De plaats Heseldehusen
kunnen wij niet identificeei en; wel is ons een plaats Hesel in Oostfriesland bekend.) Bij het verdrag van '1454 tusschen Groningen c.s.
en het Oldambt over de Reiderdijken trad nog de kommandeur van
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livo singulis annis tres aureos florenos, et propter inundationes aquarum petunt absolvi a tali solutione . fit 3.
Ulterius pro restauratione domorum et grangiarum
communibus annis exponuntur ultra centum floreni, quia
ligna caro praetio venduntur ffl. 100.
De expensis et salario sacerdotum nulla fit mentio,
quia, prout supra dictum est, habent proprios particulares
redditus, cum quibus se sustentant.
Depositio testium.
Pro verificatione et certitudine supradictae depositionis
habenda dicti visitatores examinarunt et interrogarunt
venerabiles fratrem Theodoricum Zuens et fratrem Johannem Piscatoris conventuales dictae domus testes idoneos
et fidedignos, qui de omnibus supradictis cognitionem et
noticiam certain habent, a quibus particulariter et separatim intellexerunt sic esse prout supra dictum est et hoc
affirmarunt mediante solemni juramento, ex eo quod commendator tenetur omnibus annis ipsis conventualibus cornputum dare de acceptis et expensis, prout in praesenti
anno fideliter dedit.
Situs praeceptoriae.
Domus Ordinis est in loco campestri non multum distans
a flumine Amaso inter Gruningen et Embden ; est satis
ampla domus, sed quia est in communi via multa gravamina patitur praesertim tempore belli. In ipsa domo
sunt duodecim moniales laicae et quatuor sacerdotes, est
sub protections et visitations baiulivo Westphaliae et
moriente commendatore sacerdotes conventuales aliurn
eligunt, quern baiulivus confirmat.
Goldhoorn nevens dien van Oosterwierum op; in 1494 echter is het deze
laatste, die „to behoeff des kloesters to Golthorn" land aankoopt, terwijl thans in 4 540 ook uit de qualificatie alle spoor van de vroegere
zelfstandigheid blijkt verdwenen. Overigens is het bovenstaande alles,
wat, naar een welwillende mededeeling van den Rijksarchivaris in
Groningen, omtrent dit klooster bekend is. (Cf. Tegenw. Staat van
Groningen I pag. 166 noot, Van der Aa, Aardrijksk. Woordenboek i. v..)
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Mensurae et praetia frumentorum.
Modium est mensura continens pondus unius hominis.
Venditur modium siliginis pro uno floreno aureo, modium
tritici pro una corona Franciae, modium avenae et hordei
pro floreno Emdensi.
Cursus monetarum.
Viginti quatuor scutiferi faciunt florenum Emdensem ,
viginti novem schuteferi faciunt florenum aureum, triginta
et octo schuteferi faciunt coronam Franciae.
Mensurae possessionum.
Graminatum et jugerum idem est et continet laborem
unius hominis per totam diem in laborando cum uno
aratro. Idem est per domus de Werffen et Witwert,
tamen in Witwerdt graminata stint paulo maiora.
Haec omnia extracta fuerunt ab orginalibus scripturis
et authenticis manu Johannis Halteren publici notarii
scriptis et per me Theodoricum Nolden publieum apostolica
authoritate notarium visa et recognita et authenticata
fuerunt, in quorum fidem hic me manu propria subscripsi.
Datum 16 Octobris anno Domini 1542.
Theodoricus Nolden de Crevelt.
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III. Visitatie van 1594.
(fol. 1)

ACTA VISITATIONIS ET COMMISSIONIS
DE MANDATO DESS HOCHWiiRDIGEN Fii.RSTEN UNND HERRN
PHILIPSEN RIEDESSELL VON CAMBERG, DES RITTERLICHEN
St. JOHANS ORDENS MEISTERN IN TEuTSCHLANDEN, Rom.
KAYS. MAYESTATS RATH UND GENERAL UBER DEROSELBEN
ARMADA DES THONAWSTROMS ETC.,
DURCH DIE EHRWiiRDIGE WOLLGEBORNEN GESTRENGE UNND
EDLE HERNN AUGUSTIN FREYHERN ZU MoRSSBERG UND

BEFFORT, COMMENTHUR ZUE St. JOHAN PASELL, DORLESSHEIM UNND HEMMENDORFF, UND HERRN ARNOLDEN VON
Lii.LSTORFF,

COMMENTHURN ZU STRUNDEN, BURGK, Puss-

BURG UND VELDEN ETC.,
AIIN HOCHGEMELTES ORDENS PERSONEN,

HEliSSERN, COM-

MENDEN UNDT GiiTHERN IN NIDERLANDISCHEN PROVINCIEN,

ZU ARNHEIM,

NEUMAGEN, UTRECHT UNDT HARLHEIM ETC.

GELEGEN,
VORGENOHMMEN UND VERICHTET ANNO ETC. MDLXXXX4.

Dem Hochwiirdigen Fiirsten undt Herrn Herrn Philipsen
Riedessel von Camberg, Sr. Johans Ordens Maistern in
Teiitschlanden, Rom. Kays. Mayestats Rath und General
fiber deroselben Armada des Thonawstroms etc., unsserm
gnedigen Fiirsten und Herrn.
Hochwiirdiger Fiirst etc.
Ew. fiirstl. Gn. seyen unsser underthanig Gehorsamb
unnd willige Dienste jederzeit bevorahn 1).
Gnediger Furst unnd Herr. Derselben sollen wir underthanig nit verhalten, welchermassen in abgelauffenem
vierundtneiintzigsten Jahren, under dato des letsten
Maij, eine Ew. fr. On. Commission, auch dabey under

1) Bevolehn ?
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selbigem Dato ein Vollgwaldt mit zugelegten sonderbahrer Instruction, alle mit Ew. fr. Gn. Insiegell uff
offenern Spacio besigellt, praesentirt und zugestelt, inhaltende wir in Krafft solcher Befelchen uns gesambt
uff ehest zu den Niderlandischen Uniirten Provincien,
und daselbsten zue des Ordens Haiissern, Commenden
und Giithern zu Arnbeim, Neumagen, Utrecht und Harlheim
und dero angehorigen Membren solten ergeben, dero
Gelegenheit und jetziger Zeit Gestaltnussen umbstendtlichen zu visitiren, zue lustriren, die weldtliche Obrigkeiten eines jeden designirten Orths uff sonderliche
mitgetheilte Credentz in Ew. fr. Gn. Nahmmen zu
besuechen, alles fernern Inhalts derselben Commission,
Gwaldts und Instruction hernegst mit den Litt. A, B und
C worttlichen inserirt. Solche Befehlen wir sambt und
sonder mit gebfierlicher Reverentz underthaniglichen
cuff- und angenohmmen, auch denselben durchauss
mit eiissersten Vermogen zu gelieben und nachzusetzen
uns gantz underthanige Pflichtige und Schiildigen erkennet.
Demnach, alss ich Augustin Freyherr zue Morssberg
etc., in Julio vorgemeltes vierundneuntzigsten Jahrs
gehn. Men ankhommen, mein zugeordneten lieben Mitordensbruders Gelegenheit genahmett, haben wir unss am
1 4ten selbigen Monatts Julii in Gotts Nahmen uff die
Raise begeben, also unse ahnbefohlene Geschefft und
Werbung underthanigliebs moeglichs Fleiss verichten.
Und wann Ew. fr. Gn. gnediglichen befolehen alle
unsse Verichtung in scriptis zu redigiren, darnach under
unssern jedes Handtschrifft und Insiegel relationsweise
underthanigen zuzufiiegen, — also haben wir alle vorgefallene Handel und Sachen, sambt wass wir nach Gelegenheit deroendts erfahren und inquireren konnen — dan
die Zeiten und Mores bey schwebendem Kriegswesen nit
erleiden wollen, das wir der Gepiihr in omnibus ad speciem
etwas genawer gehen mogen — durch den ehrnhafften
unnd wollgelehrten Adolphen Six von Eller etc. vors erst
prothocolliren, demnach in diese Geschrifft bringen lassen,
die wir zu Ende mit unssern jedes Handtschrifften und
uffgedruckhten Insieglen bezetiget und befestiget. Und
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thuen selbige anjetzo Ew. fr. Gen. mit underthaniger
Reverentz praesentieren, gleich sa,mblichen pittende Ew.
fr. Gen. geruhen solches in Gnaden anzunehmmen.
Unsser gnediger Fiirst and Herr, der Allmechtiger Gott
wolle Sie in Irem fiirstlichen Stande, uns zue gebieten,
langwihrig gefristen. G eben zue Speyr im 1595ten Jahren
am 24ten des Monats Aprillis.
Sein und pleiben Ew. fiirstl. Gen. underthanig willige
Augustin Freyherr zu Morsperg,
Ritter und Commenthur.
Arnold von Lulstorff,
Ritter und Commenthur.
(fol. 2)

Volgt Ew. fiirstlichen Gnade in Latin beschribene
commissio visitationis mit A, diesses Inhalts.
Nos Philipus Riedesell a Camberg, Ordinis Sancti Johannis Hierosolymitany per Germaniam magister, universis
et singulis presentes nostras litteras visuris et audituris
salutem in Domino sempiternam. Ratio officii nostri, quod
nobis incumbit et potissimum circa curam et regimen
Alemaniae prioratus dicti Ordinis nostri versatur, deposcit
adeoque nos monet, ut ad ea, per quae in genere quidem
Ordini seu Religioni nostrae, in specie autem eiusdem
domibus, rebus et personis sub dicti prioratus nostri
limitibus constitutis consulitur, quanta maxima cura et
vigilantia possumus animum nostrum intendamus.
Cum igitur post tot intestina et exitiosa bella in partibus Inferioris Germaniae per plurimos annos commota de
statu quarundarum domorum sive commendarum ibidem
sitarum valde dubitemus nec eundem commodiori quam
diligenti(s) visitationis via cognoscere possimus, nostrarum
autem virium non sit, ut ipsi ad pretacta boca nos conferamus et dictam visitationem, quodquidem velimus, personaliter faciamus, idcirco iuxta Ordinis nostri laudatissima
statuta alios eam ad rem aptos et idoneos eligere et
1) Deze drie voorgaande woorden zijn in het afschrift abusievelijk
voor „der Alhnechtiger Gott" geplaatst.
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deputare decrevimus. Confidentes itaque de fidei probitate, industria atque etiam in rebus agendis prudentia
venerandorum atque religiosorum in Christo nobis charissimorum fratrum Augustini baronis de Morssberg commendatarii in Passel et Hemmendorff etc., turn etiam
Arnoldi de Lulsdorff commendatarii in Strunden, de nostra
certa scientia — citra tamen revocationem quorumcunque
procuratorum nostrorum ubilibet constitutorum — tenore
presentium omnibus melioribus modo, via, iure, causa et
forma, quibus melius, firmius et efficacius possumus et
debemus, eosdem fratres Augustinurn baronem de Morssberg et Arnoldum de Lulsdorff etc., ilium presentem,
hunc vero absentem, omnes tamen hoc instrumentum
acceptantes, fecimus creavimus et constituimus, facimus
creamus constituimus solenniterque ordinamus et deputamus in nostros nostrique prioratus praeceptoriarum, dornorum, personarum, rerum et bonorum, sub prioratus
nostri Alemaniae limitibus, presertim vero in Germania
Bassa sive Inferiori, constitutorum, visitatores, reformatores,
correctores, commissarios, procuratores, syndicos ac nuncios nostros speciales et generales, ita quod specialitas
generalitati non deroget nee econtra. Videlicet specialiter et expresse ad domos sive praeceptorias Ordinis
nostri in Arnheim et Novimago, item ad cameras nostras
magistrales in Traiecto et Harleim necnon omnia et
singula dictarum domorum sive camerarum prioralium
membra et ab iisdem dependentes praeceptorias sive cornmendas exemptas et non exemptas accedendum atque
norem 2) iuxta Ordinis nostri statuta visitationem faciendam diligenter et cum summa attentione visitandurn perscrutandum inquirendum ac intelligendum verum valorem
et legitimum dictarum nostrarum camerarum atque et
commendarum, deductis oneribus et expensis ordinariis
solitis et consuetis tantum. Ut autem huiusmodi verus
et legitimus valor commodius, melius et perfectius habeatur,
intelligatur et sciatur, dicti visitatores religiosos Ordinis
1) Het hs. heeft intm. Misschien een onjuist overgenomen afkorting
van : mandatum?
2) Lees : earum?
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nostri cuiuscunque status ant dignitatis sint, item vasallos,
subditos, arrendatarios, cuiusvis conditionis fuerint, et alias
quascunque personas tam ecclesiasticas quam seculares
solenni sacramento et iuramento prius adactos cogant,
astringant et compellant, ut manifestent, notificent, revelent et dicant verum et ]egitimum valorem dictarum
camerarum, praeceptoriarum, domorum et beneficiorum
membrorumque et pertinentiarum earundem, quod si facere renuerint aut in eorum depositionibus a veritate
discesserint, per censuram ecclesiasticam, etiam via ordinaria, cogantur, si fuerint religiosi aut Religionis nostrae
vasalli et contra eos tanquam periuros vel rebelles iuxta
Ordinis nostri stabilimenta procedatur, si mandatis dictorum visitatorum, imo verius nostril, obedire recusaverint,
invocato ad hoc etiam, si opus fuerit, brachio seculari
Tel ecclesiastico, ne Religio nostra ab alicuius contumatiam aut mendacium dammum patiatur et suis juribus
defraudetur. Modus etiam et forma sciendi et cognoscendi
verum et legitimum valorem antedictum erit per locationes et arrendamenta, quae fiunt communibus annis,
videlicet fertili, sterili et mediocri, super quo dicti visitatores et commissarii nostri habebunt notitiam et consulent
et interrogabunt testes fidedignos, sacramento coa(c)tos,
de quantitate pecuniarum, pro qua arrendamenta suet
facta in patria seu territorio praefatarum camerarum et
praeceptoriarum tam in capite quam in suis membris,
juribus et pertinentiis tempore fertili, sterili et mediocri,
et talis depositio in scriptis redigatur. Ex quibus quidem
arrendamentorum depositionibus sumatur valor, qui erit
medius inter fertilem et sterilem annum. Et quia forsitan
hoc modo de aliquibus praeceptoriis et beneficiis huiusmodi liquidus et verus valor haberi non posset vel quia
testes non adessent, vel quia nunquam fuissent arrendata,
expediens imo necesse erit, quod dicti commissarii nostri
habeant veram et indubitatam notitiam a colonis, habitatoribus et vicinis dictarum commendarum et beneficiorum;
ut puta de pecunia numerata proveniente ex censibus,
pascuis et locationibus proprietatum Religionis, etiam de
quantitate frumenti, ordei, speltae, siliginis et aliorum
frugum, item et vini si in illa patria crescit, et aliorum
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quorumcunque fructuum, qui ex possessionibus dictarum
praeceptoriarum proveniunt ; similiter et pecudum et
aliorum animalium, cuiusvis generis existant, et aliorum
quorumcunque emolumentorum, quae secundum morem
patriae in qualibet praeceptoria capi consueverunt; et pariformiter se informabunt de pretio dictarum frugum et
fructuum ac animalium, pro quo tempore sterili prefata
omnia vendi consueverunt, quod nos mediocre apellamus;
quod quidem mediocritatis pretium pro vero ac iusto
valore accipiatur et in scriptis redigatur, a quo expensae
ordinariae, solitae et consuetae, prout superius expressum
est, subtrahantur, et restans liquidum pretium remaneat.
Mandamus insuper atque committimus dictis visitatoribus
et commissariis nostris, ut in qualibet camera, praeceptoria
et domo atque membris praedictis et sub nostri magistratus limitibus constitutis faciant diligentem inquisitionem
super vita et moribus tam commendatarii quam aliorum
fratrum nostrorum, quocunque officio seu dignitate praefulgeant; et si aliquid absonum et ab honestate discrepans
invenerint, authoritate et vice nostra corrigant, castigent
et emendent, ac mores malos elim(in)ando, bolas inducant.
Similiter ecclesias et pia loca Ordinis nostri visitent,
quando divina ibi tractentur, inquirant reliquias, porro
jotalia 1) et ornamenta ecclesiarum et oratoriorum caeteramque suppellectilem div(in)o cultui dicatam describant, et
quae ad divinum cult= spectant, allimpleri (faciant). In
ipso quoque visitationis processu camerarum nostrarum
et commendarum predictarum libros censuales, jurisdictiones, praeeminentias et privilegia, tam in capite quam
in membris, notabunt ; item onera, lites motas et pendentes.
Res etiam Ordinis nostri occupatas, alienates et deterioratas, quae vero reparandae fuerint, statim aut ad certum
tempus reparari mandent et procurent, prout rei qualitas
postulabit. Generaliter omnia et singula agant, exerceant
et procurent, quae in huiusmodi visitatione et aliis premissis et circa ea necessaria fuerint, seu etiam quomodolibet oportuna, et quae nos faceremus et facere possemus,

4) Lees waarschijnlijk : parrochialia of corporalia.
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si premissis omnibus et singulis personaliter interessemus,
etiamsi talia forest, quod mandatum exigerent magic
speciale quam presentibus est expressum. Damns quoque
praefatis nostris visitatoribus, commissariis et procuratoribus authoritatem, facultatem et potestatem audiendi et
cognoscendi et determinandi causas et liter, quae vertantur
inter fratres Ordinis nostri in prefatis nostris cameris
prioratibus aliisque commendis visitandis degentibus, et
illas per eorum sententias definitivas decidendi, quibus
stetur acsi a nobis emanatae essent. Caeterum mandamus, et si opsus fuerit, in vim verae obedientiae strictius
iniungimus omnibus et singulis praeceptoribus, procuratoribus et fratribus infra limites nostri magistratus et
prioratus constitutis ac beneficiorum nostrorum possessoribus exemtis et non exemptis, etiam vasallis et subditis nostris in supradictis beneficiis existentibus, sub
sacramento fidelitatis et homagii, quo nobis, Ordini et
Religioni nostrae aunt adstricti, ut dictis nostris visitatoribus, commissariis et procuratoribus pareant, obediant et
intendant, auxilium quoque et favorem prebeant in his,
super quibus a dictis nostris visitatoribus et procuratoribus
fuerint requisiti. Et ad hoc, ut huiusmodi visitatio et
inquisitio suum debitum sortiatur effectum, volumus ut
visitatio huiusmodi diligenter fiat et ad nos in scriptis
manibus visitatorum nostrorum subsignatis et eorundem
sigillis confirmatis remittatur, ut bonorum Ordinis nostri
status cognoscatur et, quae fuerint convenientia, provideri
possint. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum prioratus nostri sigillum presentibus
est impressum. Datum ex castro nostro Heitterssheimiano
ultima mensis Maij a°. 1594.
Volgt jetzt des gemeinen Gewalts Inhalt, mit B.
Wir Philips Riedessell von Camberg, des ritterlichen
St. Johan Ordens Meister in Tetitschlanden etc., Rom.
Kays. May. Rath und General uber deroselben Armada
dess Thonawstroms, erpieten den wurdigen wollgebornen
und gestrengen unsern besonders lieben Augustin Freyherrn zue Morsperg unnd Befortt, Commenthurn zue St.
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Johan Pasell, Darlissheim und Hemmendorff etc., und
Arnolden von Lulstorff, Commenthurn zue Strunden, unsern giinstigen Gruess. Und dabey zue wissen, demnach
uns alss Mitistern ermeltes unssers Ordens in Teiitschlanden unsers tragenden Ambts halben in aliwege obligt
und gepiirth die fleissige und ernstliche Vorschung zue
thuen, dass alle und jede unssers Ordens Balleyen, Commenthureyen und Heiisser, auch deroselben zugehorige
Gather allenthalben under unsserm des teiitschen Prioraths
Limiten und Begrieff gelegen, in gutem Wesen, Ehren
und Auffnehmen erhalten und vor Nachtheill, Schaden
und Abgang verhiietet pleiben, — wir aber dessen besser
nit dan durch eine ordentliche Visitation Wissens haben
moegen, dass wir derowegen uns unsser zustehender
Praeminentz und Gerechtsamt halben ein gebiehrliche
Visitation vermittels Gottlicher Gnaden zu thuen endtschlossen, — und dieweill uns selbsten in der Persohn solehe
zu verichten vast unmoglich, Eiich beyde ahn unsser Statt
hierzue und zue solchen Werckh verordnet haben, verordnen, constituiren und setzen Mich auch hiemit und in
Crafft diess Brieffs in bester und bestendigster Form, aiss
es von Rechtsgewonheit, auch unssers ritterlichen Ordens
Stabilimenten wegen immer bescheben soil, kan oder mag,
zue unsern Visitatorn, Procuratorn und Gewaidtshabern,
Bich bey heilger Gehorsamb und den Pflichten, damit
Ihr und Ewer jeder unssern Orden und unss zuegethaen
und verwandt sein, befehiend und gepietent, dass Ir aissbalden, ohn langes Verziehen, und zue Ewer ehesten
Gelegenheit zue nachgesezten und specificirten unssers
Ordens und unsser Caner Magistral-Hatisser unnd Cornmenthureyen, nemblich unnd zum ersten gehn Arnheim
und Newmagen unnd dan gehn Utrecht und Harlheim,
wie auch zue alien und jeden deren zugehorigen Glidern,
Preceptoreyen und Heiissern Efich verfagen, geptirende
Visitation und Inquisition aller und jeder derselbigen und
ihren jedes Gelegenheit in gaistlichen und weltlichen
Sachen und Handlen des Hausshaltens, derselben Auffund Abnehmens, Einkhomen und Gefallen, Schulden und
Gegenschulden vor die Hant nehmmen, auch Notturfftlichen, nachdeme Ir die Sachen beschaffen findet, be-
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fehlet, schaffet, gebiettet unnd verbietet , auch sonsten
gemeinlich und sonderlich alles unnd jedes handlet und
thuet, das — zue Ehr, Nutz und Aufgang unssers Ordens
unnd beriirter Heiisser, auch Verrichtung einer rechtmessigen und bey unssern Orden gepreflchlichen Visitation —
die Gelegenheit unnd Notturft erforderen wirdt, aller
Gestalt undt Mass wirselbs eigner Persohn zeiigen thuen
sollten und mogten.
Und was sich unssers Ordens Brauch und Stabilimenten
nach zue solchen Visitationen zijmmen und gebiihren thuet,
auch von alter Herkhommen ist, damit Ihr auch diesen
unsern Befelch desto stattlichen verichten und zue wahrer
und bestendiger Erkandtnus und Erkiindigung der Wahrheit und aller der Heiisser Gelegenheit und Notturfften
destobass khomen mogen, - so geben wir Etch hiemitt
Gewaldt, Macht und Befelch, das Ir die Commenthur selbsten, auch alle andere Ordenspersohnen, so uff vorgeschriebenen Heiissern befunden, in gepiehrliche Pflicht uff ihr
Creiitz, nach Ordens Gebrauch, zu deme auch alle und jede
der Heiisser Schaffner, Dienstverwalten, Ehehalten, Tinderthanen und Angehorigen, und wah von Nothen, auch
ausslendische frembde Persohnen durch Mittell derselben
Obrigkeit in Geliebte bey Trewen an rechten Ayds Statt
oder selbs geschwohrnen Aide nehmen und empfangen mOget
und sollen auff alle und jede vorfahlene Sachen zu der
Visitation gehorig inquiriren und fragen Each die lautter
Warheit zue sagnen und was sie und iro jeder von der
Hausshaltung, Regiment, Einnehmen und Aussgeben, Zueund Abnehmmen der Hatisser Wissens tragen, zu eroffenen.
Gebietendt und befehlent auch daruff benanten Commenthurn und andern Ordenspersohnen, so vorgeschriebener
Massen hierunder ersuecht werden, bey heiliger Gehorsame,
und den andern der Heiiser Schaffenern, Dienstverwalten,
Ehehalten, Angehoren unnd Underthanen bey ihren Pflichten
und Verwandtnussen, dass sye uff obbenanter unser verordneten Commissarien unnd Visitatorn Ersuechen, Inquirieren und Befragen gehorsamb seyndt die lautter
Warheit zue sagen und zu eroffnen, und dass umb
keinerley Sachen willen zu verschweigen noch zue underlassen, also lieb inen den Commenthurn und Ordensper-
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sohnen seven, die Poen und Straffen in unssers Ordens
Stabilimenten begrieffen und den andern unsser Ungnad
und die Poen der Ungehorsambe und dero Rechten zu
vermeiden, ohn alle Widerrede und Geverde.
Und wass Ihr also in solcher Visitation vernehmen und
erfahren und erkiinden werden, das alles wollent eigentlichen
beschreiben und unss demnach underscheidtlicher relationsweise in Geschriefften under Eilren Handtschrifften und
Sigelen zukhommen lassen, darnach ferner haben zue
richten und zu verordenen. Ahn deme alien thuet Ihr
unssern Befelch unnd ernstliche Mainung uns in Gnaden
hinwiderumb gegen Eiich zu erkhennen. In Urkundt
dieser Commission, die mit unssern zu Endt uffgetruckhten
Secret bewarth unnd geben ist den letzten Tag Maii
Anno 1594.
Verner volgt special Instruction, Befelch undt
Gewalt mit C, dieses Inhalts.
UNSER PHILIPSEN St. JOHAN ORDENS MEISTER IN
TEuTSCHLANDEN SPECIAL INSTRUCTION UND BEFELCH,
WESSEN SICH UNSSER VERORDNETE COMMISSARII UNND
(fol. 5 vs.) VISITATORES, DIE WiiRDIGE WOLLGEBOHRNE UND GESTRENGE UNSSERE LIEBE BESONDERE AUGUSTIN FREYHERR
ZUE MORSSBERG UN DT BEFFORTT, COMMENTHUR ZUE St.
JOHAN BASELL, DORLISSHEIM 'UND HEMMENDORFF ETC.,
UND ARNOLD VON LULSTORFF, COMMENTHUR ZUE STRUNDEN ETC., BEY DER VISITATION BEEDER HEiiSSER ARNHEIM
UNND NEliMAGEN ZU VERHALTEN.
Demnach wir in Erfahrung gebracht, dass beide Statte
Arnheim und Neiimagen mit itziger Administration unnd
Bestellung unssers Ordens beider bey inen gelegene
Heiisseren iibell zuefrieden und vieleicht lieber einen
ordenlichen Commenthurn, so ein Ritter und von Adell,
dan Priester alda sehen mochten, so sollen unsser Visitatores, Commissarii undt Gewalthaber nit underlassen
die Obrigkeit beederseiths Orthen persohnlichen anzusprechen, denselben unssern Gruess undt alles Gutts, wie
sichs dieser Orthen am besten gezimbt unnd inen unssern
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Commissarien Wissens sein wirdt, zu vermelten, und dan
weiters vor- und anzubringen, dass uns nit weniger alss
inen diese Administration missfahlig und zuewider, und
derowegen, dass solche vor diesser Zeit hett mogen geendtert und gebessert werden, wiinschen mogen, — dass
aber biss anhehro keine Mutation erfolgt, seyen allerhandt
Verhinderung und vornehnilichen die schwarliehe und
immerdar dieser Orther erregende Krieg; auch Philips von
Rosenbach, der Commenthur selbsten, deme diesse He -iisser
von unsserm Orden zue administriren ubergeben und anbefohlen, welcher aber die Administration derselben gleichwohl
jedoch vor diesser Zeit darvon niet allerdings abtretten und sye einem andern einrauhmen wollen.
Wan aber vor einem Jahr, uff den damahlen gehaltenen
Capitull, an inen Philipsen von Rosenbach solche Heasser
zue resigniren und dem Orden zue uberlassen alles Ernst
begehrt worden, er daruff solche resignirt und ein solches
alss baldt gehn Maltha berichtet, so zweifflen wir nit, wo
nit albereith einem andern Ritterbruder solche Heiisser
conferirt und verlihen, das doch solchs noch beschehen
werde, wie wir dan zu geschehen an fleissiger Anmahnung diss Orths nicht ermanglen lassen wolten.
Unnd sollen daruff unsere Commissarii sye die beede
Stette von unsertwegen, auch vor sich selbsten, ansprechen
und pitten, dass sy fiirters, wie biss dahehro, unsern
Orden und dessen bey ihnen gelegenen Hetissern giinstig
pleiben, biss uff andere Verordnung mit jetziger derselben Administration Gedult tragen, auch alles unnachbahrlichen thadtlichen Eingrieffs sich inmittels enthalten
wolten, und beneben diesse gewisse Vertrostung thuen,
dass ohn lange verzehen ein anderer Commenthur verordnet werden solte, so des Adels, und ohne Zweiffel
also qualificirt sein werde, zue dem sie selbsten Gefallens
haben und tragen werden.
Wass dan etliche unssers Ordenshausses zue Arnheim
Erbgiiether belangen thuet, ob wir gleichwohl digentlichen nit wissen, wie es damit eine Gelegenheit, oh und
auss wass Ursachen, dessgleichen zu wass Intent und
Meinung solche von dem Rath daselbsten in Verbott
gelegt und verpachet worden auch nit hoffen, dass hie-
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durch solche unssern Orden gentzlichen entzogen und
genohmen rein solten, — so sollen mehrgedachte unser
Commenthur bey dem Rath daselbsten zue Aruheim ein
solches vernehmen und dahin alles Fleisses handelen,
wa ir, wie wir bericht werden, etliche specificirte Giieter
arrestirt und in Verbott gelegt, dass doch solche wider
der Gepiehr relaxirt und Bess Arests entschlagen. Item
da auch solche Giither verpachtet und andern verlihen,
dass entweder solche Verpachtung and Verlyhung wider
retractirt, oder wo solches nit zu erhalten, die Sachen
doch dahin gerichtet werden, aiss wan solche Verpachtung
vonn unssers Ordensweegen beschehen und ime derowegen inkiinfftig der jarlich Canon endtricht unnd gelieffert werde.
Unnd weill nit woll moglich uff alle und jede Fahl
offtbesagte unssere Commissarios diss Orths zue instruiren
und inen Bevelch zue geben, so setzen wir es in Ubrigen
zue ihrer Discretion und deren bey wohnenden Verstandt
und wohlen unss dabey getrosten, sie werden allem
unsserm Orden besorgenden Nachtheil vorzuekhommen
weissen ahn irem moglichen Fleiss, und was unsser
Orden sy zum Beaten verrichten khonten, nichts underlassen. Dessen wir inen dan volkhommen Gewalt geben
unnd hiemit gegeben haben wollen in beater undt bestendigster Form, es von Rechts- oder Gewonheitwegen
immer beschehen solle, kan oder mag. Unnd da sie
mehrers Gewaldts dan hierinn begrieffen notturfftig, den
wollen wir inen hiemit auch zugestelt haben. Wass sie
dan von unssertwegen und unsserm Orden zu Guthen
handlen, schaffen und verrichten werden, dass wollen
wir ratum, gratum, angenehm und vest halters, Geverde
aussgeschlossen. Und dessen zue Urkundt haben wir
diese Instruction, Befelch und Gwalt eignerhandt underschrieben undt mit unsserm Secret zue Ende verwahren
lassen. Geben den letzten Tag 1Vlaij Anno etc. 94.
Philips Meister etc.
NE CMAG EN.
Also am

16en

vorgeriirts Monatlis Julii mit Gottes

Bijdr. en Meded. XLVIII.

18
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Hilff zue Neiimagen ankhommen, und wiewoll wir unss
erinnert, das dens Ordens Hauss daselbsten nur ein Membrum und Gleidt, das Corpus aber zue Arnheim ist, und
derowegen der Ordnung nach unss billig dahin zum ersten
Zeitten ergeben und nachfolgens Neiimagen besuechen
sollen, so hatts doch die Reise, die sonst uff Arnheim
den Rhein strombab mit etwas mer Gefahr geschiitet,
nit ander erleiden wollen, auch von wegen ein Ordenspriester Frater Heinrich von Rechen alss Administrator
beeder Haiisser zue Arnheim unnd Neiimagen, alda zue
Netimagen in Residentz gesessen, darab wir der Gelegenheit uns etlichermassen mogen erkiindigen, und aber
sonsten zue Arnheim alss unbekante Fremblin keine
Anweisung oder Nachrichtung gehaben konnen, derowegen uns uffs ehrste zue Netimagen einstellen miissen.
Sontags den 17ten Julii.

(fol. 7)

Nachdem wir bey dem Magistrath der Statt Neiimagen
unssere Ankunfft vermelten lassen, seint selbiges Tags
die sechs Herren Burgermeistere sambt iren Syndicis
und Secretarien zue uns ins Ordenshauss gratulandi et
salutandi gratia eingekehrt, von wegen Ew. fr. Gen.
unss alss deroselben Abgesandten mit ihrem Wein und
Mier Erpietung stattlichen verehret, die Malizeit unnd
alle gute Conversation bey unss genohmmen, mit der
Gelegenheit wir inen sembtlichen Ew. fr. Gen. Credentzschreiben gepierlichermassen presentirt und dabey unssere
auffhabende Werbungen kurtzlichen vermeldet, frefindtlich piettende, sie unss zue irer bester Gelegenheit bey
Bich und ihren ahnsehenlichen loblichen Rathstande
Audienz machen und alda unssere weitere Werbungen
undt Geschefft giinstlichen anhoren wollen. Deruff sie
zwaren gantz reverenter Ew. fr. Gen. Credentz zu Hamden
genohmmen und uns zu fehrner Audientz morgenstags
den 18ten Julii die achte Stunde Vormittags bestimbt,
mit Angelobnus, daps sie in iren gesessenen Rath
die Credentz eroffnen und uns dernach alles unsres
Vertragens und Werbens gehrn horen unnd vernehmmen
wollen.
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Montags den 18 Julii.
Do die sechs Herren Burgermeister sambt den gantzen
Rathstande der loblichen Statt Neiimagen ihn iren Zimmer
ordentlichen gesessen, haben wir Burch unsseren darzu
uffgenohmmen Redner nachfolgendermassen vortragen
lassen.
Es hetten Ew. fr. Gen. uns zu dem loblichen Magistrath
etc. gnediglichen abgeferttiget etc., welehe Ibren freundtlichen Gruss, gnedigen Willen und alles Liebs ihnen
sambt und anders theten erpieten. Und dass Ew. fr.
Gen. in Erfahrung gebracht, wie derselbigen loblichen
Magistrath und Gemeine mit jetziger Administration des
Ordenshaiisser und Giither zue Neiimagen ufs Best nit
seinen zuefriden, undt filleicht lieber einen ordenlich
Commenthuren, so ein Ritter und des Adels, dan Priestere
alda sehen mochten etc. So wehre Ew. fr. Gen. nit
weniger alss inen dise Administration missfellig und
zuwider und derrowegen, dass solche vor dieser Zeit hett
mogen geendert und gebessert werden, offt gewiinschet.
Das aber bins anhehro keine Mutation ervolgt, wehren
allerhandt Verhinderung und vornehmlichen die beschwerlichen und immerdar dero Orther erregende Kriege; auch
7 vs.) Philips vonn Rosenbach, der Commenthur selbsten, deme
diesses Hauss neben der Commend zu Arnheim von.
unsseren Orden zue administriren ubergeben und anbefohlen, welcher doch die Administatrion daselbsten verlassen, aber gleichwohl vor dicer Zeit davon nicht allerdings abtretten und sye einem andern einrauhmmen wollen.
Es wehre aber vor einem Jar uff dem damahls gehaltenen
provincial Capitul an gemelten Philipsen von Rosenbach
solche Heiisser (zu) resigniren und dem Orden abzutretten
alles Ernsts begehrt worden, er doruf solche resignirt hette,
und das alles also gehn Malta berichtet. So wollen Ew.
fr. Gen. noch wir nit zweiflen, wohnit bereith einem
andern Ritterbruder solche Heiisser conferirt und verlijhen, dass es doch geschehen werde, dorzu Ew. fr. Gen.
mit fleissiger Beforderung immer worden anhalten lassen.
Dass aber, dissen Verdruss unangesehen, sy die Herren
vom Magistrath und gemeiner Burgerschafft daselbsten,

276

(fol. 8)

VISITA.TIE-VERSLA.GEN VAN DE JOHANNITER

bey alien einfallenen beschwarlichen Kriegen, Verenderungen und ledigen Weesen, des Ordens Hauss, Gutter
und Persohnen so getreiilichen und nachparlichen, wie uns
solchs von gedachten Herrn Heinrichen von Rechen geriihmet wehre, alsoviel Zeit and Gelegenheit erleiden
wollen, beschonet, gehandthabt undt mit ihren mercklichen Beistandt geholffen hetten, unnd noch of diese
gegenwertige Stunde, wie wirs in der Thaet selber erfiihren, spiirten und vernehmmen, solches nit nachlassen, —
darab und von alien dem Orden erzeigten Diensten und
Gefallen thaten von Ew. fr. Gen., auch wir vor uns
selbsten und alle ritterliche Ordensbriider, uns gahr
freiindt- und dienetlichen bedancken ; dabey gleichmessig
pittende, sie wollen also vorthin unsseren Orden, dessen
Persohnen und bey ihnen gelegenen Heiissern giinstig
beygethan pleiben, hiss uff andere Verordnung mit
jetziger deselben Administration Gedult tragen und alles
unnachparlichen thattlichen Eingrieffs inmittels Bich entbalten, vaster Zuversicht, es werde unlengst ein ander
Commenthur angestelt, so ein Ritter und des Adels
und also qualificirt, auch sich gen menniglich dermassen
verhalten werde, dass sie ein Gefallens daran haben
und tragen mogen. Dass wolten wir bey Ew. fr. Gen.
undt sambtlich Mitordensbriidern hochriihmen, die es
neben uns gegen sie mit danckhbarlichen Gemiidt
und llertzen erkhennen und willfferlichen beschulden
sollen etc.
Heruff sye — — each gehabter irer Communication — —
aufenglichen durch ihren altern Burgermeister less zugewiinscheten freandtlichen Gruss unnd gnedigen Willens
sich gegen Ew. fr. Gen. theten underthanig fleissig bedanckhen, lessen vorter angeben: wass sie sampt und
sonders vor disem bins anhehro des Ordens Persohnen undt
Giithern each Getrage und Gelegenheit der Zeitten and
ledigen Fellen Gutts und Behilffs erzeiget, dass hetten
sie, alas dem Orden sonderlichen wollwillende, gern gethaen ; wanss aber dermassen nit allemahl geschehen wie
sie gewilt und sich gep-iirtt hette, dass wehre nit in
ihrer Macht gestanden, sondern must dem nun so viel
Jahren beharrlichen Kriegsemporungen und wechsell-
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weisse inen zugestandenen Verhergungen zugeschrieben
werden. Unnd wie sie dan bis daher den Orden bey seinen
Heiissern, Renten und Giithern, in ihrem Gepieth und
Bezirckh gelegen, so viel moglichen gehrn gehandthabt
und verdedingt, also wollen sie vorohin dasselbige mehr
und nit minder schaffen und geschehen lassen; Often
iren underthanigen Dienst und Erpiettung an Ew. fr. Gen.
zue gelangen.
Betreffent die Administration, und das sie etwach dainit
nit solten zum Bestem zufriden sein etc., hetten sie bins
hieher niemahlen sich understanden dem ritterlichen Orden
einige Mass oder Ziell vorzusetzen, wie und durch wasserley Persohnen derselbig seine daselbsten gelegene Giiter
administriren lassen wolte ; begehrten auch uff gegenwertige Zeit ires Theils dem Orden in derne nit einzureden
noch ichtwas vorzuschreiben, hiltens ihnen auch nit zimblichen. In Specie jetzigen Adininistratoren, Herrn Heinrichen von Rechen, anlangent, wehren sie mit dessen
Persohn und seinem Thuen und Lassen wohi zufriden,
der sich bey ihnen und iren Mittbrudern sollchermassen
verhielte und erzeigte, dass sy inen riihmen und loben
miiesten jedoch, wie vorerklertt, sie dem Orden
dessfals vorgreiffen wolten etc. Hierab und von erstatten giinstigen Audientz, mit repetirter voriger Pitt,
theten wir unss abermahls bedanckhen und alles Guten
getrbsten etc.
Darnach, wie wir gesehen und Herr Heinrich uns
beklagt, dass etliche Soldaten vor und nach ins Ordenshauss gelosiertt wiirden, mit mercklichen Beschwert und
Kosten des Ordenshausse und dero Einwohner etc., haben
wir etliche Herren vorn Rath appart desswegen angesprochen, die uns verheissen, so viel ohn Verweiss der
gemeiner Burgerschafft zu geschehen moglichen, dass sy
darzu helffen und gedenckhen wollen, womit des Ordens
Hauss hierin moge verschonet pleiben.
Von der Kirchen Gebaw und Gelegenheit.
Vorbass haben wir die Kirchengebaw des Ordens visitirt.
1st gelegen binnen Netimagen nehst bey des Ordens
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Hausse an St. Johans Marckt, Sancto Johanni Baptistae
consecrirt. Alle Altaria nider- und aussgerissen ; hatt
vorhin eingehabtt sex Altaria, darvon Summum altare in
honorem Sti. Johannis, noch eines in honorem D. Mariae
Virginis, 3 Stae. Crucis, 4 Johannis Evangelistae, 5 St.
Cathrine unnd dass 6te in honorem Di. Anthonii Confessoris consecrirt gewesen, nun alle funditus aussgerottet.
Es habeas aber an jetzo die Magistrath von der Statt
ihre offene gemeine Fleischscharr in die Kirche gelegt
und am einwendigen Gebewe gantz verwiistet. Geschehen
darin keine Sacra. Seint etliche Pfeiler und GewOlbe
nidergefallen gewest, welche Herr Heinrich der Administrator auss Zwang der Statt Obrigkeit — — die sich
sonsten doran massen wollen — — anno etc. 87 widder
erbawett. In negster Belegerung anno etc. 90 so am
Dach sehr zerbrochen unnd beschadiget.
(fol. 9)

De bonis ecclesiae.
Dem volgendes ehegemelten Herrn Heinrichen von
Rechen personhlichen vorgenohmmen, welcher zu forderst
facto signo crucis einen Ayd zu Gott wiirckhlichen aussgeschwohren bey der Pflicht, damit er dem Orden verwandt, uff alles wass wir in Krafft eroffeneter Commission
und Befelchs von ihme fragen werden, so viel ihme
wissig und er sich endsinnen konne, Antworth und wahren
Bericht zu geben, und dass nit underlassen weder umb
Geldt, Gutt, Gunst und Vergunst, Nutz oder Schaden,
noch umb ichtwas so des Menschen Hertz erdenckhen
kan etc., trewlichen und ungefehrlichen.
Sagt von den Kirchengiittern, das er in seiner Ahnkunfft keine Ornamenta oder Gewandt befunden, allein
etliche gar schlechte und geringschetzige, so in einer
alten Kisten gestanden, doch vor Jahrsfrist durch die
Kriegeslaiith hingenohmen worden. So seye aber noch
eine schwartze sambete Chorkap vorhanden, die bey dem
Parochien zue Huisen in Fiirstenthumb Cleve verwahrsamblichen verhalten werde.
Ahn sielbern Kleinoten und Geschier zue der Kirchen
gehorich waren vorhanden : Ein silbern vergiilte Mon-
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strantz, dabey eine vergiilte Custodia darin gehorig, in
qua conservatur hostia. Item ein sielbern Oelfass. Item
zwe sielbern unden und oben vergiilte Poiluln. Bin
sielbern Rauchfass. Zwee sielbern vergiilte Platten an
Cohrkappen, eine mit St. Johannes, die ander mit St.
Cathrinen Bildt aussgestochen. Vier silberen vergiilte
Kelche sambt ihren Platten und Zugehiir. Item zwo
sielberne vergulte Monstrantzen, darin Reliquiae verhalten werden. Item noch eine kleine sylberne Monstrantz unvergiildet. Item ein vergiilter Chorkappe, ser
klein. Item ein Osculum pacis mit sylberen Moschelen.
Diesse Stiickh hat obgemelter Herr Heinrich von Rechen
vor Einahm und Belegerung der Statt zue seinem ersten
Antritt binnen eine Clevische Catholische Statt, genant
Huissen, bey einer Burgerin daselbsten, Wittiben Johans
Baumeisters, gefleiihet und also mit grosser Miihe und
Gefahr dem Orden erhalten.
(fol. 9 vs.)

Vous Ordenshausse daselbsten.
Pass Hauss ist von Steinen erbawet, zimblicher Weitte,
negst bey des Ordens Kirchen an St. Johans Marckt
gelegen, etliche umbligende Heiisser anhabent, die ehetzeits vor sichere Zijnssen verpachet gewesen, jetzo vast
alle oede, wiiest und gar zerbrochen gestanden. Zue
einer Seiten des Hausses ein klein Baumgarten, zur
ander Seiten ein Mossgarten, auch mit einer Porten uff
die Schnitzstrass aussgehendt. Dass Hauss aber, dieweill
es widder Bergs, etwas in der Mille fiber andere Hetisser
gelegen, ist durchs grosse Geschiiss in vergangenen Belagerungen gar bescheidiget und nemblichen — referente
fratre predicto — in der erster Belegerung anno etc. 85
mit 36, darnach anno etc. 86 mit 3 Kugelen, letzlichen
anno etc. 90 ungefehr mit 400 und etlichen groben
Kugelen beschossen und an viellen Orthern in dem Maurwerckh und an denn Zymmern, auch am Dach, ser zerbrochen, deren etliche bereiths durch Herrn Heinrichen
widder gebessert, etliche auch 'loch ungebessert wiist gelegen, welches ohn grossen Unkosten in Vorigen nit zu
bringen. Dies Hauss in Continentz hats beniden an der
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Erden ein grossen Sall, ein Kuechen, ein Stuben, drey
Cammeren und ein gross Gezymer, welches vormals dass
Refectorium gewesen, aber an viellen underschiedtlichen
Orthen durchs grobe Geschiitz ser verwiistet.
In selbigem Hausse an Persohnen gaistlichen Standes
befonden offgemelten Herrn Heinrichen von Rechen, ein
Priester des Ordens und Administrator beeder Heitsser zu
Arheim und Neiimagen 1) begeben und durch seine Gegenwarth so viel moglichen dasselbig auss weltlichen Handen
erhalten. Er hatt bey ime zwo alte Magte und einen
Jungen, seiner Schwestrin Mien, und kein Gesindtlin
mehr ; selbiges Gesindlin aber von des Ordens Giiethern
und Gelegenheit nichts Wissens geben konnen. Herr
Heinrich zeigt verner ahn, dass in diessem Hausse, so
ein Membrum gehn Arnheim gehorig, von alters etwah
acht, etwan sechs, und vor ihme vier Priester gehalten ,
er seye aber jetzo allein ; und doch nit uff disc, sonder
ufs Hauss Arnheim sein Orden und Creiitz von dem
Herrn Philipsen von Rosenbach empfangen. Hatt sich
10) bey vorangelobter Pflieht durchauss Catholisch bekennet
und alle Zeit also getragen und gehalten ; verhoffen auch
durch Gottes Gnaden — — wie er sagte — die Zeit
seines Lebens bey solcher Bekandtnussen zu verpleiben.
Von Eigethumb des Hausses.
Nach dem Eigenthum dens Hausses gefragt sagt Herr
Heinrich, das er in seiner Ankunfft aihie ins Ordenshausse
an Eigenthum und Haussgerath mehr nit befonden dan
erstlichen drey alte Bethe, auss welchen er zwey Bethe,
zwien Pullen und zwey Haubtkiissen machen lassen, die
jetzo durch die eingelegte Reiitter gebraucht warden. An
Leynwath iiberall nichts ; er habe aber ins Hauss Nottiirfftig kaufft, einmahls vor 50 Gulden 5 112 Stuber Br.,
darnach 30 Ellen, item nachmals 63 Ellen leinen Tuechs;

1) Hier zijn vermoedelijk enkele woorden uitgevallen, waaromtrent
wij de volgende gissing wagen : der sich zur Zeit der letzten Belagerung nach das Haus zu Nefnagen.
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heraussgemacht und sonsten erkaufft 7 Per Sehlafflin,
sechs Fuessziechen, item dreg Tisehlackhen, 20 Handtzwielen, item 40 Servieten, etliche gebildt etlich ohngebilt,
auch theils numehr ser verschliessen ; item zwey Kochbanekstiiecher, 9 Kuechendtiecher.
Von dem Herrn Rosenbach seye ime kein Inventarium,
sondern anno etc. 87 am 30ten Maij auss rechtlichem
Zwang und Befelch eines ersamen Raths von weylandt
Heinrichen von Pollwickh, gewesenen Renthmeisters Herrn
Philipsen von Rosenbach, offterlassenen Wittiben machfolgende Haussgerath empfangen.
Zynenwerckh.
Erstlichen an engelisch Zinnen, an Schiisselen klein
und gross, an Tellern, an Kannen und Kimpgen, zusamen
76 g: 12 Loth.
Item an gemeinen schlechten Zynen von allerhandt,
sonsten wegent zusamen 26 1/2 Loth.
Kiipfferw erckh.
Item 4 kupfferen Topffe zu der Kuechen gehorig, dero
zwien nit zu gebrauchen. Noch einen ser alien kupfferen
Topif. Item 6 alte Beckehrn, 2 kupffern Handtfass, dero
eines gar nichts tugnet. Item ein alten Schopffkessell und
ein alt zerlapts Spiillkessell. Item ein alten roten Kessell
und zween alte Kesselliopff, alle nichts tugende. Item ein
alien zerlapten Schulderkessell. Item ein grossen rothen
Pletzkessell. Item 4 alten kupfferen gebrochen Lavorkanden. Item ein alt zerbrochen Feiirpflinlin. Item ein
(fol. 10 vs.) alt zerbrochen kupffern Spriltz und im Bawbausse ein
halber Kessel, obich mit Holtzwerckh ufgelegt.
Holtzwerckh.
Item in der Stuben ein ser alt Cantoir. In der Kuechen
weiters nit dan ein alt zerbrochen Trittsoir und eine alte

Hawbanckh, Hoenerkawe. In der Magt Cammer einen
alten Betladen mit oilier kleinen Kastlin in der Mauren.
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Item in der Herren Refectorio eine grosse lange Taffell
und ein at Sytzwerckh ; darinen auch gehangen eine alte
eisene Cron. Item in der Gast Cammern einen alten
Bethladen, item ein alte zerbrochene vierkantige Taffell
und ein zerbrogens Kastgen in der Mauhren. Item in des
Commenthurs Cammeren zwey oder drey Stiickh von alien
Betladen, ein alt Cantoir, drey alte Kastlin in der Mauren.
Alles vermog damahl ufgerichten und uns jetzo gezeigten
underschrieben Inventarii. Hierzu noch allerhandt Holtzenwerckh machen lassen; wirdt zue seiner Rechnung sich finders.
Brieff unfit Sygell und ander Monurnenta.
Es hat Herr Heinrich die Brieffe und Sygell, Register
und Rollen in merckhlicher Anzahl in andern giitern
Burger Heiissern verborgen miissen halten, unnd dieweill
derselben ser viel, und ohne alle Registrathur, in Fassern
und Kasten verpackhet, auch die Zeit unnd Gelegenheit
selbige zu lustrieren, registriren und verzeichnen nit leiden
mogen, haben wir Herrn Heinrichen uffgeben unnd befohlen
solche zue seiner bester Fugen zu inventarissiren unnd
die Verzeichnus davon uffs Capitull verschaffen, welches
er so viel zu geschehen mOglichen angelobt.
Von eingehorigen Giithern, Renthen und Gefellen.
Alhie zu Underrichtung der Miintz und Mass ist
fleissig anzumerckhen, lass ein Thaler in numero
thuet zu Neiinagen 30 Stiffer. Item ein Goltgiilden
in Golde thuet 55 Stiiffer. Ein Philips-giilden 28
Stiffer. Een brabendischen 20 Stiffer. Item ein
Mailer holt 4 Schepfel. Ein Schepffell halt 4 Spynnt.
Es wirdt aber ein Abider Roggen dicer Zeit zu
NeUmagen gemeintlich zu Gelt angeschlagen uff 3 1/2
(G1.)braEinMlteHv2G.braEin
Malter Gersten 3 Gl. Ein Malter Waitzen 5 Gl. brab.
(fol. 11)

Einkompst an Roggen.
Dess Ordens Hauss zu Neilmagen hat ein Erbgutt im
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Fiirstenthumb Geldern gelegen uff die Graffwegen 1), ungefehr haltent 15 oder 16 Morgen Ardtlandts, darzu viel
Haidtlandts, welchs nit zu bawen ist, ostwarth an des
Hochwaldt, sudewart Johan Valkenberg, westwarth an
St. Johannislandt, nortwarth an die Capelle und gemeine
Strass streckende. Disses Hoffs hat Herr Heinrich, wie
er sagt, bey seinen Zeiten nichts genossen, in Vorthin
aber lauth einer alter Rechnung, die uns gezaigt, hatt
jarlichs gethan an Roggen 20 Maher 3 Schepffel. Wie
es der Herr Rosenbach verpachtet, ist kein Bericht gefonden, die Pechtere verstorben, und moge kriegshalben
jetzund nit cultivirt werden.
Item ein ander Erbgutt, gnant Uff Graffwegen, in
der Herrligkeit Graussbeckh gelegen, hatt von alters in
Jahrpacht gethan an Roggen 15 Maher. Item dass klein
Guth daselbsten 8 Maher, der Zehend am selben Orth
2 Maher 1 Schepffell. Bey jetziger Zeit aber kan digs
Gutt von Krigswesen nit gebawt werden, ligt wiist und
oede, und sagt Herr Heinrich, dass er auch dorab bey
seiner Administration mehr nichts genossen.
Item noch 15 hollandische Morgen, jeden ad 600 Voten,
mit Nahmen der Kirchoff, gelegen an gehn. Wessbroickh 2),
ehezeits in Erbpacht aussgethan gewesen vor 7 Malter
Roggen 2 Reinsch Gulden, jetzo aber der Erbgewihn
durch Herrn Heinrichen mit Recht abgethan, und also
dominium utile cum direct() consolidirt, wie uns dorab
ein besiegelter Brieff mit zweyen Siglen gezaigt undt
vorgelegt, in welchen sich die Erpechtere des Erbgewyns
adeoque iuris sui emphyteuseos erbliehen verziegen.
Gleichwoll mag noch zue Zeit nit gebawet oder genossen
werden.
Item ettliche Lend erey, so umb und bey der Statt
gelegen und in Erbpacht an sichere Persohnen vor langen
Jahren aussgeleihen, vermoge eines gezeigten Hebregisters,
thuet jarlichs zusamen an Roggen 28 Maher 1 1/2 Schepffel.

1) Grafwegen onder Groesbeek (cf. de beschrijving van het aanstonds
hierna vermelde goed).
2) Broek (bij Nijmegen) of Westerbroek (bij Stralen)?
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Solche Erbpechte wehren alle in gutem Gebrauch und
Recognition, aber des Kriegswesens halben moegen sie nit
alle, sondern zumweillen halb, zumweillen weniger genossen werden.
Summa summarum thuet diss Hauss von alters and in
(fol. 11 vs.) Fridens Zeiten an Roggen 81 Malter 1 1/2 Schepffel,
jetzo ungefehr 14 Malter, jedes bey disser Zeit gerechent
uff 3 1/2 Gl, brab., thuet 49 Gl. brab., macht unsser
Miintzen 17 Goltgl. 45 Stiffer.
Einkhomens an Waitzen.
Item Fraw von Reisswickh, nun dero Erben, geben in
Erbpacht an Weitz 1 Schepffell, Reiner Vayck 1 Schepffell.
Item der Hoff Roy zu Lenth in seiner newer Pachtung
jarlichs 1 Schepffe11 1).
Summa Weitzen 1 1/2 Malter thuet in Gelde 2 Goltgulden 40 Stiffer.
Gersten.
,

Item uff der Bethaw gegen der Statt Neumagen zu
Lenth drey Bawhofe, dero einer, gnant die Roy, thuet
vom alters in Pachtung ahn Gersten 10 Maher ist aber
jetzo unverpachtet wirdt darvon in der Geltrenthen welter
Meltung geschehen. Der ander Hoff, Lawiekh gnant,
thuet von alters an Gersten 10 Mailer nun im Grunde
verbrandt ; ufs new aussgepachtet thuet an Gersten 6
Malter. Der dritte Hoff daselbsten, gnant Vijssfelde,
thuet vom alters an Gersten 10 Malter, jetzo nur 4 Malter.
Summa an Gersten von alters 30 Malter, jetzo 10 Malter,
jedes ad 3 Gl. brab., macht unsser Miintzen 10 Goltgl.
50 Stiffer.
Haver.
Item vermog Hebregisters an zweyen Persohne jarlichs
in Erbpacht an Havern 3 Malter 1 1/2 Schepffell.
Item ein Hoff zu Horssen, im Lande vonn Gelder
zwischen Moss und Wall gelegen, pflag von alters an
Havern zu thuen 25 Malter, wirdt jetz nit genossen.
Vermoedelijk is hier de vermelding van nog 3 schepelen uit6 schepelen).
gevallen ; de summa althans spreekt van 1 1/2 mud
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Summa Havern on alters 28 Malter 1 1/2 Schepffell,
bey diesser Zeit im Geniess mehr nit dan 3 Malter
1 1/2 Schepffell, jedes 2 GI. brab., facit 2 Goltgl. 25 Stiffer.

(fol. 12)

Einkhomens an Gelde.
Item dass Hauss Neiimagen hat jarlichs an dieverssen
Persohnen binnen der Statt an Hausszynssen und Er(b)Oaten einfallent zuesahmen gerechent, vermog Hebregisters, uff 84 Gl. 15 Stiffer. Hiervon etlichs verlassen,
davon in gravatis et alienatis zue finden ; die tibrige seint
etlichermassen in Esse, aber von wegen Krigesverderbs
und Verarmung der Burger werden sie wenig zalt. Die
Heiisser aber, welcher syben in Antzall, ligen alle oede
und unbewohnt, darzu in der Belegerung mit den groben
Geschiitz gar zerbrochen und dachloss gemacht, inmassen
wie solches in Augenschein befunden.
Item ein Hoff, gelegen und geheissen zu Nijell im
Fiirstenthumb Cleve, hatt vorzeiten in Jahrpacht ausagebracht 88 Gl. brab., noch zwey Schwein, 8 Hiiener und
vier Kranenberger Mass. Solchen Hoff seine nachgehends
durch den Herrn Rosenbach verpachtet an einen Derickh
Janssen seines Nahmens, jarlichs vor 50 Thaler brab.,
item 2 Schwein, 8 Hfiener, 4 Kranenberger Kaiss, und
hatt der Herr Rosenbach zu einem Vorpacht darvon genohrnen 25 Thaler.
So zeigen Herr Heinrich dabey ahn, das der Pechter
bey daurenden leidigen Kriegswesen nit riihlichen bawen
noch winners mOgen, seine Pferde, Kiihe und alles genohmen, derowegen in sechs oder siben Jahren wenig
genossen, und muess mahn ohn dass darab schwarliche
Contributions verichten. Waruff am 19 Julii den Pachtern
Dirickh Janssen persohnlichen vor uns bescheiden, des Hofs
Gelegenheit — — semoto fratre Heinricho — — abgefragt,
zeiigt und sagt bey leiblichen aussgeschwohren lyde, der
Hoff habe an Waide und Bawlandt ungefehr 42 Morgen
hollendisch, welcher ime vor 15 Jahren umbtrent von
dem Herrn Rosenbach verpachtet ad 24 Jare, jarlichs zu
geben wie oben verzeichnet. Er habe aber bey diessen
Krigesempohrung und gezwinden verderbten Zeiten seinen
Pacht nit vollig zahlen konnen, desswegen er sich mit
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Herrn Heinrichen Administratorem verglichen vor alle
verlauffne Jahren zu geben 100 Gl. brab., deren er
etliche zahlt, etlich auch noch schiildig stehe.
Zugleich inen de administratione, moribus et vita fratris
Heinrichi underfraget, zeiigt seines Wissens, konne anders
nit sagen dan das Herr Heinrich sich woll gehalten und
noch auch des Ordens Giithern so viel moglichen fleissig
und mit guthen Eiffer vorgestanden.
Item ein Hoff geheissen tho Loeth, gelegen im Lande
von Cleve und der Dinckhbang Duiffell im Kurspell Loeth,
ehezeits in Erbpacht aussgethaen jarlichs vor 10 Goltgulden ; nunmehr aber, da die Erbpechter in Zahiung
seiimig worden, durch Herr Heinrich mit Recht eingenohmen und dem Orden in utroque dominio angebracht ;
1st aber des Kriges halben noch zur Zeit nit verpachtet.
Item ein Hoff tho Hoessen zwischen Mass und Wall
im Lande von Geller gelegen, thuet von alters jarlichs
in Gelde 75 Philipsgld., jeden pro 28 Stiffer; nachfolgends
durch den Herrn Rosenbach vonn newen verpachtet, wie
hoch war Herrn Heinrichen unbewiist. Er habe auch bey
seine Zeiten nichts davon genossen, liege wilst und unbewohnt. Noch thuet der Hoff von alters etliche Haver
wie bey den Friichten angezogen.
Item gegen der Statt NeiimAgen in Betaw tho Lentil
drey Bawhoffe, zu welchen zusamen gehorig mehr dan
170 hollendische Morgen, Weide undt Ackherlandt. Dero
ersten Hoff, geheissen die Roye, thuet von alters zu Pacht
jarlichs 58 Philipsgld., jeden pro 28 Stiffer, facit 81 0-1.
4 Stiffer brab. ; von Gendtgheins Lande 17 Philipsgld.,
jede pro 26 Stiffer, facit 22 Gl. 2 Stiffer brab. ; item ein
Viertel Vass Butteren, 8 Cappohnen, 6 Hiiner, 2 Schwein,
undt Gerst wie oben vermeltet. Dissen Hoff ist bey dem
Krigeswesen zu Grundt nidergebrandt und etliche Jahren
wiist und ungebawt gelegen, und abersonsten in Handen
Meister Johans von den Hofe von wegen des Herrn
Rosenbachs bey ihme gemachter Schulden gestanden, nunmehr durch Herrn Heinrichen uff seine Unkosten mit
Recht eingewohnen. Wirdt an jetzo durch Gerdt Vermer
zur Halbscheidt gebawet ; wass darab kommen soil, seye
noch ungewiss und nit versucht. Gibt ferner zur Kiichen
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50 u Buttern, jedoch diss erste Jahr nur 25 te., und
etliche Weitzen wie bey den Friichten gemelt.
Der ander Hoff, die Lawickh genant, thuet von alters
an Gelde 140 Gl. brab. und etlich Gerst wie oben ;
item 1 Vass Buttern, item 2 Schwein, 2 Lemmer, 1 Hamel,
2 Genss, 8 Caponen und 12 Hanel. 1). Derselbig ist
gleichfalss durch Herrn Heinrichen auss Handen Meister
Johans von den Hofe, welcher solchen von Schulds wegen,
von Herrn Rosenbach herkhornenden, eingehabl, dem
Orden mit Recht angewohnnen, nunmehr an Allert Gerds
von newen verpachtet ad 6 Jahren, jedes Jahrs zu geben
in Gelte 80 Gulden brab., jedoch das erste Jahr nur 40
Gulden ; item etliche Gersten, alss in den Friichten
angezeigt ; dorzu an Buttern 75 2E. ; item ein jarig Verckhen
oder darvor 6 GI. ; unnd wannehr der Pechter Schaff
angehen mag, alssdan alle Jahr ein Hammel.
Per dritter Hoff, Wissfelt pant, thete von alters 100
Gl. 16 Stiiber ; item Gerst wie bey den Frtichten angezogen ; item ein Viertell Vass Buttern ; item 2 Verckhen,
2 Lammer, 2 Gensse, 8 Capponen, 12 Hiiner. 1st auch
vorgemeltermassen in Handen Meister Hangs von Mile
schuldenhalben gestanden, aber durch Herrn Heinrichen
recuperirt. Nunmehr verpachtet ad 6 Jahren, dass erste
Jahr zu geben 10 Thaler, die folgende Jahren alle Jars
60 Gl. brab. ; an Buttern 50 iiE . ; item ein jarich Verckhen
oder darvor 6 GI. brab. ; noch etliche Gerst, wie in der
Fruchtrenth verzeichnet.
Unnd es seven uff alien dreyen Hofen die Geheugter
gantz ab- und niddergebrandt, die auch biss hieher allerding dessert und wiist gelegen.
Ferner hatt St. Johanshauss an dem Vhar zu Neiimagen
einen achten Theill ; dieweill man aber alle Jahren zu
Bawung und Erhaltung der Vahrschiiffknecht mehr miissen
anwenden dan darvon aussgetragen, hat nunmehr ein
erbar Rath der Statt solchen achten Theill and slier
Consorten Antheille zu sich gezogen, jarlichs doraus an
St. Johans zu bezahlen 6 Gl. brab.
1) De zinsnede „die Lawickh genant — Miner" is geschreven op
fol. 13, terwijl verwijzingsteekens haar plaats op fol. 12 vs. aangeven.
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Summa das Hauss St. Johans binnen Neiimagen hatt
jarlichs von alters und in Fridenszeiten in Gelterenthen
649 Gl. 7 3/4 Stiffer brab. Bey diessen leidigen und dock
uff etwas gebesserten Zeitten mogen sich die Geltrenthen
desselbigen Hauss eines- mehr, andersmahls weniger, nach
Gelegenheit des Krigsschaden und Leiiffen, jarlichs ungefahr ertragen uff 221 Gulden brab.
Doch wolt gedachter Herr Heinrich sich bezeiigt und
dienstlich gebetten haben, da hernacher auss den Brieffen,
Registern unnd Rollen ichtwas welter mocht befonden
werden, dieweill er deroselben biss dahin krigesverstornussenhalben nit vollauss mechtig sein konnen, inen
desswegen nit zu bedenckhen, will era in Erfahrung zu
bringen und auss zu kundtschafften an seinen getrewen
Fleiss nit manglen lassen.
Summarum dass Hauss Neiimagen thuet jarlichs von
alters an FrUchten : inn Korn 81 Malter 1 1/2 Schepffell,
in Weitzen 1 1/2 Maher, in Gersten 30 Maher, in Havern
28 Maher 1 1/2 Schepffell, in bareu Gelde 649 Gl. 1 3/4
Stilbera.;mnchwie8,aGsn4
S(ch)affen 5 Stiickh ; item an Hiinern 38, an Capponen
24, an Buttern ein Thon oder Vass, an Kaissen 4 Stiickh.
Nun zur Zeit and solang Bich die Krigsleiiffe nit argern,
thuts ungefehr in Roggen 14 Malter, in Weitzen anderhalb Mailer, in Gersten zehen Maher, in Havern 3 Malter
1 1/2 Schepfell, in Gelde 80 Goltgulden 20 Stfifer, an
Schweinen 4, jedes 6 Gl., an Hiinern 8 Stuck, jedes 6
Stiffer, an Cappon nichts, an Kaissen 4 ungerechnet.
Summa alles zu Gelt angeschlagen ertragt sich das Einkohmen dess Hauss Neiimagen bey diesser Zeit und
Gelegenheit in rheinischer Miintzen 136 Goltgulden 38 1)
Stiffer.
Aussgulden.
Hiervon gehen jarlichs erblichen und continue : Item
die Fraw von Neil Closter 3 Gl. brab. Item ratione antique pensionis auss einem Stiickh Landes, gnant Vel1) Lees waarschijnlijk: 33 (cf. pag. 289 noot 1), hoewel ook dan de
,optelling niet juist schijnt.
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burgerbroich, jarlichen ablosslichen 14 Phil. Gl., jeden
Gulden pro 25 Stiffer brab., thut 17 112 Gl. brab. Item
noch etliche kleine Erbzinnssen und Aussgulden, welehe,
dweill bey jetziger Zeit die Gueter, davon sie geben
werden, niet im Prauch, ime deme Administratoren darab
die Registern nit gelieffert, vor dissmahl nit mogen specificirt werden.
Summa continuorum exituum 20 1/2 Gl. brab.
Unkost zur Hausshaltung.
Item vor zwey Magte und einen Jongen jarliche Besoldung 48 Gl. brab. Item vor die Hausshaltung jarlichs
ungefehr 500 Gulden brab., jedoch hernechst davon
special Rechnung uffzulegen.

(fol. 114)

Summa a(n)nuorum exituum pro tempore 568 1/2 (G1.)
brab., thuet Reinischer Miintzen 206 Goltgulden 40 Stiffer.
Also gegen die jarliche A.ussgulten wolt bey gegenwartigen Zeitten an dem Einkomens ermangelen 70 Goldgulden 7 1) Stiffer.
De alienatis et gravatis.
Auss obspecificirten Ordensgiietern, zu angezwungenen
Uffbawe des Ordens Kirchen und Hausses daselbsten, hat
Herr Heinrich verkaufft und alienirt ein Hauss binnen
der Statt Neiimagen uf der Monnenstrassen gelegen, so
ein Teill wahr von dem grossen Hausse, auch daselbsten
dem Orden zustendig, gnant Brabandt, an Gerhardten die
Boess vor zweyhundert Thaler jeden pro 30 Stiffer, davon
abgezogen 10 Thaler seint in der Erbung, Cession, Proclamation und sonsten an Unkost uffgangen ; verpleiben
190 Thalers. Jedoch sey der Kauff mit dissen Vorbehalt
gededingt, lass nemblich die Keiiffer und ire Erben von
nun vortmehr alle Jahren uf das Fest Victoris erblichen
an St. Johanshauss zu einer Ausszinse und Recognition
geben und zahlen sollen ein gulden Schylt ad 15 Stiffer
1) Men zou verwachten : 2. In ieder geval is de berekening der
jaarlijksche uitgaven juist, terwijl die der inkornsten verdacht schijnt
(cf. pag. 288 noot 1.)
Bijdr. en Meded. XLVIII.

19

290

VISITATIE.VERSLAGEN VAN DE JOHANNITER

brab. ; auch da selbigs Hauss immermehr wider verkaufft
werden, sollte alssdan der Orden daran den Vorkauff et
iuris retractus seu prothimiseos zugehaben. Waruff wir
weiter Nachkiindigung gethan, den Geldern 1) Gerhardt
de Boss vorschrieben persohnlichen zur Handt gefordert,
welcher den Kauff in aller Massen vorerklirt bekennet,
ferner bezeiigent, dass geriirter Herr Heinrich von den.
Kauffpfenig kein Heller von ime in seine Hande empfangen, sondern er gestracks Werckhern, alss Steinhawern
und Zimmerleiithen, vor ihre gethane Bawkosten und
Arbeidt gelieffert.
Weiter jetzigen 2) Herrn Heinrichen das er, alley zu
Reparation der Kirchen und Ordenshausse, bey einem
Burgern zu Neiimagen, Johann Vermoelen seines Nahmens,
anno etc. 86 endtleihet und uffgenohmmen die Summa
von 600 Gl. brab., thuet Reinischer Miintzen 218 Goltgulden 10 Stiffer, darvon demselben zue Underpfande
gesetz und verschrieben auss des Ordens Gfiethern uff
der Betaw 4 Morgen Weidt- und 5 Morgen Bawlandt,
solche zue geniessen und zu gbrauchen, mit vorbehaltener
Widerlassen. Gemelten Johan Vermoelen haben wir gleichfals zue unss kommen lassen und die Gelegenheit erfragt ;
sagt er habe uff genente Underpfande die Summa von
600 Gulden dem Administratorn vorgestreckt, dass Gelt
(fol. 14 vs.) aber seye nit in Handt des Administrators, sondern den
Arbeittern und Zimmerleiithen gelieffert worden, so habe
er darvor die Underpfande in Branch nehmen sollen biss
zu dem Widerkauff; dieweill er aber jetzo nicht darvon
geniessen konne, patt er gantz dienstlich die Versehung
zu thuen oder machen, damit er sein aussgelegtes G-elt
wider bekhommen moge.
Demnach den Baw und Reperation so an der Kirchen
alss an des Ordens Hausse, daran vorgemelten Summen
gewendet sein solten, in A.ugenschein eingenohmmen, auch
bey Benachbarten dariiber nachgefragt, gesehen und erfahren, dass in der Kirchen obich dem Chor ein gantz
new Gewolb geschlagen, auch zwo neile Seiillen darin
1) Kooper.
2) Lees : bezeugt?
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gesetz und mit eisse(r)n Anckhern allenthalben gevestet ,
an dem Orden(shausse) ahn vielen underschidtlichen.
Orthern gebewet, gebessert und reparirt, unnd solches
alles anno etc. 86 geschehen, damahis die Statt Nenmagen mit Co. Will, von Hispanien wider vereiniget und
alle Geistlichen, so vordeme verwichen wesen, widder
einkhommen und ihrer Giiter Besitz angenohmmen, wehre
die Ordenskirch St. Johan, zusambt des Ordens Hausse,
gar nidergewohnt, abgefallen undt wilst gestanden. ; also
durch zwanglichen Befelch eines erbahren Raths bey Poen
bedrawter Confiscation wider erbawet werden miissen.
Von solchen Bawkosten hatt Herr Heinrich uns special
Rechnungen vorbracht unnd ufgelegt, die alle durch die
zeitliche Obrigkeit daselbsten oder sonsten durch Scheffen
und gude erbahre Burger mit deren Handtunderschrifften
urkundet und bezeiigt worden, welche sich in Summa
ertragen ungefehr 1872 Gl. 19 1/2 Stiffer brab., thuet
Reinischer Miintzen 681 Goltgulden 4 1/2 Stiffer. Hiervon
die Pfennonge, so von verkaufften Hausse undt beschwortem
Lande herkhommen, nemblich 321 Goltgulden, abgezogen,
hatt Herr Heinrich ahn die Reparation weiter verwendet
unnd angelegt 350 Goltgulden 14 1/2 Stiifer.
Noch hatt Herr Heinrich am 19 July anno etc. 94
uns eine Rechnung ubergeben von allem, wass er ausserthalben obengewente Kosten in Zeit seiner Administration
zu Erhaltung des Ordens Giietheren und sonsten zu dero
Besserung extraordinarie aussgeben, welche Bich in Summa
ertragen und er in Capitulo ferner uflegen wirdt, 852 0-1.
12 1/s Stiifer brab., thuet Rheinischer Mintz 310 Goltgulden 2 1/2 Stiffer.
Summa summarum der uffgenohmmer Lasten and wass
sonsten ahn das Herr Heinrich vermog seiner obgenanten
Rechnung of diesse Giither angewendt und verschossen
zu haben vorgibt, thuet zusammen 991 Goltgulden 7 Stiffer.
Item die dreg HO& zu Lenth haben vorgemeltermassen
in Handen Meister Johan von dem Hoefe lenger dan
6 Jahren gestanden, welcher doruff 2000 Gl. brab. an
Herrn Rosenbach affterselbigen Schulden pretendirte,
waruff der Herr Rosenbach ime 900 Gi. anpieten lassen,
aber er nit gewilt ; zuletz durch Herrn Heinrichen uff
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dessen eigen Unkosten, wie er sagte, mit Recht recuperirt
und erhalten. Ausserthalben dass bezeiigt Herr Heinrich
bey geleister Pflicht, dass seines Wissens von dess Ordens
Giithern des Hausses Neiimagen bey alien diessen leidigen
Zeitten und aussgestandenen Kriegstraubelen nichts sei
verkaufft, versetz noch beschwahret.
ARNHEIM.
Nach verrichten Sachen, so viel moglichen, zue Neilmagen haben wir uns am 20 July uff die Reisse gehn
Utrecht begeben ; dieweill aber dass Hauss Arnheim dass
rechte Corpus von Neilmagen ist, also fiiglicher geachtet
desselben Geschefft, Visitation und Verrichtung, so in der
Widderkunfft von Utrecht allererst verhandlet, alhie negst
der Visitation von Neiimagen zu referiren. Seint also in
dem Uffkhommen von Utrecht am 10 Augusti zu Arnheim angelangt ; den 11 en bey den Herren Cantzler
und Rathen der Regiering des Fiirstenthumbs Geller und
Graveschafft Zutphen, gleichfalss bey einem erbahren
Rath derselben Statt Arnheim, negst Praesentirung
habender verschlossenen Credentz umb Audientz unsser
ferner Werbung fleissig angehalten, die uns auch auff
folgenden Morgen den 12 Augusti verstattet und angesezt.

(fol. 15 vs.)

De templo atque eius immunitate.
Inmittelss wir die Kirchen und Ordenshauss etlichermassen aussen umbher lustrirt und besichtiget. Ist die
Kirch und Ordenshauss beyde bey einander an einem
Orthe in der Statt Arnheim gelegen ; die Kirche gar
nidergefallen, dass Dachwerck, ausserthalben ein gerings
Stiickh, so noch ahn einer Mauhren gehangen, alles abe(r)
der Einbaw, Gwolbe und Mauhrwerck gantz verfallen
und verwiistet, welchs mit einer mercklichen Summa Gelts
nit mogt in vorigen Standt gebracht werden. Die Immunitet darumbher alles nidergeworffen und defastirt.
De bonis et ornamentis templi.
Von Kirchengeschierden und Ornamenten hat Herr
Heinrich von Rechen Administrator diesse nachfolgende
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Stiickhe bey alien aussgestandenen Leiiffen, Rauben und
Devastatione wunderbahrlichen und mit grosser Mflhe und
Gefahr, nit alle Zeit bey sich noch in der Statt Arnheim,
sondern zumweillen ann underschidtlichen Orthern durch
Behiilff und guthertziger catholischer Leiithe und benachbarten Clevischen und sonsten wie er best gekannt, bisshehre erhalten und unss gezaigt. Zum ersten ein silberne
Munstrantz. Item ein sielberen Rauchfass. 4 sielbern
vergulte Kelch cum patenis ; wehren vorhin 5 Belch gewesen, aber einer im Kriegstraubel abkhommen, doch
verhofften selbigen noch etwah auszukundtschafften und
wider beyzubringen. Item ein silberne vergulte Blatt
an Chorcap. Item ein ser groess und schon silbernen vergulten Chorknop. Item ein sylbernen osculum pacis. Item
2 silbern Ampullen, so Herr Heinrich wie er sagt selbst
machen lassen. Item es seye auch gewesen ein silbern
Oelfass, aber in ipsa devastatione wegkhommen. Item ein
klein silbernen Cibori, so vors Ablass pflag gebraucht zu
werden. Item seye noch ein silbern Creiitz hinder einer
Wittiben weylandt Jacob then Over in Bewahrung.

(fol. 16)

Kirchengewanth.
Nachfolgende Kirchengewandt seint zu dem Hausa
Arnheimb gehorig, aber durch Herrn Heinrichen mit
grossen Fleiss, Miihe, auch mit Gefahr seines Lebens
— — wie ime guthe erbahre Burger Zetignus gaben und die
Sach an ihme selbs erscheine — — auss der Statt Arnheim iu
die Statt Neiimagen gebracht und daselbsten sehr heimblichen bey einem schlechten Burgersmahn, welcher sie in
Kisten obich in seinem Hausse under einem Hauffen
Holtz und anderm Gepeckhe bisshehro an erhalten ; undt
seindt uns zu inventarisiren stiicklichen gezeigt und Torgezeunet, wabey gemelts Herrn Heinrichs trewer Fleiss
mercklichen gesporth worden. Zum ersten ein blauw
Carsufell von Semmett. Item ein Vorhang vors Sacrament
von verblomt Sammet. Item ein Carsufell von gulden
Stiickh in rott Sambet gewirckht. Item 2 Chorrockh aschfarbich Sammet mit Golt eingewarckt. Item ein Carsilfel
von selbiger Arth und Wo(r)th und mit etlichen Perlen
verstickt. Item noch Carsiifel von rotten Sammet mit
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ubermachten eingewiirckten gulden OreUtz. Item ein roth
attlass Carsufell, ein Carsiifel weiss attlass mit etwas eingewUrckten Olden Dratt. Item ein roten frawenbildt
Rockh von Sammet mit umbgehenden lassen 1) Leisten.
Noch ein bilden Rockh von lautern gulden Stiickh mit
lassen Leisten. Item ein kleines bilden Rocklin von gulden
Stuckh mit lassen Leisten. Item 11 leinen Corporalduecher,
2 bilden Haubttuecher. Item ein schwartz sammeten Thoidtlachen mit einem weissen attlass CreUtz. Item ein schwartz
sammeten Carstifell miten rotem sambeten CreUtz. Item
ein rote attlass Chorkap, der Uberhang an der Kappen
von gulden Stuckh, sonder Knopf. Item ein Carstifell von
blaw Sammet mit eingewUrckten gulden Creiltz. Item von
rotwallen Lachen ein Carsiifel mit einen gelben Creutz.
Item ein CarsUfel von danneten 2) Lachen mit eim fallroten
Creiitz. Item ein Carsufell von griin Sammet mit rot und
weiss verbliimbt. Item ein schwartz Carsufell von Sammet
mit einem weissen Cretitz. Item ein alt Carsufell und
zwey Chorrockhe von Leinen mit eingewUrckten falschen
Golde. Item ein Carsufell von dunet Sammet mit gulden
CreUtz, vast alt. Item noch eines von phall dunet Sambet
und 2 Chorrockhe von gleicher Worth. Item noch 2 Rockhe
dunet Sammet mit gelben Creiitzen. Item ein Alba mit
weissen attlas Lappen. Item ein Alba mit roten sameten
Lappen. Item am guden und bossen Lachen unnd Twellen
of Altaren 12 Stuck. Item noch an Alben guth und
quad 12 Stackhe. Item zwo Gardinen von Leinewath
vorhanden gewest ; sagt Herr Heinrich, dass es des Herr
Rosenbachs Kuchin zu ihrem Nutz verschnidten.
(fol. 16 vs.)

Von des Ordens Hausze.
Dess Ordens (Hauss) ist in einem zimblichen weiten
Befange gelegen. Per Magistrath von der Statt hatts
seithehr der Kriegsverstorrung in ihren Gewalt genohmmen
und an etliche underschiedliche Burgere und Haussgesessen
1) Lasse = koord. Of moet men hier en verder gelooven aan een
hardnekkige schrijffout, hetzij voor : lasanden (= geborduurd), hetzij
voor : lasseten (= wezelbont)?
2) Dannetel = hennipnetel.
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verliehett ; war doch zimblichermassen inen Dach und
Nothbaw erhalten, welches sonsten, da es obgemelter
Gestalt in Gewalt des Magistraths nit gestanden, weniger
nit dan auch die Kiirch und viele andere Heiisser ohngezweiffelt wehre verwiistet, woh nit gahr zu Boden
gerissen worden.
Dass Eingethumbe und Haussgerath alley verkhommen.
Von eingehorigen Giittern, Renthen und Gefellen
und dero Alienation, wie volgt.
Von den Giittern, Hoffen, Renthen unnd Gefellen
diesses Hausses hatt der Orden bey jetziger Zeit nichts
in seinem Gewalt, konten auch darab weder Register
noch Rechnung oder Rollen gezeigt werden. Sondern
negst vor der Statt sampt etlichen Bleichplatzen guthen
Weiden, Kempfen, Ackherlandt undt Holtzwaclis gelegen,
welche die Regierung von Gelderlandt in Gebrauch genohmmen. Viele andere Giither und Gefehie seindt durch
den Herrn von Rosenbach in seinem Zeiten an diversse
Persohnen verpfendet, verkaufft und sonsten durch dessen
Creditoren mit Recht besprochen, ausserfolgt und verwonnen, wie uns Herr Heinrich Administrator darab
special Verzeichnus ubergeben, auch uns ohne dass durch
andern bezeiiget worden, alss nachfolgt:
SPECIAL AHNZEIG DERO GliTHEREN UND RENTHEN,
SO VON DER COMMENDEN ZUE ARNHEIM St. JOHANSORDENS DURCH DEN HERNN ROSENBACH VERPFENDET,
VERKA.UFFT ODER SONSTEN DESSEN SCHULDEN HALBEN
ET OB EIUSDEM CONTUMACIAM, AM RECHTEN SEIN
ERWONNEN UND JBTZO IN WERCSLICHEN 1) PRIVATHANDEN VERHALTEN WERDEN.
Zum ersten in Kirspell und Dorff Brummen, under
Veiwezoem gelegen, hat der ritterliche Orden viele sehiine
Giither an Baw- und Weidtlandt und pflegen doruff zu
stehen drey Bawheiisser, von dero einen, genant Klein
Everdingen, seint etliche Lenderey verkaufft, verpfendet
1) Lees : weltlichen?
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und in Erbpacht ausgethan durch Herr Rosenbach an
diverse Persohnen, nentlich an einem Edelman Grissbreth 1)
von Mackhern, Ottho Voetz, Johan und Dirickh tho
Hoender etc. ; wie viel aber Pfennung daruffgenohmmen,
war Herrn Heinrichen unbewiist, dock seeliger Herr
Jochim Crab Prior zue Arnheim und er hetten (von) Evert
Minderfoit, Pechtern zur Zeit dessselben Hoffs, verstanden
anno etc. 78, das dassjenig, so allein von dem einen
Hoffe alienirt wehre, woll mogt jarlichs 40 Thahlers in
Pachtung ausspringen. Item zu Brummen durch Otto
Voetz lassen verkauffen und abhowen viele junge Aichbaume. Item zu Spanckheren, ein Dorff also genant,
auch in Velwezoem gelegen, ein Holtzwachs von jungen
Aichen zusamen lassen abhauwen und verkauffen an
Ottho Voetz, den Gront in Erbpacht aussgethaen an St.
Authonis Bruderschafft binnen die Statt Zutpfen. Item
Gerhardt Custer, ein gewessener Renthener des Herrn
Rosenbachs, ahn obgemelten Orth auch grossen Schaden
gethan mit Holtz abhawen und zu verkauffen umb kleinen
Preiss. Item zu Apeldorn, uf Veiwen gelegen, hat der
Orden etliche Lenderey, welcke pflegen Pacht zu geben
jarlichs 40 Thahler fret' Gelt; seint nun ungefehr vor 12
Jahren ob contumaciam von die Haussmeistern St. Cathrinen Gottshauss binnen Arnheim verwonnen. Item vor
Arnheim uf St. Johanns Mullen alle Poppellbaume lassen
abhowen und verkauffen an Johan von Welij. Item ein
Stiickh von dess Ordens Miillenbleich erblichen verkaufft
an einen Burger binnen Arnheim, Wilhelmen Veeren
gnant ; wie the -Ur, ist Herr Heinrich nit wissig. Item
ein Stiickh Bawlands gelegen uf den Arnheimischen Dick ;
noch ein Werthgen in dem Kirspell Malbrugen 2) ; item
ein Kampf Weidtlands haltende 4 hollandische IVIorgen,
die Speltwertt gnant, gelegen in die Liemerss, — alle
drey Stuck an Reiner Kempink verpfendet vor die Summa
-- wie sagt wirdt -- von 400 Thaler ohn Beschwernus und
Ohnratzgelt, so welter daruf gangen, mit dem anklebenden
Pacto, wannehr gleich die Summe restituirt, das dannach
1) Lees waarschijnlijk : Ghissbrecht.
2) Lees : Malburgen.
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der Pfandtherr der Underpfande 12 Jahren zu seinen
Besten soil haben zu gebrauchen. Item noch ein Stiicklin
Lands, ungefehr 1/2 hollendischen Morgen, in Liemerss
gelegen, verpfendet ahn Gossen Smullingk, ein Edelman;
weiss nit, wie hoch. Item alle andere Ordensgtither zu
Liemerss gelegen, so vormahls jarlichs in Pachtung zu
geben pflegen 140 Thalers, seint zusammen verpfendet,
eins Theils von den Commenthur Herrn Johan Schmiesinck, anders Theils von Herr Rosenbach, wie man sagt
vor die Summa von 800 Gl. brab. aussgescheiden Ohnratzgelt ; so mehr daruff gelauffen, mogt alles klarlichen
auss den Pfandtzetulen, welche der Herr Rosenbach in
Bewahr gehabt, erlernet werden ; die Giiter stehen in
Geprauch Steven Reynerssen. Item under Malburgen vier
Hondt Landen gelegen, so an den Licentiaten Friderich
von Boymer verpfendet vor 100 Philips Thaler. Item
noch etliche Lenderey, of Malburgen gelegen, hatt Burgermeister Arendt von Brienen in Pfandtschafft vor 200
Carolusgulden, aussgenohmmen Ohnratzpfenning, und alss
die Pfennige in sorte 1) restituirt, mag der Pfandtherr
der Lendereyen noch 12 Jahren geprauchen. Item an
Joachim von Hoemen stehet ein schOner Kampf verschrieben in Niderbetaw under dem Kirspel von Oichten 2)
gelegen, mit angehenckten Pacto, nach restituirten Haubtgelt des Pfandts noch 12 Jahren zu gebrauchen ; wie
hoch der Haubtschilling, miissen dess Herren Rosenbachs
Pfandtzetulen nachweissen. Item in Niderbetaw in den
Kirspein Ingen und Oemeren hat des Ordens Hauss
Arnheim viele guthe Baw- und Weidtlandt, welche pflagt
in Pachtung zu haben Thonius von Hattem und jarlichs
gaben zu Pacht — — uber groesse Accidentz — in baren
Gelte 60 Jachimsthaler frey Gelt, tint seint anno etc. 79
verpfendet an einem Edelmahn, genant Johan Ingehen Neulandt, vor vie(f)- oder sechshondert hollendische Thalern,
alles lauth der Pfandtzetlen bey dem Herrn Rosenbach
zu gesinnen. Item zu Oberbetuw zu Elst hat des Ordens
Hauss ein Bawhoff, gnant Hollanderbrockh, pflagt in die
1) Hoofdsom.
2) Ochten onder Echteld.
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Regierung seeligen Joachim Graben Prior und Schaffner
18) gewesen, anno etc. 59 jarlichs in Pacht zu gelten — — ausserthalben Rubsaet, Butter, Schwein, Korn, Hiiener und
Specerei zur Kuechen und ander Accidentz — — 110 Thaler
frey Gelt etc. Diesser Bawhoff ist in Zeit von 12 Jahren
durch die Haussmeister von St. Cathrinen Gottshauss
per contumacia(m) verwonnen und also eons Ordenshausse
abkhommen. Item alle dass Eichenholtz-gewachs jong
und alt, welches der Orden ligent gehabt im Kirspell von.
Bennekhem uf Velwen, ist zusamen verhawen undt verkaufft an Heinrich Wilhelmssen und Johan Bongart.
Item noch uf Veluwe in einer Baurschafft gnant Doesburg under dem Kirspell von Eede, hat das Hauss
Arnheim ein schon Turffveen umb so viel Brantz dorauss
zu hohien, aiss zu der Hausshaltung nothig ; ist nun
zusahmen haill aussgegraben und dieversse Haussleiithe
verkaufft.
Haec dictante et referente predicto domino Heinrico a Rechen etc.
Hiebey hatt Herr Heinrich miindtlich adrevertirt, dafehrn
mahn zu einigen Zeiten gedenckhen wolte die vorspecificirte und andere veralienirte, verpfendte und beschwerte
Giither deroendts zu recuperiren und unserm Orden widder
anzubringen, dass vor alien Dingen noetig seye von dem
Herrn Rosenbach umbstendtliche Gelegenheit zu erfragen,
darzu alle Pfandbrieffe, Zetulen, Register und Rechnung
abforderen, umb auss denselben zu ersehen und zu lernen,
wie es uff ein jedes Stiickh eigentliche Gelegnus habe,
und die Sachen uffs Beste anzugreiffen. *Wan soiches vorhanden und Herrn Heinrichen ichtwas Beystandts geleistet
wiirde, wolit er seinen gehorsamben pflichtigen Dienst
gehren dahin versprechen und rich trewlichen erzeigen,
wie dan such wir nach alien befundenen Umbstenden es
vor eine soiche Notturfft miissen erachten.
12 Augusti.
Aiss wir Morgens umb 8 Uhren, in Abwessens des
Herren Cantzlers von Gelderlandt, von dem Herrn Viceeancellario unnd zweyen andern Landtrathen und Rechts-
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gelehrten Audientz erhalten, haben wir denselben, nach
Ew. fl. Gen. inen angewiinscheten Gruess und alien Wollstandts etc., ungeferlicher folgendermassen vortragen lassen.
Dass Ew. fl. Gen. mit leittmiittigen Hertzen deroendes
Landen j(a)mmerlichen Zustands, derin sie eine Zeit hehro
gelegen, vernohmmen, dabey in der That erfahren, wie
der ehrwiirdig gestrenger und edler Herr Philips von
Rosenbach, ein Ritter unssers Ordens, deme die Administration selbigen Ordens Hausses alda zu Arnheim durch
den Herrn Grossmeistern zu Mallta gnedigst zugelegt und
befohlen, solche vor etlichen Jahren ohn Geheiss und
Belieben seiner Obern verlassen. Waruff leider erfolgt,
dass nachgehends bey anwachssenden und zunehmmenden
Kriegswessen, dah die Policei nit der Gepiehr geiibt und
in Achtung genohmmen werden konnen, des Ordens
Kirch daselbsten verwiistet und nidergefallen, dass Hauss,
alle umligende angehorige HOffe, Gutter, Mullin Renthe
und Gefelle in ander secular Privatthende verkommen,
dem Orden aber darauss nichts gefolget noch gelieffert
worden, wie wir auch solches uff unsser Ankunfft und
uff Erkiindigung theils augenscheinlichen, theils auss
Bericht erfahren und eingenohmmen. Welchen so viel
moglichen zu remediren unsser ritterlicher Orden und
dessen Vorsteher lengst gesinnet gewesen ire Bottschafften
an die Haubter und Regierung deroends Landen abzuferdigen, doch alles hiss dahin kriegesunwesenshalben
offerplieben. Nunrnehr aber die Landen und Provincien
Unijrt in besseren Standt gerathen und lobseelige vielgewiinschete Policei restaurirt und wider erbawet, hetten
Ew. fl. Gn. uns gnediglichen abgeordenet unnd wollen
also ire Edel unnd L.L. freiindtlichen erinnern, welchermassen der ritterlicher Orden St. Johans von Hierusalem,
in Malte residirent, von alien innerlichen und civil Krieg
in der Christenheit gantz unparteisch und neutral seyen,
auch sich jederzeit also gehalten und noch dan ire Provession allein wider denen Erbfeindt christlichen Nahmens der
allingen Christenheit — alles Underschiedts iro Religionen
ungeachtet zum Schutz und Besten gerichtet stehe,
darwider sie sich immerzu und ohne Underlass mit Ansetzung Leibs, Guts und Bludts dapfer ufhielten. Deroweg
,

(fol.

19)

300

(fol. 19 vs.)

VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOHANNITER

von romischen Kayssern und Konigen und Potentaten
des Reichs Teiitscher Nation hoch privilegirt und begnadet wehren, auch noch bias an hehro in alien christlichen Lendern, wo guthe Policei verhanden, under andern
beim Teatschen Reich und dessen Chur- und Farsten,
Graven und Herrschafften, Stenden und Stetten, von wass
Religion sie seyen, darzu eben in den Niderteatschen
Uniirten Provintien, bey ufgerichter und anietzo Gottlob
restaurirter vigirender Policei, vermog und nach Verfolg
underschiedlichen Pacificationen und derselben Landschafften Abscheiden und Reverssen zu allem Guten respectirt,
und so viel die Zeiten erleiden konnen, beschonet und
verdedingt worden. Und das unsers Bediinckhens umb
desto mehr, sijtemahl Ew. fl. Gn. alss St. Johans Ordens
Meister in Teiitschlanden daselbsten ein ungemittelt Gliedt
des Reichs seyen und darvor gehalten warden, under
dessen Magisterio die Gather zue Arnheim mit andern
gehorig, demnach von Ew. farstl. Gn. und unssers Ordenswegen wir alss Abgesante freiindtlich und fleissig patten,
it Ed. L. und Gestr. wolten dem ritterlichen Orden seine
aide gelegenes Ritterhauss mit dessen Pertinentien und
angehorigen Gatern giinstlichen restituiren und einantwurten, oder dass solchs gesehehe bey anderen, schaffen
und helffen etc.
Wass dan die Administration of kanfftige Zeit anlangte,
solte dorthin ufs allerehest ein ander Commenthur und
Ritterbruder verordnet werden, so des Adels und verhoffentlichen also qualificirt sein, auch dermassen sich
nachparlichen verhalten, dass ire L. L. und Gest. menniglichen Gefallens tragen werden. Daran geschehe wass
an ihme selbsten recht und billig und zu Erhaltung des
hochwiirdigen ritterlichen Ordens, auch der Landen daselbsten loblicher Ritterschafft, erschiesslichen. So wiirdens
uber dass Ew. fl. Gen. mit Ganst, Freandtschafft und
alien zimblichen Diensten beschulden, und wir woltens
bey unssern Ritterbrudern unnd gantzen Orden stattlichen
riihmmen etc.
Daruff der Herr Vicecanceler und seine mitanwesende
'tithe, mit dienstlicher Dancksage des angewiinscheten
Wollstandts, folgendermassen uns beantwurten lassen. Es
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seye nit ohn nachdem vorgenannter Herr Rosenbach
aussgewichen, dass dessen Creditoren uff des Ordens
Giiter hin und wider mit Recht gesprochen unnd auch
selbige ob contumaciam Rosenbachs viele an sich geworben und verwunnen ; gleichfals war dieweill die uffgelegte Contribution und Servitten von etlichen Ordensgtittern, so theils ungebawet und ungewohnt gelegen, nit
geleistet, dass die Regierunge dero Landen selbige angeschlagen und ahn andere Halide aussgethan und verpachtet, und solches seye lurch Rath und Verordnung
der gemeiner Landtstende geschehen. Ob dan sie, die
gegenwertige Rathe, nit zweiffelten, dan dem ritterlichen
Orden wiirdt of Anhalten und Ersuechen alle Gepiehr
widerfahren, so wolt es doch ihnen vor diss Pass, alas
die in kleiner Anzahl gegenwertig, nit gezymmen noch
schicklich sein widder die allgemeine Ordnung ichtwas
ohn derselben Vorerklerung zu verenderen und den
Landtstenden vorzugreiffen ; sie wahren aber urbietig
diesse unsse Werbung ufs trewlichst an ihren Herren
Cantzler und Mittrathe, gleichfalss an sembtliche Stende
des Fiirstenthumbs Geller, zu referiren, auch an ihren
geneigten Willen nichts ermangelen zu lassen ; thetten
sich zu Ew. fiirstl. Gen. und unsserm Orden alles Diensts,
Liebs und Guts erpieten etc.
Nun haben wir woll mit disem Bescheide uns ungehrn
willen lassen abweissen und derowegen ihnen allerhandt
Bewegnussen zugernuthet, und dabey die Exempta der
General Stadten belangent die Commenthorey zu Harlheim
in den Teiitschen Orden, die alle restituirt, eingebracht,
aber ubers vorige nichts oblang mogen.
Uff vast gleiche Form haben wir bey Burgermeister,
Scheffen und Rath zu Arnheim angesuecht, die unss
ebenmessig auss irem gesambten Rathe beantwortet, dass
sie sambt und sonder unsserm Orden gem beygethan
und bewogen zu allem Guten, aber ihnen nit gebiihren
wolte den Regierung undt Landtstenden in diessen Fall
vorzugreiffen ; wass bey denen kiinfftiglichen erhalten
werden mogte, des soil mahn ahn und bey inen zumahl
und nit weinigers haben zu gewarten.
Wan nun aber die Landtstende uff dass Mahl nit
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zusamzubringen, wir auch sonsten an dieselbe sonders
nit recommendirt noch mit Credentz versehen, und also
weiter daselbsten nichts verrichten konnen, sondern alle
ferner Gelegenheit vonn dem von Rosenbach albereith
werden miiesse, also haben wir in Krafft unsser Commission, des Ordens Geschefften zum Besten, vorgenannten
Herrn Heinrichen von Rechen Ordenspriestern die Administration und Ufsicht des Hausses zu Arnheim und
zu Neiimagen biss uf Ew. fiirstl. Gen. fernern gnedigen
Bescheit befohlen und neben ihme alss volmachtigte
Anwelde, alles biss uf Ew. fiirstl. Gen. gnedige Verordnung, constituirt und angesetzt die ehreveste hochgelehrten
und erbahre Gebhardum Poctow, dero Rechten Doctorn,
und Heinrichen de Jong, Burgern zu Tip, dergestalt
fiihrohin denjenigen, so etwan weiter uf des Ordens
Wither Ansprach thuen wiirden, in Rechten und Gerichten
zu begegenen, auch mit Gelegenheit bey den Landtstenden und Burgermeisteren der Statt die Sachen uf
forderlichst zu dirigihren, vorzustellen und sonsten des
Ordens Nutz zu werben und Schaden so viel moeglichen
verhiieten zu helffen, wie die sambt und sonder unss
versprochen und vor den Herren Scheffen Bich mit belasten und befehlen lassen.
VISITATION UND VERRICHTUNG ZUE UTRECHT.

(fol. 20 vs.)

Im vorgemelten fiinffzehenhondert und vierundneiintzigsten Jahren den 21 Julii seint mir von Neumagen ab
gen Utrecht ankhommen. Wir haben uns aber erinnert,
dass vermoeg unsser Stabilimenten in visitationibus neben
den abgeordneten Ritterbrudern ein Priester des Ordens
propter sacra visitanda etc. gemeinlichen zugeben werde.
Nun das nit beschehen, haben wir offtgemelten Herrn
Heinrichen von Rechen alss ein Priester des Ordens herzugezogen, ime per sanctam obedientiam vigore commissionis
eiusque clausulorum generalis befohlen alien folgenden
Actibus sich beyzufiigen, wie er gehorsamblichen gethan.
Zurecht 1) des Ordens Hauss ist camera prioralis et
4) Lees waarschijnlijk : Zu Utrecht.
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bauilivatus, hat under sich eilff commendas minores.
Jetziger Baiulivus, der erwiirdiger Herr Heinrich Barck
seines Nahmmens, ex nobili familia patriciorum Traiectensium, welcher 41 Jahren im Orden gewesen unnd nunmehr 33 Jahren Baiulivus gewesen, demselben in coetu
suorum conventualium wir unssere habende Commission
und Befelch eroffent, vorgelegt und gezeigt, solche sie
sambt und sonder mit underthaniger gehorsamber Roverentz agnoscirt, ufgenohmen und deren Bich als Ordensbriidern woll anstehet, zu undergeben allerdings willig
und bereith erklehret.
Von der Kirchengebewen.

(fol. 21)

Daruff wir die Kirchengebewe in Augenschein gesehen
und visitirt. 1st gelegen binnen Utrecht intra emunitatem
conventus uff der Newen Grafft ; ausswendig an Maur
und Dachwerekh woll gebawet, zimblicher Grosse und
Weitte, einwendig aber durch den Krigsvolckh bey den
oriel aussgestandenen Empohrungen devastirt, verwiistet
und alle Bildtwerckh daraus- und abgerissen. Consecratum
est templum in honorem Sti. Joannis Baptistae et Cathatrinae Virginis ; non est parochialis ; habet altaria septem, quorum summum Sto. Joanni Baptistae, 2. de. Annae
et 11000 Virginibus, 3. Stae. Cruci, 4. de. Catharinae,
5. Tribus Regibus Bunt sacra, 6. vero et 7. sine singulari
dedicatione. Dabey haths einen ser schiinen verwolbten
Creiitzgang. Es werden bey diessen Zeiten in selbigem
Templo keine Sacra verrichtet, dan solchs bey Leibstraff
und uff Verluss und Confiscation aller (dither durch den
Magistrath verbotten. Aber intra eandem emunitatem
Bauilivatus ist ein Oratorium mit einstehenden Altar noch
unverstorth, darin zumweillen, doch gar heimblichen und
mit Gefahr, mehrtheils alle Wochen Sacra peragirt wiirden, such in unsser Gegenwerth gesehehen.
De bonis ecclesiae.
Demnach hat der Herr Bailer tacta cruce bey der Pflicht,
damit er seinem Orden verwandt, angelobt uff unsse
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Fragen und Vorstellen die lauther ungefarbte Warheit,
so viel ime wissig etc., ausszusagen, zu bekhennen und
unsa zu berichten und dass nit underlassen weder umb
Gelt, Guth, Ehr, Gunst und Vergunst, Nutz oder Schaden
etc., alles trewlichen und ohngefehrlichen. Also of unsser
Abforderung hat uns gezeigt und vor Augen gestelt nachfolgende Kirchenkleinoden, die er durch Gottes Hilff mit
seinen hochsten Fleiss, grosser Miihe und Gefahr, wunderbarlich versteckt unnd bey allem Krigswesen noch hiss
hehro erhalten :
Erstlichen zwey silbern ubergiilte Ciboria. Item zwey
schone vergiilte Biiecher, eines Evangeliorum, anders
Epistolarum. Item 3 schone silbern vergillte Platten an
Chorkappen. Item ein ser schon vergultes Osculum pacis
mitten St. Johannshaubt in einer perlenmutter Antlich
eingeschmidet. Item 2 schOne vergiilte Ampullas. Item
ein schon silbern Rauchfass. Item 2 silbern Schasselen,
eine darin Agnus Dei, die ander caput Sti. Johannis in
figurirt. Item zwein Kelch mit hohen schmalen Stengeten
und ufgelegten Decklen. Item drey silbern vergulte
Kelche, so vorhanden mit Platen und Zugehor. Item
noch zwey vergiilte Kelch hatt der Herr Bailer der Krigsgefahr halben wie auch alle andere Stiickhe - an
ausswendige Orthe gepflogen, aber ungewiss, ob sie wider
zu erlangen. Item 6 silberne vergiilte plate ChorknOpfe.
Von Kirchengewanth und Ornamenten.

(fol. 21 vs.)

Zum ersten ein Messgewanth mit 6 Chorknopfen von
rot verblumbten Sammet mit eingewirckten Golde, ser
schoen, und mit klar guldenen verwerckten Kappen und
abgehenden Leisten, das Gewandt aber mit eine von
steiff verwerckten Golte ubergehendt Creutz. Item noch
drey Chorkappen von bran Attlass mit eingewerckten
und verbliimten Golde, mit versticken goltenen Kappen
und gehenden Leisten. Item 2 Chorrocke sambt ihren
Carsiifell von blaw Sammet mit guldenen Blommen und
steiff guldenem Bordiersell. Item 3 Chorkappenn von
weissen Tammast mit giilden Blommen, die Kappen aber
hinden abgehendt, wie auch die vordere Leisten von
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roten Sammet und eingewirckten Golte, verblomet, mit
abhangenden Knopfen vonn Kupffer, vergilltet. Item ein
Carsiifel sambt zwey Chorrockhen von weiss Tammast
mit gulden Blomen, auch mit breiden rot Sammet und
gulden Leisten bordirth. Item 3 Chorkappen von griinen
Sammet mit Olden Leisten rondtumb und vorherab bordirt, dero eine ad oculum gezaigt, die ander zwo each
ausswendig geflohen und gefahrshalben nit zu Handt zu
bringen. Item zu alien obgenannten Sttickhen die zugehorige Alben. Item etliche Vorhenge an die Altaren mit
Tapeten und dergleichen Chorornamenten, die noch vorhanden, aber ausswendig geflihet und jetzo nit bey der
Handt seyen.
De xenodochio eiusque bonis.

(fol. 22)

Es ist verner in dissem Balivat, auch intra emunitatem,
negst bey der Kirchen ein Hospital gelegen, seye schon
auss- und einwendig, mit zweyen steinen Gezymmer,
negst neben einander gebawet. In dem ersten und grossern Zimmer, welches ser hock mit holtzenen Gwolb und
grossen schonen Fenstern gemacht, ist vorzeiten ein Altar
gestanden, daruff Sacra geschehen pflegen, aber jetzmehr
durch den Magistrath de facto nidergerissen und abgethan.
Hierin seint befunden 19 Bethe ser guth, sauber und
frisch, sambt Bethlacken, ein jedes vom andern abgesondert, mit iren rothen Decken, alle gleicher Farben ; item
jedes mit zwey Par Leinlachen, darzu Kiissen und ander
Notturfft ; item ein jedes besonder mit seinen zinnen
Drinkh- und Bethgeschir bestellet und gleich sauber gehalten. Dass ander Zimmer hat jetziger regirender Balivus
von newen gebawet, nit weniger Behan und sauber dan
dass erste ; darin gestanden 7 Bethe, ebenmessig schon,
mit Bethladen, Vorhengen, roten Deckhen, Leinlachen,
Drinck- und Betgeschier versehen. Noch ein ander
Zimmer darbey, auch von jetzigen Herrn Biirck ordinirt
und erbawet, darin die Kranckhen ire Feiihrung und
Erwermung besonder haben. Item vor den Hossspitahlmeistern und dessen Gesindt ein Kuchen und Cammern,
darin drey Bethladen mit Bethen und allem Zugehorn.
-

Bijdr. en Meded. XLVIII.
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In solchem Hospitahl wiirden eingenohmmen und uf des
Ordens Costen in Speiss und Dranck, wie auch mit
Aboteck und Arzney und aller nothiirfftiger Artzung verpflogen alle acme Kranckhen, Verwiinten und Gebrechliche, so die welche in der Statt gebohren und wonhafft
alss andere ausswendig einkommende. Zue welcher Verpflegung wirdt bestelt und erhalten ein Hospithalmeister
den Kranckhen und alien Notturff ufzusehen war jetziger
Zeit darzu bestellet Herr Gerhardt von Kuik, ein Priester,
aber nit unssers Ordens. Denselben wir bey aussgeschworen Aide umb ferner Beschaffenheit des Hospitals
erfraget und gibt dissen Bericht, welchermassen zu dem
Hospithall und dessen Verpflegung uff Kosten des Herren
Baleir bestellet seyen :
Ein Doctor medicus, jarlichs vor 59 Gl. brab. item ein
Wundtartz, jarlichs 100 Gi. brab. und 4 Mudt Waitzen.
Seye des Hospitahismeisters Besoldung jarlichs 25 Gi.
brab. Neben ihme vier Magte uff die Kranckhen und dero
Verpflegung bescheiden ; ihre Belohnung jarlichs 60 Gl.
brab. Und da von wegen Viele der Kranckhen welter
Hilff von Notthen, moge ers zu aller Nothurfft uff des
Herren Bailivi Unkosten versehen. Zeigt dabey ahn, das
der Herr Balier alle Tage in eigner Persohn und das
Hospital und die Kranckhen visitire, dieselben mit guten
Speissen woll zugerust versorgen lasse, und ob jemandt
zu enigen andern Speissen Lust hette, dass sold der Herr
Balier von seiner Taffeln unwegerlich mittheillen. Und in
aller Massen wir dass Hospitahl anjetzo bestelt und zauber
gesehen, da es also ohn Underlass gehalten werde. De
sumtibus ordinariis zefigt und sagt E., das zu der Hospithalskuchen gehalten wiirden vier Melchekiihe, und dass
uber solches auch onsserthalben Butter, Miss, Bier undt
Brodt und gesaltzen Fleisch noch taglichen uf dem Marckt
aussgeben und verthan ungefehr 3 Gl. brab., doch thue
der Herr Balier an disser Abspeissung keinen Kosten
erspahren. Es wehre uff genwertige Zeit der einligender
Kranckhen 15, und wen einer stiirbe, miiste der Herr Bailer

von jeder Persohn zu vergraben geben 10 Stiffer.
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De domo Balivatus eiusque bonis mobilibus.

(fol. 23)

Dass von der Bailey, wie gleichfals Conventus, ist gelegen in der Statt Utrecht uff der Newen Grafft, daselbsten
anno 1529 erbawet. Vorhin aber des Ordens Hauss und
Kirch an einem Ende von der Statt an St. Catrinenpfordt
gelegen, uff welchers Plan durch den grossmechtigen
Kayssern Herr Carl den 5tcn ein Castiel, Freudenberg 1)
genant, gebawet, dass selbig nachfolgendes anno 79 durch
die Burgerschafft wider abgebrochen. Es ligt dass Hauss
und alle angehorige Gebewe, sambt dem Hospitahl, in
einer vermaurter Emunitet in vierkandt zwischen vier
gemeinen Strassen. Darnzwischen drey verschiedene Baumund Mosgarten. Hat noch folgende Zimmer : ein gross
Salet neben der Kuechen mit zwey Tischen, ein Trittsoir,
new und wohl gezirt ; darin 6 Stull und Kiissen. Item
nechst dabey ein Buttelrey, darin dass Kuchengeschier
wirdt verhalten. Item ein klein Salet mit Tisch, Schencktisch und Trittsoir, 6 Stfillen und Kiissen, auch mit
Tabeten zu einer Seithen behangen. Item zwo Kuchen
mit alien eingehorigen Schanckhen, Geschier und dergleichen. Darhinden ein Spiill- und Waschhauss. Item
ein gross Salet, dass Hochsalet genant, mit einem Tisch,
vier Stuelen, Kassen und ein Trittsoir. Item ein gross
Sall, im Mittel ein Schencktrisoir. Item ein Camerlin
hinder der alten Kuechen, gnant im Stuben, ein Trittsoir,
Beth, Bethladen, Pullen, Decken und Zubehoir. Item nechst
dabey des Herren Balier Cammer met Beth, Bethladen
und alien Zugehor. Item darhinden noch ein Zimmer mit
Bethladen, Beth, Decken und ein Tisch. Item nebich dein
grossen Sall ein Camer mit Bett, Bettladen, Kiissen und
Deekhen, ein Tisch, 2 Stull und Kiissen. Item dabey ein
kleines Camerlin, ein Beth und Bethladen. Item obenuff
ein Camerlin obich einer gewolbten Gellerey, daruff ein
Bethladen, Kiissen, Trittsoir und zwey Stall. Item darneben ein Camerlin, daruff ein Bethladen solider Beth.

1) Een wel zoetelijke verhaspeling van Vredenburg, dat Karel V om
de stad in bedwang to houden als een ferrea virga malignis liet bouwen.
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Item ein Cammer vor den Herrn Commentorn von Wyemelen mit 1 Tisch, 2 Stuelen, ein Trittsoir, Beth und
Bethladen. Item oben des Herren Bailey Cammer ein
CM uerlin mit Betladen, Beth, Kiissen, Deck und Tisch.
Darneben allernechst eine schOne Cammer mit ein Tisch,
Trietsoir, Bethladen und schOnen Vorhengen, Beth, Kiissen
und Deckhen sambt zween kupfern Brandtviissen 1). Item
nechst dabey zur ander Seithen zur Strassen war eine
Camer mit einen Tisch, Bethladen und Vorbangen, Beth,
Kiissen, auch Deckhen, zween Stilllen und Kiissen. Item
bey den Convent in Ambitu eine Cammer mit ein Beth,
Bethladen, ein Tisch, zwey Stiillen. Item daselbsten in
Ambitu ein Zimmer, die Mittelcamer, mit ein Beth, Bethleden, ein Tisch und ein grosser Stull, 4 Kiissen. Noch vor
Diener und Gesinde zwo Cammer sambt vier Bethladen,
Deckhen und Zubehor. Item neben des Hospitallsmeisters
Behaussung ein gross B(r)awhauss mit einem grossen
B(r)awkessel, Biidden und alien nottigen Gereidtschafft ,
obenuf ein gross Zimmer umb dass Maltz zu drfickhen,
mit einer Oefen. Item hat intra emunitatem eine Rossmiille, daruff zu der Hausshaltung alley Getreide wirt
gemahlen, vor ausswendigen aber nichts.
Kuchengeschier, Zynnenwerck, Tisch- und Betgewandt.

(fol. 23 vs.)

Mit diesem alien ist dass Hauss zu guther Notturfft
versehen, und dieweill selbigs mehrentheils durch jetzigen
Herrn Balier new gemacht - dan dass alte durch den
Krieg wegkommen -, auch taglichen fiihro gebessert
wirdt, ist es stiindtlichen zu inventarisieren offerplieben.
De proventibus Baiulivatus.
Zu Underrichtung der Miintzen und der Mass zu
Utrecht ist zu wissen : daterus 2) numeralis hat 30

1) Voetstukken met een of meer pinnen voor kaarsen.
2) Lees waarschijnlijk : dalerus numeralis (= alleen als rekenmunt
voorkomende daalder ?)
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Stiffer, ein Gulden brab. 20 Stiffer, ein Goltgulden
54 Stiffer ein Malter holt 4 S(ch)epfel, aber vast
umb ein fiinfften Theill geringer dan zu Neihnagen
ein Schepfel 4 Spirant. Ein Maher Roggen communiter gehstimirt uff 2 1/2 Gl. brab., ein Maher Weitzen
3 1/2 Gl., ein Mailer (Gersten) 2 Gl. 1 Orth, ein
Malter Buchweitz 30 Stiffer.
1)

Nachfolgende Gutter, Giilte und Renthen haben beide
der Herr Balier, dan auch neben seiner wir, deroselben
Diener und Schaffner, auss aufgesuchten Registern, Rollen
und Rechenbiichern verzeichnet und bey verpflicht und
respective wahren Wortten attestirt und bezeiiget.
Einkhomen in Gelde.
Zum ersten uff Schulpen 2) im Stifft Utrecht 69 Morgen,
davon wirdt jarlichs zu Pacht geben 203 Gulden. Item
Westbroich, im Stifft Utrecht gelegen, ein Viertel Landes,
thut in Gelde 35 Gl., auch etlich Korn wie bey den
Fruchtrenten. Item uff Meirrifelt in der Lorssdrecht 3 )
6 Morgen vor 16 Gl. Item uff Achtienhofen 7 1/2 viertel
Lands unnd 22 Morgen jarlichs im Gelde 250 Gl., auch
etliche Friichten. Item im Dorff Ost(v)ain 3 Vertel und
6 Stiickh von Vertels mit 112 Morgen, thun jarlichs
410 Gl. sambt etliche Friichten. Item uff Lambroich 4)
und zu Darthuissen von etlichen Lendereyen an diverssen
Percellen jarlichs 19 Gl. und etlich Roggen, de quo
post(e)a. Item zu Kothen 45 Morgen, thun in Gelde
jarlichs ahn etlichen Weitzen 130 Gl. Item zu 'Tauten,
zu Odich, in Twoll 5), uff Schalckweick an Erb- und
Jahrpachten 66 Gl. 12 St.
Summa lateris 1123 Gulden 12 Stiffer.
1) Wat thans volgt is niet een mondelinge mededeeling, doch een
afschrift van een cedul, die aan de visitatoren was ter hand gesteld,
en wet een zoo getrouw afschrift, dat zelfs de summae lateris mede
werden overgenomen. Het einde dezer cedul valt op pag. 343.
2) Schulpen onder Achttienhoven.
3) Loosdrecht.
4) Langbroek.
5) Tul en 't Waal.
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Item vor der Statt Utrecht an Zollstegspfortt 44 Morgen,
jarlichs 121 Gl. Item Juthvass 7 Morgen, 14 Gl. Item.
uff Galekopen 5 Morgen, 23 Gulden. Item uff Buirkirchen 1), Hochweiden, uff den Rhein 2) und Mehren 3 )
79 1 2 Morgen, 193 Gl. Item zum Merekert 4) in Landt
von Vianen 48 Morgen, thuen 150 Gl. Item uff Buirwink 5 ) 6 Morgen, 15 Gld. Item uff Langerack Deichund Erbpachlands 9 Morgen vor 20 Gl. Item uff Hermelen ein Bawhoff umbtrint 29 Morgen mit noch 325
Morgen, so an diversse Persohnen verpachtet vor 1500
Gl. Item uff Lobeck 6) und zu Cappellen 7) 203 Gl. Item
ein Erbpacht daselbsten 4 Gl. 4 St. Item uff Jarfelt
13 1/2 Morgen, 28 Gl. Item uff Floeten 8) 143 Morgen,
450 Gl. und etliche Frachten. Item daselbsten ein Erbrenth 3 Gl. 7 St. Item uff Ma(r)ssen 75 Morgen, 226
Gl. Item am selben Orth ein Erbpacht 2 Gl. Item zu
Bruekelen 67 Morgen, 170 Gl. Item Abtkaw 4 Morgen,
18 GI Item uff Lonen an Jahr- und Erbrenth 9 Gl.
4 St. Item zue Reissweickh in Hollandt Erbpacht 6 Gl.
15 St.
Summa lateris 3169 Gl. 10 St.
Item zu Camerick 52 Morgen, jarlichs in Pachtung an
Gelte 150 Gl. Item in der Statt Utrecht de diversis personis an Erbrenthen vermOg der Register 37 Gl. 15 St.
Item auss Hausspacht jarlichs, ausserlialben die Reparation,
70 Gl. Item in den Lande Monforth, Oldenwater, Werder
and Woden 9) von underschiedtlichen Parcelen 1350 Gl.
Item Iselstein, Benschafft 10) unnd Pulssbr(o)ich 290 Morgen, jarlichs 714 Gl. Item noch ein Bawhoff, gnant zur
1) Zie pag. 160 noot 5.
2) Bedoeld is Oudenrijn.
3) De Meern.
4) Bedoeld is Meerkerk.
5) Bunnik ?
6) Loopik.
7) Loopikerkapel.
8) Vleuten.
9) Bedoeld is Woerden.
40) Benschop.
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Weide, negst vor der Statt Utrecht, wirdt durch des
Herren Baliers aigen Pferdt und Kosten erbawet, mag
jarlichs communiter aussbringen 800 Gl.
Summa huius 3121 Gl. 15 St.
Summa reddituum annuorum in prompta petunia
7414 Gl. brab. 17 Stiffer.
Einkhomens an Friichten und Getreide.
Item Westbroich, im Stifft Utrecht gelegen, ein Viertel
Lands, 5 Malter Roggen. Item uff Achtenhofen an Roggen
10 Malter. Item uff Dorf Ost(v)ain an Roggen -14 Malter.
Item uff Lambroich und zu Dorsthuissen 1) 5 Malter.
Item zu Dorn Erbpacht 6 Malter. Item daselbsten in
Jahrpacht und underschiedtlichen Lendereyen 14 Malter. —
Summa in Roggen 54 Malter — Schepfell, jeder Malter pro
2 1/2 Gl. brab., thut in Gelde 135 Gl. brab.
(fol. 24 vs.)

Weitzen.
Item zu Kothen vom Bawhofe an Weitzen 35 Mailer.
Item nod' daselbsten 20 Malter. Item zu Werckhofen von
12 Morgen 10 Malter. Item uff Buirkirchen, Hochweiden
etc. 13 Malter. Item uff Floeten 30 Malter. — Summa
Weitzrenthen 108 Malter, jedes Malter pro 3 1/2 Gl., thuet
in Gelde 378 01. brab.
Gerst und Buechweitz.
(Gerst. —) Item von etlicher Lendereyen vor Tollstegspforten zu Utrecht an Gersten 38 Malter. Item uff Buirkirchen, Hochweiden etc. ahn Gersten jarlichs 6 Malter.
Item uff Floeten 36 Matter. — Summa Gersten 80 Malter.
Buechweitzen. — Item Antenhoffen 2) an Bueckweitz
11 Malter. Item im Dorff Ost(v)ein 10 Malter. Item zu
Gynekell 13 Ackern vor 4 Maher. — Summa 25 Malter.
Jeder Malter Gersten gerechnet uff zwey Giilden 1 Orth,
1) Bedoeld is Darthuizen.
2) Bedoeld is waarschijnlijk Achttienhoven.
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jeder Malter Bueckweitz uff 30 Stiffer, thuet zusammen
in Gelde 217 1 2 GI. brab.
Summa alles Einkhommen in Gelt undt in Friichten
thuet zusamen 8145 Gl. 7 St. brab., macht Rheinischer
Miintzen, den Goltgulden pro 54 Stiffer, summa 3016 1/2
Goltguden16Sifr.
De exitibus.

(fol. 25)

Dass Hauss zu Utrecht zalt jarlichs vor Respons ordinariae
ans Triesor in Malta 75 Goltgulden, dan noch dem Herrn
Meistern ad Cameram 200 Goltgulden, jeden Goltgulden
sie von alters gerechnet uff 30 Stiffer, facit 412 Gl. 10 St.
Item gehen jarlichs auss an Erbpachten und Zinsen 82 Gl.
12 St. Item uff Underhalt des Hospitals eines weniger
des ander Jar mehr, communiter geschlagen ungefehr
1800 GI. Item gibt dass Hauss jarlichs 13 Spenden den
Armen, jedesmahl ungefehr an Roggen und Weitzen 6
Malter, wirdt angeschlagen jarlichs uff 200 Gl. Item zu
Lohn dess Haussgesindts, alss Renthmeister, Diener, Magte,
Portier, Beckher und Brawer, Garttnier, Bottenlohn,
jarlichs 500 Gl. Item jarlichs pro reparatione domus 800
Gl. Item jarlichs vor Freyheit der Wachte 60 Gl. Item
Impost of das Brodtkohrn und Maltz jarlichs 50 Gl. Item
vor Impost, Accinss und Contribution von Bier 500 Gl.
Item vor Brandt undt Torff und ander Brandt 50 Gl.
Summa lateris 4855 Gl.
Exitus.
Item (zu) Underhaltung der Predicanten werden des
Ordens Hauss abgetrungen jarlichs 226 Gl. Item alss
bey diessen langwiirigen Kriegswesen der Herr Balivus
von des Ordens Giithern nit geniessen mogen, gleichwohl
seine Persohn mit den Herren Conventualen, darzu des
Hospital! mit zwarlichen Unkosten erhalten und versehen
miissen, hetten iro wir noth- und drangnusshalben uffgenohmmen undt entleihett die Summa ungefehr vonn
3500 Reichsthaler ; darvon miissen noch zur Zeit bias zur
Ablossung in Pension zalt und aussgeben werdeu 420
Giilden. Solche Sumben aber hat Herr Baiulif versprochen
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und zugesagt, dafern Gott Friden und Lebent verlehen
wiirde, ungefehr in wenig sechs oder sieben Jahren dennechst volgent abzulossen und des Ordens Giitern zu
verfreyen. Sonsten and ausserhalb dissen sei bey Lebzeiten seines, des Herrn Baiulivus, von des Ordens Giitern
nichts alienirt, gravirt oder veringert worden.
Summa huius 646 Gl.
Summarum exituum 5501 W. 2 St. brab.
Summarum Rheinischer Miintzen 2037 Goltgulden 24 Stiffer, demnach die A.ussgiilden
und jarlich Beschwarnussen von den einkommenden Renthen abgezogen, pleibt uberig
979 Goltgulden 19 Stiffer, davon rich der
Herr Baiulivus zusambt den Herren Conventualen mitt Hauss- und Hoffgesinde, nemblich
zweyen Dienern, 3 Magten, ein Portirer,
Beckher und Bawer und Garthnier zu underhalten.
De Commendis Balivatus in Utrecht et
commendatariis membrorum.
Under den Baiulivat zu Utrecht gehoren elff Commendae, die ahn underschiedtlichen Orthern gelegen und
beschaffen wie folgt.
1.

(fol. 25 vs.)

2.

Die erste Commenda : Schnieck
In Frieschlandt eine gelegen vor der Statt Schnieck,
gnant St. Johan Dail)), welche ufm Bodem gantz nidergerissen ; die Giiter wiist. Der Commendatarius hat etliche
Conventualen und Pastoreyen under ihme, aber jetzo
gantz verstrewet; man khonne auch nit erfahren, wie
oder wah sie vor dissmahl anzutreffen. Ist Membrum in
Utrecht.
Kirchwerff.
In Zeelandt ein Jungfferenconvent zu Kirchwerff, davon
die Jungfrawen verstorben, die Gebew verbrandt und
1) Elders daarentegen St. Jansberg geheeten (cf. Vrije Fries XXI
pag. 211).
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niddergerissen, die zugehorige Gilther und Gefelle durch
den Magistrath verkaufft und alienirt worden.
3.

Harderwick.
Im Fiirstenthum Geller bey der Statt Harderwick ein
Convent, darin von alters ein Comendatarius von Utrecht
dahin commendirt, mit etlichen Conventualen, jetzo alle
abgestorben, ausserthalben einer, welcher apostahirt ; die
Gebew nidergerissen, ein angehorigen Busch und Holtzgewachs abgehawen, die andere Giiter von der Regierung
zu Arnheim eingenohmmen, die sie auch noch verhalten.

4.

Meidelbiirgk.

5.

Item Zeelandt in der Statt Middelbiirgk eine kleine
Commenda, davon die Giither durch den Magistrath confiscirt seyen.
Harmelen.
In Stifft Utrecht zu Harmelen eine Commenda, die Kirch
abgebrandt, dass Hauss zum Theill auch nidergerissen.
Ist ledig und vacirt, aber also mit Schulten belastet und
beschwerth, dass sie der Herr Balier in Henden verhaltet,
administirt und die Schulden darauss abzahlen lasset.

6.

(fol. 26)

Engen.
Im Filrstenthum Geller in der Niderbetaw im Kirspell
Engen gelegen ; dass Hauss seye (von) die Kriegsleiith
vor achtzehen Jahren nidergerissen und abgebrandt ; ist
daselbsten Commendatarius modernus der wurdiger Herr
Heinrich Reiisch, ein vast alter betagter Herr von 76
Jahren, thete gel" anjetzo binnen der Statt Utrecht in
des Ordens Hausse, zu der Bailey gehorig, mit giinstigen
Willen des Herrn Balivus wonhafft verhalten, welcher
sich der Visitation williglichen ergeben und bey gewonlicher Pflicht of die abgefertigte Gelegenheit seiner
Commenden folgendermassen geantwortet.
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De ecclesia eiusque bonis.
Des Ordens Kirch daselbsten seie parochialis, und
pflegen of Kosten der Commenden zwen Cappellani erhalten
zu werden ; die Ornamenta aber und wars zu der Kirchen
gehorig, seye nit in Handen und Gewalt des Ordens,
sondern zweyer darzu bestelten Kirchenmeistern gestanden
derowegen dariiber zu inquiriren unnottig erachtet. Von
Hauss und Haussgeradt zeiigt und sagt, dass Hauss seye
lengst devestirt, Haussgraide, Beth, Kisten, Kasten und
alles wegkgeraubet, unnd er gnaw mit blosser Persohn
davon khommen.
De proventibus.
Es habe die Commenda einen Bawhoff, gelegen zu
Engen im Dorff Maurick, gnant Osterwerst, anhaltent 70
hollendische Morgen, und weill die Lenderey nit vast
Guth, ist von alters verpachtet vor jarlichs 300 GI., aber
jetziger Zeit vor 250 Gl. Item uff Ummerfelde 7 Morgen
Ardtlands, so vor disem Orde gelegen, thue nun jarlichs
zu Pacht 14 Gl. Item im Dorff von Engen, Maurick,
Ummeren und Lijnden ungefehr 100 Morgen theils Ardtlandt theils Weidelandt, zusambt einem Zehenden zu Engen,
thuen von alters und noch 986 W.
Summa proventuum in Engen 1250 Gl., thuet Rheinischer
Miintzen 481 Goldgulden 26 Stiffer.
De exitibus.

(fol. 26 vs.)

In Vorzeiten pflegen uff disser Commenden gehalten
zu werden zween Cappellani ; an dern Statt wiirdt der
Commendatarias gezwungen dem Predicanten daselbsten
jarlichs zu geben 250 Gl. Item von alters halt die Commenda drey Persohnen, welche die Deich beschawen, darvor
jarlichs 100 01. Item in Fridenszeiten pflag ein Commenda
des Endts in der Hausshaltung zu haben zween Capellanos,
drey Magte, vier Bawknecht und zween Diener; hat zu
disser Zeit in seiner Hausshaltung mehr nit dan zwo Magte
und einen Jungen, gibt einer zu Lohn 24 Gulden, der
ander 12 01. brab., facit 36 C+1.
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Exitus non continui.
Item vor Contribution an dem Ambtmahn von Tyell
bey dissen Krigszeiten jedes Jahrs 100 Gl. Item vor
monathliche Contribution in diessen Krigsweessen alle
Jahr geben miissen 100 Thaler pro 30 Stiffer, facit 150
Gl. Item an einen Nebendeich zu machen negstlitten
dreyen Jahren alle Jahr aussgeben 400 GL, fellet aber
nicht alle Jahr zu machen. Summa exituum 1036 Gl., thuen
in Rheinischer Miintzen 383 1/2 Goltgulden 11 Stiffer.
Wan dan die Aussgulden dieser Zeit von den Uffkiinfften
abgezogen, pleibt in der Commenda Engen zu des Commendatarii und seines Gesindes Hausshaltung ubrig 96 1/2 Galtgulden 15 Stiffer.
Und hat endtlichen attestirt, dass bey alien aussgestandenen Benawungen und leidigen Yerderben, dannoch
von des Ordens Giithern durch ihnen nichts verkaufft
noch umb ichtwas verpfendet oder beschwehret.
(7.)

Biiren, Membrum in Utrecht.
In der Graveschafft undt Statt Biihren gelegen, daselbsten Commendatarius Herr Gijssbertus Abass. Uffm
Wege von Tyell gen Utrecht seint wir am selben Orth
zugezogen. Der Orden hat daselbsten kein Kirchen ; dass
Hauss ist nunmehr in der Statt of einer Strassen, gnant
der Seiillendall, gelegen, von Steinen fein auffgebawet,
unverwiistet, in guter Qualitet erhalten ; hat einen feinen
beygelegenen Garten ; bey der Erden zwo Kuechen, ein
Salett, eine Cammer unnd ein cleines Cammerlin, mit
nothfirfftigen Haussgeraide versehen. Die Kirche ist ehezeits
sambt dem Hausse vor der Statt gelegen, aber vor langst
nidergelegt.
De proventibus.

(fol. 27)

Vorgemelter Commendatarius modernus, nach abgenohmener Pflicht wie gewonlichen, gab von alien Einkommens nachgeschrieben Bericht. Es habe die Commenda
ein Hoffgut der Jordan, davon dass Gebaw abgebrochen ;
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halt 40 Morgen Landts, dero fiinff Weidt- und die ubrige
Ardtlandt seyen item dem Graven von Biihren mit einem
Wagen zu dienen verpflicht, und neben solche Diensten
zusammen verpachtet vor 162 Gl. Item noch 12 Morgen,
thuen 28 Gl. Item uff Erikum 1 ) 8 Morgen, 32 Gl. Uff
Grassbroch 2) 10 Morgen, 70 Gl. Item in die Polder 4
Morgen, 26 Gl. Item noch in die Polder underschiedtlichen 15 Morgen, thuen 90 Gl. Item uff Tricht 11 Morgen,
28 Gl. Item uff Biirenmalsen 6 Morgen, 13 Gl. Item uff
Ass underschiedtlichen 14 Morgen, 66 Gl. Itew. in die
Polder 20 Morgen, werden umb halbschiedt gebawen
davon zur Abkunffts geschetz 150 Gl.
Summarum proventuum in Biiren 665 Gl., in Rheiniscber
Miintzen 246 Goltgulden 16 Stiffer.
De exitibus et oneribus.
Item zu Erhaltung der Gebew jarlichs 25 Gl. Item hat
in der Hausshaltung zwo Magte, dero eine verdient jarlichs 30 Gl., die ander 10 Gl., facit 40 Gl. Item ist die
Comende beschwert und miissen an dieversse Persohnen
zalt werden jarlichs 36 Gl. 5 st. Contribution von der
Le(n)dereyen 140 Gl. Item es hat weylandt Herr Gerhardt
vor der Kettel, huius antecessor, zu Ufbringung seines
Ransoins, da er gefangen gewesen, of des Ordens Guthern
zu ablOsen verschrieben Haubtgelts 500 Goltgulden brab.,
jarlichs zu verzinssen mit 31 Gl. 5 St. Item noch hat
jetziger Commendatarius zu notthiirfftiger Erbawung eines
newel' Deichs in der Betaw mit Consens des Herrn Balivi
ufgenohmen Haub(t)gelt 200 Gl., davon jarlichs 12 1/2 Gl.
Ausserthalben jetzgemelter Beschwernus seye von und
aus diessen Giithern nichts veralienirt noch verpfendet.
Er hatt restlichen in Beywesen des Herrn Baiulivi angelobt die vorgemelte 200 Gl., so zu Erbawung des
Deichs uffgenohmmen, uffs allerehest alss moeglichen
wider abzulOssen und des Ordens Giiter darvon zu befridigen.
1) Erichem.
2) Grasbroek bij Kerk-Avezaath (gem. Zoelen).
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Summa facit der Aussgiilden 285 GL, thuet Rheinischer
Miintze 105 Goltgulden 30 Stiffer.
Solche Aussgiilde von dem Einkhornens abgezogen pleibt
Uberschiiss 140 Goltgulden 40 Stiffer; wird vor die taglichen Hausshaltung geacht.
Oldewater, Membrum in Utrecht.
Item in Hollandt in der Statt Oldenwater hat diss
Hauss gelegen und umb Bich her einen zimblichen Plan
gehabt, aber anno 1575 gar abgebrochen und durch den
Plan die Graben vor der Statt gemacht. Daselbsten Cornmendatarius der wiirdig Herr Jacobus Weynen, alt und
wolbetagt. Nach abgenohmmenen Pflicht attestirt er von
Gelegenheit der Commenden, das der Orden alda ein
Cappellen gehabt, aber von den Kriegesleiithen abgebrochen und verbrandt, und durch den Plan die Stattgrafften gemacht. Die Gather und Ornamenta seyen alle
wegkgeraubet, nichts ubrigs plieben, allein in Persohna
darvonkhommen.
De proventibus.
Zu disser Commenden gehoren erstlich an der Nortseithen von Lindtschoten 63 1/2 Morgen Weidtlandt, thuet
jeder Morgen jetz jarlichs 5 Gl., facit 327 Gl. 1). Item
an die Siideseith von Lindtschoten 16 Morgen Weidtlandt,
thuet jeder 4 Gl., facit 64 Gl. Item in einer Baurschafft,
gnant Papenkop, gelegen 28 Morgen Weidtlandt vor 50 01.
Item in Grott Heckendorff 2) 8 Morgen, 32 Gl. Item 2
Morgen Hochlandt, jeder in Pachtung jarlichs 20 01.,
facit 40 01.
Summa proventuum Oldewater 513 01., thuet Reinisch
190 Goltgulden.
De exitibus et oneribus.
Der Commendatarius, inn Anwesen dess Herrn Baliers,
1) De opbrengst van 5 gl. is blijkbaar het gemiddelde per morgen.
2) Groot-Hekendorp.
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attestiert unnd bezeuget, dass er bei seiner Zeit von
Ordensgiitern nichts versetzt noch verkaufft oder, dass
solches gesehehen seye, Wissens hab, ausserthalben bei
dem langwirigen Kriegsswesen und Verhergung, allein zu
seines Leibssunnderhalt, hab er uffnehmen unnd auff die
Ordensgiiter verschreiben miissen 900 Gl. brab., dero vor
Mars abgelost 300 Gl., also restiert Haubtgeldts 600 Gl.;
wurden verpensioniert jedes Hundert mit 6 G-1.— 36. So
pflege mann daselbsten zu unnderhalten ein Capellanutn,
zwo Magd, einenn Knecht ; ietzo halt er keine Diener
noch Dienerin, sonndern seie bei seiner Schwester in der
Statt Utrecht inn der Kost ; also konne er auch von denn
ordinari Aussgulden jetzt nichts eigentlichs definieren.
Werder.

9.

Ist gelegen inn Hollandt in einem Dorff, Werder genant ;
jetziger Commendatarius Herr Arnoldus Hieren, seines
Alters — — wie gesagt — — omtrent 78. Dennselben
wir durch den Herrn Baleir zu unss gen -Utrecht fordern
lassen — — dann sonsten in locum zu reisen, wie auch ann
die anndere, keine Gelegenbeit gewesen — hat er sich
seines Aussbleibens von wegen schweren Alters und "Unvermogenheit schrifftlichen entschuldigt, sonnsten zu allem
gehorsamlich willig erklart, nicht minder in selbiger
Missiven gemeltter Commenden Gelegenheit nachfolgendergestalt erklart und aussgesetzt.
Es seyen die Capell unnd Behausung daselbsten in den
vorigen Kriegssemporungen lengst gantz verbrandt unnd
nidergeworffen, alle Kirchenornamenta und Haussgerath
wegkgeraubet, er allein bloss mit dean Leib darvonkommen.
De proventibus annuis.
Es seien zu dieser Commenden gehorig ann Weideund Saatlandt 100 Morgen, thaten jarlichs 450 0-1. Nun
waren ferner noch 10 Morgen ann der Pastorei, wurden
aber durch die Obrigkeit zu Erhaltung ihres Predicanten
verwendet. Also ertragt sich die Summa der Einkumbsten
ut supra 450, thun Reinische Mtintzen 9.
4) Niet ingevuld.
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De exitibus et gravaminibus.
Er habe hie bevoren, da er von diverssen Kriegssobristen und Soldaten iiberfallen, zu dero abgenottigten
Underhaltung, da er auch der Einkombsten nicht geniessen
konnen, cum consensu d. Baiulivi uffgenommen die Summa
von 416 Gl. brab., jharlichss davon zu verzinsen 26. In
Nachmals cum consensu ut supra zu Uffbawung eines
Bauhoffs uff die Commenda beschwerth 640 G1. Haubt(fol. 28 vs.) geldts, jarlicbs zu ablosen, zu verzinsen mit 40. Item er
miisse alle Jahr von alien Landereien Schatzung und
Contribution geben allermassen wie anndere hollanndische
Underthanen, — sich hoch bezeugende, dass ihme jharlichs
zu seines Leibs Unnderhaltung mehr nicht dann ungefahr
100 Daler, jeden zu 30 Stiffer, uberschiesse, thut 150 Gl.
Hierab and sonnderlichen wegen der uffgenommenen
Pfenningen und desshalben verleiheten Consens wir bei
dem Hernn Balier unnd anndern anwesenden Commendatarios Nachfrag gethan, so habe wol der Herr Balier
in angezogenen Nothen seinen Consensum zu der Ufnahm
gegeben, aber mit diesem Geding, wie auch der Commendat vestlich versprochen, alle Jars folgends 100 Gl. biss
zu volliger Abloss zu quitieren. Weil er dann deme also
noch keines Mars nachkommen, haben wir ihme schrifftlichen befohlen solcher seiner Gelobnuss furter Volg zu
thuen, vomit dens Ordens Giiter wieder gefreiet werden
mOgen.
10.

Wemelingk.
Inn Zud-Bevelandt in einem Dorff, Wemelingk genandt,
ist noch ein ann.der Membrum gelegen, unnd weil es iibel
dahin zu reisen, darzu am selbigen Orth der Orden kein
Residentzhauss hat, also den jetzigen Commendaturn
durch den Herrn Balier gen Utrecht verschreiben lassen,
welcher, mit Nahmen Herr Heinrich Vochss, dahin gehorsamblichen erschienen unnd of gelaiste Aydsspflicht
seiner Commenden Beschaffenheit nachgesetzterinassen
bericht geben.
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De ecelesia (et) eiusdem ornamentis.
Die Commenda hab von alters gehabt ein sehr kleines
Sacellum, welshes bei diesem Kriegswesenn, ehe dann er
dahin commendirt, gar verwiistet, dass Dach nidergefallen,
die Klocken aussgenommen ; doch batten such bei von
alters die Commendatarii keinen, sonndern nur cuff St.
Johannis Midtsomrner unnd in der Creutzwochen der
Kurspelsspastor, daselbsten Dienst gehalten. Von Ornamenta
der Kirchen sey ihme nichts vorkommen ; es hab auch
einwendig 30 Jaren (kein) frater Ordinis daselbsten von
wegen boser Lufft residiret.
De domo et eius bonis mobilibus.

(fol. 29)

Flab kein Residentzhauss, dann allein zu Wemelingk
ein Bawershauss, darin er kein Haussrath iiberall gefunden, angesehen so lange Zeit, alss obgemelt, keiner
von Ordenspersonen da haussgehalten. Er aber hab sick
vor diesem siben Jhar lang in einem Stattlein nechst
darbey, genant Gouss, jetziger Zeit in Hollandt in der
Statt Leyden verhalten.
De proventibus.
Zu Wemlingk . einen Bawrenhoff, halt an Landereien,
gut und boss, 220 Matten, je zwo Matten machen einen
hollandischen Morgen ; seie zusammen verpacht mit alien
Lasten jharlichss fiir 823 Gl. brab., unnd habe weiter
keine Einkommen ; thut Reinisch 304 Goltgulden 44 Stiffer.
De exitibus.
Item vor Hausshewer jharlichss, weil of der Commenden
keinss gewesen, 72 Gl. Item einem Diener, so die Gefall
jahrlichss erhebt und verrechent, jharlich 36 Gl. Item
vor Waeserpfeningk, Deickgeldt, Schatzung und anndere
Beschwernussen jahrlichss 297 Gl.
Summa exituum in Wenieling 405 Gl., thut Reinisch
150 Goltgulden.
Von denn Einkombsten abgezogen verbleibt dem Herrn
Bijdr. en Meded. XLVIII.

21

322

VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOHANNITER

zu sein und der seinigen Underhaltung 154 Goltgulden
44 Stiffer.
Zeugt expresslichen, dass keine Outer oder Einkommen
von der Commenden versetzt, verkaufft oder einigergestalt
alienirt seien.
11.

Montfort, Membrum in Utrecht.
1st gelegen in Stifft Utrecht in der Statt Monfort,
ethwa 20 Meil wegss von der Statt Utrecht; von dem
gewesenen Baiulivo zu Utrecht Bernhardt von Duven
anno 1544 erst fundiert und erbawet. Darin ist Cornmendatarius modernus Herr Johannes Ridder, dens Ordens
gewesen 35 Jahr ; durch Erfordern des Herren Baiulivi
uf Utrecht erschienen, der Visitation rich gehorsamblichen
unndergeben und folgende Gelegenheit seiner Commenda
mitten leiblichen Aidss angezeiget.
De ecclesia et eius ornamentis.
Es babe in der Statt uf der Hoffstrat ein klein Sacellum
mit einem Altar in honorem 5 6. Joannis Baptistae consecratum, welches noch seie in Esse, alleine aber alle
darufgestandene Ornamenta und Bildtwerck abgerissen.
In selbigem Sacello thue er noch zur Zeit Sacrum, aber
heimblichen. Darin gehorig ein kupffern vergulten Kelch
und sonsten keine Kleinoden mehr gefunden. An Messgewandt seie vorhanden ein Carsufel von rotem Sammet
verb(1)ilemt mit eingewercktem Goldt, mit seiner Alben
und Zugehor. Item ein Carsufel von rotem Treipe. Item
zween Chorrock von schwartzem Lacken Bonder Atinentien.
Item zwei Behangselss umb groiss Gestuel von rotem
Treipfen. Item zwei alte Antependia vor Altaren.

(fol. 29 vs.)

De domo et eius utensilibus.
Item bei der Capellen intra Emunitatem eine Behausung von Steinen uffgebawet, zimblicher Weitte in seinem
Bezirck gelegen, mit Haussgerath, Leinwandt, Zinen und
anderm Kuchengeschirr ; item Beth, Bethladen und allem
Zugehor nottiirfftiglichen versehen, welches er verbessert
hate, auch ferner zu verbessern angelobt.
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De proventibus.
Hab in Willeskop 11 Morgen Weid- unnd Sehelandt,
verpacht jahrlichs vor 54 Gulden. Noch daselbst 4 Morgen,
jarlichss 20 Gulden. Item inn Kortte Blocklandt 4 Morgen,
22 Gulden. Item int Blocklandt 16 Morgen, 100 Gulden.
Item of Isefeldt 1) 3 Morgen, 12 Gulden. Item im Kattenbroich 6 Morgen 4 Hont, 40 Gulden. Item in Pulssbroich 2)
7 Morgen 40 Gulden.
Erbgeltrenten uff Widerloss.
Item auss dem Bailivat zu Utrecht lossbar Renthen
jarlichss 50 Gulden. — — Summa lateris 338 Gulden. — —
Item bei dem Erbgenamen Wilhelms von Houff lossbar
50 Gulden. Item an 3) Maximillian von Baxenn 60 Gulden.
Item an 3) Dederich Derichsssohn zu Worden 4) 60 Gulden.
Item ann 3) Frantz von Schnick 62 1/2 Gulden. Item ein
Renth auss einem alters Stall 11 Gulden.
Summa summarum der Einkombsten zu Monfort 581 312
Gulden,thRiscMzen215Goltgud0Sifer.
De exitibus.
Vor Reparation der Kirchen and dens Hauses, den zu
Ablosung einer Leibrenthen von 13 Gl. brab. jahrlich,
uffgenommen an Haubtgeldt 100 Dhaler jeden pro 30
Stiffer, davon gibt man jarlichss 9 Gl. 7 1/2 Stiffer. Item
von einer Kuchenmagd Belohung jarlich 16 GL Item vor
einen Jungen, Kleidung unnd Lohn, 25 Gulden. Item
obgemelten Renthen durch Ordinantien von Herren Statten
werden jarlich gekiirtzet 30 Gulden.
Summa exituum 80 Gulden 7 1/2 Stiffer, thut Reinisch
29 Goltgulden 41 1/2 Stiffer.
1)
2)
3)
4)

IJselveld.
Polsbroek.
Lees: von?
Woerden.
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Von dem Einkombsten abgezogen bleibt dem Herrn vor
Hausshaltung unnd anndere extraordinari Kriegssuncosten
185 Goltgulden 32 1/2 Stiffer.
Pastorat Ommeren.
Im Fiirstenthumb Geldern inn der Nider-Battaw im
Kirspell Ummeren ein Pastorat gelegen, pflag durch ein
Ordensconventual zu Utrecht bedienet zu werden, nunmehr aber ibidem mutata religiose pro sola conservatione
juris durch den Herrn Balier durch einen ausswendigen
Person ad literarum revocationem conferirt, welcher der
Ennden die Predigen versehen thuet.
(fol. 30)

De conventu et conventualibus 1).
Dass Convent ist neben und bei der Balei intra eandem
emunitatem ann der Ordenskirche und Creutzgang gelegen ;
ein schkin, hohes, vonn Steinen erbawtes Hauss, unnden
und oben mit herrlichen Saalen, Refectorien unnd anndern
Schlaffzimmern und darin gehoriger Notturfft reichlichen
versehen. Von alters mit so viel Conventualen unnd Ordensbrildern bestellet zu werden alss einem Bailer gefallig
unnd Einkommens ertragen konnen. Waren aber of gegenwarttige Zeit darin siben in Anzal, mit Nahmen :
Andreas Schimmelpfenning, Prior.
Bernhardus Schonhoffen.
Petrus von dem Berge.
Frater Alexander Barck.
Johannes Winndt.
Johannes de Huen.
Stephanus ab Harttenfeldt.
Von obgernelten Conventualen ist Petrus von dem Berg
sine licentia abwesendt gewesen unnd frater Johannes de
Huen studii gratia cum licentia et beneplacito huius d.
Baiulivi verzogen ; die anndere waren alle gegenwerttig.
Examen conventualium.

4.

Frater Andreas Schimmelpfenning Prior zuu Aidt ufge4) Sc. van de Utrechtsche Balije zelve, welker visitatie thans voortgang heeft.
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nommen, underfragt, zeugt ad interrogata alas nach folgt.
Er seie dess Ordens gewest 31 Jahr.
De sacrificiis sagt, dass sie jetzo in ihrer grossen Kirchen
keinen Dienst thuen mOgen auss Verbott dess liagistrats,
nichts destoweniger sacrificirten sie wechssellweiss alle
Sontag unnd fornehmen Festtag in dess Herrn Balivi
Oratorio.
De vita et moribus d. Baiulivi et conventualium anndtwortt, dass er uber Person oder Regierung des Herrn
Baliers nicht klagen konne, so wurden sie durch dennselben in conventu suo wol und reichlichen unnderhalten.
Die Conventualen betreffendt, seien dero uf these Zeit,
mit seiner Person, in A.nzahl siben, dero sechss in gutenn
fridlichen Chatolischen Wesen sich vertragen, der sibende
aber, Petrus von dem Berge, seie rebellis und von dern
Convent ohn Erlaubnuss abgetreten, so bei ihnen in
Conventu seither dem Monat Januario nit gegessen ausserthalben ein Monatzeit, da er an seiner Hanndt verbrandt
gewesen. Ihrer seien funff Priester, zween, nemblich Johannes de Huen und Stephanus de Hartenfeldt, allererst
binnen Jahrs dass Creutz empfangen.
De bonis ecclesiae et domus sagt, ihme seie nicht kundig ;
dasurchenHBalitwsnGerdo
Ungereiden verkaufft oder versetzt stehe.
De membris vacantibus sagt, dass zu dieser Zeit drey
Commenden vacirten : eine zu Kirchwerff inn Seelandt,
batten die Magistrat von Staten confiscirt und verkaufft ;
— die anndere in der Statt Middelburg, het eine Renth
an selbiger Statt jarlich 17 'at'. grott, wurdden zelt unnd
dem Herrn Balivo geliffert ; umb die Ubrige Gutter hatt
er keine Wissenschafft; — die dritte gelegen im Stifft
ITtrecht zu Hermelen, seie noch in Esse, vorhin aber also
mit Schulden betastet, class sich ein Ordensperson daselbsten nicht erhalten mogen ; wurde derowegen in Handen
dess Herrn Baliers erhalten, hiss sie auss iren Uffkumbsten
sich selber eingeloset.
De commendatariorum bonis, vita et moribus andtwortt,
er wiste keines Person zu verklagen, weren auch seines
Wissens keine Ordensgiiter versetzt oder in welttliche
Hannde transferirt; allein were ime vorkommen, dass der
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Commendatarius zu Oldenwater seine Commenden und
Giiter an seinen Schwagern, eine weltliche Person, verpachtet habe, welcher hinwiederumb uff seinen unnd nicht
dess Ordens Nahmen selbige verlihen thate ; ob daer
einige Gefahr zu besorgen, wolle er zu unsern Bedencken
gestellett haben.
De prestantia conventus interogatus respondebat, dass
die Conventualen eigener Renthen jetztmehr fast an die
350 Gl. Einkommens hatte, welche durch ihren Prioren
jharlich eingenommen und den Conventualen verrechnet
wurden. Damit erlassen.
Demnach gleichermassen erfraget fr. Johannes Windt,
dess Ordens 33 Jahr, fr. Bernhardt Schonhofen, dess
Ordens 24 Jahr, fr. Alexander Barck, 22 Jahr, alle und
ein jeder sonderlichen, mit Aid ufgenommen, gaben diesen
einmiithigen Bericht.
De sctcrificiis, das inen offentliche Exercitia von dem
Magistrath nit werde gestattet ; heimblichen theten sie
Dienst in Oratorio uff alle Son- und Vesttage.
De vita et moribus d. Balivi wissen nichts dan alles
guths unnd werde inen nach aller Gebihr in Conventu irr
Notturfft subministrirt.

De bonis ecclesiae, de membris vacantibus, de commendatariis, de suis conventualibus, quilibet de aliis, attestiren
sie und ein jeder sonderlich in effectu, wie der Herr
Prior fr. Andreas Schimmelpfenningk.
De pre(s)tantia conventus. Soviel die Speiss betreffe, werdt
inen durch den Herrn Balier subministrirt und gereichet.
Zu irer Kleidung hetten sie jarlichs ungefehr 350 Gl.,
die der Herr Prior zu guder Rechnung einnehme und
ausstheille.
Fr. Stephanus ab Hartenfelt, ut caeteri juratus, sagt,
das er allererst negstlitten 2 Februarii das Creiitz empfangen, nosh nit Priester worden. De sacrificiis zeiiget,
wie die andern alle sonsten ; uff die andere Fragen, dieweill er so newlich einkommen, ausserthalben das er under
seinen Herrn mit Conventualen, so viel deren gegenwertig,
ein ziichtig fridlich Lebens erffiihre, west er nichts sonders
zu berichten, et sic dimissus.
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Anno quo supra 8 Augusti.
Nachdem wir vor und nach im Gesprech, auch in examine
conventualium fratruin verstanden, Bass etliche Gebrechen
zwischen denselben Conventualen sich erreiiget und verhielten, auch sie contra d. Jacobum Weinen Commendatarium (in) Oldenwater ichtwas zu klagen hetten, haben
wir inen darzu he-iith dato sonderliche Audientz gemacht
und verstattet, dabey beruffen d. Heinricum Bank Baiulivum, d. Heinrichum Reiisch Commendatarium in Engen,
d. Gijsbertum ab Ass Commendatarium in Biihren, d.
Heinrichen Vochss Commendatarium (in) Wemelingk, d.
Johannem Ridder Commendatarium in Monfortt.
Processus contra fratrem Petrum von den Berg.
(fol. 31 vs.)

Fr. Peter von dem Berge wardt verklagt, das er auss
seinem Conventu ohn Licentz und Verlaubnus abgetretten,
daraussen sich ein Lange Zeit biss noch verhalten, des
Ordens Giithern, ohn Befelch und Commission, eigner
Thadt underzogen und unzimblicherweisse bey ausslendischen secular Persohnen, nemblichen der Graffen von
Leycester, einem Engelschen Obristen, sich de Commenda
herralso providiren lassen, darzu seines Lebens nit religion
erzeigte etc. Waruff ihnen gen heiit Datum vorbescheiden,
er aber in Persohn aussplieben und zween von seinen
Blutfreunden und Verwanten zu unss abgefertiget die
Kiag und 1), wie sie sagten, anzuhohren, welchen
wir obgemelte Stiicke verstiindtlichen vorgehalten unnd
alssbaldt, nach erholten Raths bey dem Beklagten, sie
zu dessen vermeinter Defension antragen lassen. Zum
ersten : seines 2) Ursach wehren die Creditoren, welche inen
dermassen verfolgten, das er sich (in) Utrecht nit verhalten dorffte. Zum andern : die Commenda zu des Herrn Lho
hab er bey Graven von Leycester impetrirt, dan er bericht
gewest, ales solte selbig von alters in Collatione des Herrn
Baiulivi nit, sondern weldtlicher Obrigkeit stehen. Paten
umb Gnad und Verzeihung, darzu umb Hilff und Securs
1) Hier moeten een of meer woorden zijn uitgevallen.
2) Uitgevallen : Abwesens, of een woord van dergelijke strekking.
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seine Creditoren abzurichten, mit Erpieten fiihro sich in
alien Gehorsamb (zu) erzeigen. Alss nun in weitere Verkiindung befonden, das beklagter Peter von dem Berge
solche seine Schulden eben in Zeiten seiner Rebellion
und wan er sich aussen dem Conventu verhalten, gemacht
babe und also vitium ex vitio seye, die dem Orden uffzuweissen unzimblich et res mall exempli sein werde,
so haben wir dock auss allerhandt bewegenden Ursachen,
mit reiffen Bedacht und Rath vorgemelter. Herren unssers
Ordens, uf fleissige Inte(r)cession geriirts Beklagtens Bludtverwandten, dartiber decretirt, recessirt und verabscheidet
dissermassen : wofernn gedachter Peter von den Berge
vor seinnen Herrn Balier undt sernbtlichen Conventualen
in Capitulo erscheinen, sich demiitigen und umb Nachlass
bitten, die Qrdensguter so ungepiehrlicherweisse impetrirt ad manus d. Balivi libere resigniren und abtretten,
auch ohn Schaden und Zuthuen des Ordens seyne privat
gemachte Schulden abrichten, und sich fiihro nach Religion
und Ordenspflicht verhalten wolte, soil damit aller Verlauff
ufgehoben und verziehen sein. Jedoch also, dass er die
Zeit von acht Jahren das Convent vermeiden, dessen nit
gaudiren, auch (sander) sonderlichen Beruf nit einkhommen
zwischen deme alle, und jedes Jars zu seinem Underhalt
auss Henden des Herrn Balivi die Summa von 150 Gl.
brab. zu zweyen Terminen empfangen (Lind) haben solle,
— jedoch nach seinen Verhalten die Zeit des Ausswesens
uf Wolgefallen und Belieben des Herrn Baliers und Conventualen zu vermindern. Mit angehenckter ausstrticklicher
Declaration, da diese erzeigte G-ratia und Ordinatio ime
Peter von Berge nit ahnnemlich seyen, sondern er in
seinen Ungehorsamb und unzimblicher Occupation beharren
wiirde, dass er, dan alss jetzo und jetzo alss dan, seines
Ordens Dignitet Beneficium und Freyheiten gentzlichen endtsetz und privirt sein solle, wie wir ihnen uff den Unverhofften in Krafft habender Commission entsetzen, abthuen und
priviren gegenwiirdtglichen sole(m)niter et cum effectu etc.
Processus contra d. Jacobum Weinen,
Commenthur in Aldenwater.
Ferner wordt unss vorbracht, welchergestalt der
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erwiirdig Herr Heinrich Barck, Balier, vor etlichen Jahren
dem wiirdigen Herrn Jacob Weinen die Commenda Aldenwater und darzu noch eine andere Commenda zu Harderwickh conferirt mit dem ausstriicklichen Vorbedinge, dass
er einwendig einer darzu assignirter Zeit eine von beiden
Commenden an Hande obgemelts Herren Baliers wider
resigniren und abstehen solte, und aber er deme alssnit
nachkhommen, sondern ungefehr 8 Jahren Zeits beide
Commenden titulotenus an sich behalten, unnd solchs
contra Ordinis nostri stabilimenta et in preiudicium fratrum
conventualium expectantium etc. Hergegen beklagten (von)
Oldewater, each Nottiirfft gehordt 1): tehte er der conditional
Collation gestandt, allein sich beduncken lassen wollen,
dieweill er die eine Commenden zu Ha(r)derwick ex manibus
secularibus noch nit recupeviren konnen, sollt die Resignation hiss zu dero Verrichtung in seinem Gefahlen stehen.
Econtra gaben die Conventualen vor, dass er zu resigniren vermogt Ordens Stablimenten schiildig seye; moege
eine auss beiden zu seinem Chur behalten ; sonsten was
er nit recuperiren konne, mogt ein ander volgender negster Conventual versueclien, die sust ires Rechtens unbillig
suspendirt wirdt.
Nach fang Verschlagenen, alss gedachter von Aldewater nit eine auss zweyen Conmienden resigniren wollen
oder darzu in Giithe zu berichten gewest, habeas wir
communicate consilio omnium fratrum ibidem praesentium
votis collectis endtlichen decretirt und verabscheiden, das
geriirter Herr Jacob Weinen nit gezimbt wider Besage
und Ordnung unsser Stabilementen, zu Nachtheil und
Behindernus nechstvolgender Conventualen und wider
aussgedriickte beleidigte 2) Condition collationis factae
beide Commenden zugleich und vor sich zu behalten,
derowegen schiildig seye einwendig eines halben Jahrs
Frist eine deroselben abzutreten und ad manus d. Balivi
zu resigniren, wie wir ihnen darzu schiildig sprechen und
erkennen, sub poena privationis commendarum utriusque etc.
1) Het afschrift geeft hier de verdediging van den beklaagde weer
in een vorm, die of verminkt is of stenografisch; heer Jacob was „alt
und wolbetagt".
2) beeidigte?
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Nach dissen Verrichtungeu haben die vorgemelter Herr
Balier unnd sembtlichen Commendatarii und Ordensbruder
daselbsten uns vermerckt unnd an Ew. ffirstl. Gn. undertha,nig zu referiren gebetten, wassgestalt ein Ro. Pabst
Pius quietus Pontifex Maximus in Bestifftung des Ertzbischoffthum zu Utrecht an dasselbig auss den Commenden.
Oldewater und Werder alle Jars zu lieffern die Summa
van 500 Gl. br. ; bey jetziger Ihrer Pabstlichen Heilligkeit
zu versuechen, ob solche angemuthe Beschwernus ab- und
zuriickzubringen wiirden, sonsten beide Commenden, da es
ins Werck Binge, dermassen aussgemattet und verschwacht,
dass ein Ordensbruder sich daruff nit moegen erhalten.
(fol. 33) VISITATION UND VERRICHTUNG ZU HARLHEM.
Vorgemelt 94en Jahrs den 29 July sein wir of Harlheim
zugelangt. Dess Ordens Hausse und Commenda daselbsten
mit: ihren Attinantien ist Camera magistralis. Jetzigerzeit
Commendator, der ehrwiirdig und andeehtiger Herr Timanus de Wou, hat sich sambt seinen Conventualen, nach
eroffneter Commission unnd Befelch, der Visitation gern
underworffen. Demnach der Ordens Kirch mit beygelegenem
Hospitall visitirt, so ist die Kirch bey des Orders Hausse
gelegen, von Steinen scion uffgebawet. Wordt gesagt und
bezetigt, dass darzu gestanden ehezeits sechs Altaria ;
dieselbe a°. etc. 72 durchs Krigesvolckh nidergerissen ;
folgents anno etc. 73 die Statt durch Kon. Wiir. von
Hispanien wider erObert, hab der Herr die Kirch repariren
und vier Altaria darin bawen und richten lassen, welche
nunmehr bey abermaliger erfolgter Verenderung auch
gantz umbgeworffen. Magistratus von der Statt haben die
Kirch in ihren Gewalt und ire Predicanten darin gestellet ; des Ordens Persohnen mogen daselbsten keine
Sacrificia verbringen.
De bonis et ornamentis ecclesiae.
Folgents den Herren Commendatoren, mittelss abgenohmmener Aydspflicht, umb dero Kirchen Ornamenten
und sonsten derselben Gesteltnussen underfraget. Bezeiiget,
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das er nach Einehmung der Statt in seiner Widerkunfft
von Ornamenten der Kirchen nichts gefonden, sondern
alles vom Feint weckgeraubt gewesen. Hett von newen
lassen machen, die uns auch gezeiget : zum ersten Casiifel
von rot Scharlachen mit verstickten gulden Blommen,
sambt seiner Alben und Zugehor. Item uff ihrem Oratorio
am Altar ein Antependium von roth Chambeloth. Item ein
roth Carsiifel von Cambelott sambt Zugehor. Item ein
Carsiifel von rodeo Sambet mit eingewerckten Golt verblumet, mit einem golden verstickten Creiitz. Item ein.
Cohrkapp von roten Sambet mit Golt eingewirckt. Reliquien, Monst(r)antzen, Kelck und dergleichen wahren keine
verhanden, alle in den Krigleiiffen verkommen und geraubet.
De xenodochio eiusque situ.
Ein Hospital an des Ordens Hausse gehorig ist gelegen
nechst an der Ordenskirchen, war in der Belegerung
ser beschedigt und alle zugehorige Eigenthumb weckgeraubt ; nunmehr durch den Herrn Commendatorn wider
erbawet, reparirt und mit Notturfft bestellet. Darin befonden sechs arme Weibspersohnen, die mit sicheren
Portionen auss des Ordens Hausse erhalten und gespeiset
werden.
De domo praeceptoriae et eiusdem bonis mobilibus etc.
Des Ordens Hauss ist gelegen ge west in Harlhem of
St. J ohansstrassen nit weit von St. Jo. Porte ; aber in
den Belegerungen anno 72 und 77 gantz nidergeschossen,
abgebrochen und devastirt, davon meter nichts ubrig plieben
clan etliche alte Maurwerck ohn Dach. Uff selbigen Plan
durch jetzigen Herrn Commendatorn uff Andringen dero
Statt Obrigkeit widerumb zwey schonen steinen Gebaw,
eines von 155 Werckschue in die Lengte und in seiner
Breite 35 Werckschueh, das ander in der Lenge 95, in
der Breide 21 S(ch)ueh holtente, von Zieglen und schonen
Hawsteinen, mit etlichen uffgehenden Gebellen, erbawen
lassen, mit schonen Zimmer verordenet, doch noch zur
Zeit nit vollig aussgebawet. Hatt einen sehr liistigen beyligenden Garthen, welcher in der Belegerung gar ver-
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wiisstet und aussgegraben, dieweill dass Kriegsvolck sich
darin beschantzet, jetzmehr durch den Herrn Commen.thuren mit allerhandt guten Obsbaiimen artlichen verpostet 1).
Hauss-, Kuechen- und Bethgeraide hette der Herr in seinen
Antritt nichts befonden, seidher aber, soviel die Gelegenheit
erleiden wollen, die Notturfft wider einkaufft, nemblichen
zehen fetteren Bethe mit ihren Bethladen, Pullen, Kiissen,
Decken und Zubehoir , item 80 Servieten, 11 Tischtiiecher;
item an Leinwath, Kuechengeschier und dergleichen nach
zimblicher Notturfft, alles bezahlt mit 800 Thaler. In
disem Hauss pflegen von alters zu residiren neben einem
Commendatorn vier oder fiinff Priestern, bey jetziger Zeit
viinff, benentlich : frater Jodocus Winck 2) senior Pitantzenmeister, fr. Cornelius Gaudamus Hospitalmeister, fr.
Theodorus de Vrije, Pastor inn Hasserswou, frater Andreas
Petri Hortolanus, fr. Franco Doobius 3), welcher apostahirt
unnd vom Convent aussgetretten ausswendig sich verhielte, deme gleichwohl der Herr Commendator auss
zwanglichen Befelch der Obrigkeit jarlichs zue seinem
Underhalt liefern und geben muss 200 Thaler. Die andere
alle und ein jeder von inen erzeigten sich gehorsamb,
ziichtig und gantz religioss ; unnd dieweillen inen nit zugelassen in irer Kirchen publice Sacra zu peragieren, verrichteten sie dennoch taglichen alterius vicibus iren Dienst
einwendigs Hauss privatim.
De membris commendae in Harlem°.

Zue diessem Hausse gehoren alss Membra vier Pasto1. raten, die erste gelegen in Hollandt zue Bieverwijckh,
2 et 3. die ander zue Hemsskirck, die dritte Suderwau 4), die
4. vierte Hausserwau 5). Hat jede ungefehr jarlichen Einkhomens 200 Gl. brab., werden jetzo in Gewalt und
Handen dero Herren Statten verhalten, welche die Renthen
zu Besoldung irer Predicanten verwenden. Pflegen sonsten
1)
2)
3)
4)
5)

Lees waarschijnlijk : bepostet (= bepoot).
Lees : Vynck (zie Allan, Geschiedenis van Haarlem II pag. 331).
Lees, als op pag. 338: Dobbius (holl. Van Dubben).
Zoeterwoude.
Hazerswoude.
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vor mutirt Religion durch dess Ordens Persohnen auss der
Commenda Harlem bedient zu werden.
Aiss dan der Herr Comenthur sambt seinen Conventualbrudern, nit ins Ordenshausse — — welches noch ungefertiget — —, sondern nit weit von dannen extramenten 1)
emunitatem Ordinis in einem andern Burgerhausse sich
wonliafft gehalten, seint wir geursacht zu erfragen und
zue inquiriren, wie es (da)mit eine Gelegenheit hette.
Daruff hat unss mit Zustimmung sembtlicher Conventualen
diessen Bericht (erstattet).
Nachdem des Ordens Hauss niddergrissen und verwiistet,
hetten sie eine zeithero zu irer Notturfft eins Burgers
Behaussung in Standt nehmmen miissen ; endtlichen aber,
womit sie nit immer zu vortrucken diirffen, ire jetziges
(fol. 34 vs.) Wohnhauss dermassen durch Contract an sich geworben,
das es in elections commendatoris seye selbiges Hauss
entweder in Jahrpachtung oder in Eigenthumb vor einen
abgedingten Pfenningk zu behalten. Doch seye solcher
Contracten nit vollezogen, auch dan hinc inde respective
nec precium solutum nec traditio facta, vermog uns vorbracliter versigelter Urkundt de dato 6 Septembris 1593.
Nun aber der Magistrath der Statt Harlem den Commendatorn darzu vermoget und angehalten, das er dass Hauss
uff St. Johansstrassen mit uberschworen KOsten auss dem
Grunde new ufbawen rniissen, auch bereits den Baw
uffgesetz und in Maur und Dachwerck gebracht, also beyinen endtschlossen und rathsamb erachtet das gegenwartigen Wohnhausses wider abzustehen, — welchs wir ime
nach gestalten Sachen nit bewiist zu behindern.
De introitu pecuniarum.
Nota.

Des Ordens Hauss zu Harlem hatt keine Fruchtrenthen,
in Gelte aber hafts zu Vormanhiisse 2) ungefehr 10 Gars
1) Een zonderling woord. De voor de hand liggende conjectuur:
extra mentionatam emunitatem, moet falen, omdat de emuniteit juist
nog niet is vermeld.
2) Warmenhuizen?
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Weidelandt an underschiedtliche Persohnen verpachtet,
jahrlichs thuen 30 GI. Item zue Heylo 17 Morgen, thuen
125 Gl. Item Ackherslott von 5 1/2 Mat Lands 9 Gl.
— — Summa latris 164 G-1. — — Item Kasterkum 1 1/2

(fol. 35)

Morgen,961-.ItmHskerc32Mogn,0Gl.Item
Beiirweick 1) 7 Morgen, 17 Gl. Item Zehent daselbsten,
40 G-1. Item Velsen ein Zehende, 200 Gl. Item zu
Bresarp 2) ein Zehende, 32 Gl. Item bey Harlem uber
Spari 3) in die Wardt ungefehr 10 1 /2 Mat Lands, 89 Gl.
Item Harleymerleye 4) 20 Morgen, 115 Gl. Item baussen
Zeelportt 5) 1 1/2 Morgen, 14 Gl. Item Overveno 7 1/2 Morgen,
60 0-1. Item Salckweick 6) 30 Morgen, 138 G-1. Item
baussen die Holltporte 9 1/2 Morgen, 100 Gl. Item Neuerkercke 7) 6 Mat Lands, 11 Gl. Item zue Ostgeist 2
Morgen, 22 Gl. Item Rijnssbrack 8) 4 Hont Landes,
5 G-1. Item Leyerdorff 16 Morgen, 100 GI. Item zue
Coukercke an Erbpacht 15 01. Item zue Hasserwau
5 Morgen, 20 G-1. Item Zuterwau ungefehr 112 Morgen,
507 Gl. Item zu Vorschoten 7 Morgen, 31 Gl. Item zu
Reissweick gelegen 44 Morgen, thuen jarlichs 206 Gl.
Item zu Vateringe 27 Morgen, 112 G1. 9) — — Summa lateris
2307 Gl. — Item zu Monster 39 Morgen, noch daselbsten
6 Morgen, 273 G1. Item Honsslerdicke 20 Morgen, 65 Gl.
Item Lijer 13 Morgen, 82 Gl. Item Maesslandt 34 Morgen,
147 G-1. 9) — — Summa huius 727 Gl. — —
Summa summarum introituum domus Harlemensis 3198
Gl., thuet in Reinischer Miintzen, den Goltgulden pro 54
Stiffer wie zu Utrecht gerechnet, 1184 Goltgulden 34 Stiffer.

-1) Beverwijk.
2) Breesaap.
3) Het Spaarne.
4) Haarlemmerliede.
5) De Zijlpoort.
6) Bedoeld is : Schalk wijk onder Haarlemmerliede.
7) Nieuwerkerk onder Haarlemmerliede.
8) Bedoeld is: Rijnsburg,
9) Blijkens de summa lateris zijn hier een of meer posten weggevallen.

KLOOSTERS IN NEDERL.A.ND.

335

Von Aussgiilden und Beschwernussen.

Seint newe
uffgesezte.)

;fol. 35 vs.)

Diss Hauss wirdt jarlichs dem Herrn Moister vor Respons
ad Cameram schiildig 100 Goltgulden ; item den Triesoir
zu Malta 25 Goltgulden ; dieselbe weren vor altshin zalt
mit 212 Gi. 10 Stiffer. Item vor die Conventualen jede
Persohn, dero jetz dreg residiren, jarlichs 100 Gl. brab.,
thuet 300 Gl. Item vor noch einen Conventual, so sich cum
consensu zu Utrecht ex causis verhelt, 200 Gl. — — Summa
huius 712 Gl. 10 Stiffer. — -- Item dem Apostaten
jahrlichs auss Zwang der Obrigkeit 300 Gl. Item vor zwey
Magte jarliche Besoldung 70 Gi. Item zu Erhaltung dess
Hospitals und sonsten taglichen den Armen vor die Porte
jarlichs ungefehr 600 Gl. Item muss mahn alle Jahrs der
Stattmagistrath zu Underhaltung der Schulden geben 200 Gi.
Item bey diessen langewerten Kriegsweesen, item zu
Einkauffung nottiirfftigen Haussgeraide und sonst zu Uffbaw und Reparation seint uff des Ordens Giieter uffgenohmen an Haubtgelden 4000 Gl., davon jahrlichs an
Pension 300 Gl. — — Summa huius 1470 Gl. — —
Summa summarum aller Aussgulden vorschrieben kumpt
uff 2182 1/2 GI., thuet in Reinischer Miintzen 808 Goltgulden 18 Stiffer.
Wan diese von den Einkunfften dess Hauss abgezogen,
verpleibt dem Herrn Commendatori pro sui suaeque familiae
sustentatione . 376 Goltgulden 16 Stiffer.
De alienatis et gravaminibus.
Zu Uffbawung des Hausses, Kirchen und Hospitals
hatt der Commendator unnd Conventualen erblichen verkaufft 10 hollandische Morgen vor 6481 Gl. 5 Stiffer ;
dieweill aber bereiths solche Pfenningk daran gelegt and
die Behaussung beyweiten noch nit aussgebawet, will er
nazi] vollendigten Bawe darab gute bestendige Rechnung
aller Kosten uflegen. Item es hetten die Stadten von
Holland auss deB Ordens Giitern de facto genohmmen
4 Morgen Weidtlandts, diesel-be in Hande von Cornelis
Petersum Boemondt versezt vor 360 Gl. Item noch in
gemelts Cornelius Hand° versetzet 15 Gl. brab. and vier

336

(fol. 36)

VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOIIA.NNITER

Goltgulden Erbrenthen vor 229 Gl. Und obwohl St.
Johannishausse und einem Comenthur die Loss selbiger
Stuck vorbehalten, hett doch geriirter Pfender gegen
Anpietung des Haubtgelz noch zur Zeit nit abstehen
wollen. Summa alienatorum 7070 GI. 5 St.
Ausserthalben diesse Stack seyen von des Ordens
Giithern bey Zeit sein des Commendatoris Regierung
nichts weiter veralienirt oder abkhommen ipso attestante
&miter. Weites underfragt ob auch der Commendator
sich mit dem Herrn Stadten oder Magistratu von der
Statt in einige sonderbahre Vertrage, Contracten und
Vergleichnussen gegeben, antwurtt : nachdem die Landen
von Konigs Seithen an die Regierung der Stadten durch
Kriegesweesen ubergegangen, seyen alle geistliche Gutter,
zusambt den Giithern. St. Johans Ordens in Harlem, durch
die Stadten von Hollandt angeschlagen, confiscirt und zu
Hamden gefasset anno 1572. Folgends wie anno 1576
zu Gent eine Pacification und Landtregierung uffgericht,
arso hett der Commenthur in Krafft dero anno 1577 bey
den General Stadten von wegen St. Johans Ordens Giithern
zue Harleim underthanig supplicirt und damit so viol
erhalten, das ime St. Johans Ordens Gii.ther, wass dero
bereiths nit verkaufft oder alienirt, aus andern gemeinen
geistlichen Standts Giithern eximirt und ime zu geniessen
restituirt, auch desswegen so an die Magistrath der Statt
Harlem alss andere Rentmeister der Landtschafft mandata
restitutionis et evacuationis mitgetheilt worden. In welcher
Massen er sie allnoch in seinem Gebrauch und Besitz
gehalten biss ungefehr anno 1581, Bass die Statt Harlem
von den General Stadten von Hollandt den Eigenthumb
aller geistlichen Giiter in Harlem gelegen an sich geworben, cum pacto de evincendo etc. So hetten die von
Harlem St. Johans Ordens Giiter mit in solchem Kauff
unnd also nach sich ziehen wollen, auch desswegen de
evictione die Herren General Statten versprochen, seyen
doch die General Statten bey der Exemption bestanden,
biss noch und diesser Giieter halben evictionem nit
praestiren wollen. Immittellss und dessen unangesehen,
hett die Statt Harlem dem Commenthurn mit underscbiedtlichen Manieren und Vorschlegen angesuecht umb
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die Giieter an ire Hande zu bekhommen ; under andern
vorschlegen, class der Commenthur und dessen jetzige
Conventualen die Zeit ires Lebens die GUter sollen moegen
geprauchen, keine Conventualen weiter an sich nehmen,
undt entlichen der Eigenthumb an der Statt zu verpleiben ; auch bereiths zu dem Ende Register und Rollen
abgefordert etc. So hefts aber der Commenthur in solche
An- und Vorschlege nit khonnen noch wollen verstehen,
sondern dieselbe mit redelichen Argumenten widerlegt,
und in denselben Terminis stehe es gegenwiirtiglichen.
Demnach wir nit underlassen, die Herren Schuitheiss und
Burgermeistern der Statt angesprochen, inen E. furstl.
Gn. freundtlichen Gruess und beygethanen Willen und
ferner etlichermassen, soviel wir an dem Orth dienlichen
erachtet, die Befeich unsser Commission vermeltet, inen
auch Danck gesagt, dass sie unsser Mittordensbruder
alda in allem ausgestandenen leidigen Kriegsweesen so
nachparlichen geduldet, gefordert und mit iren trewlichen
Vorstande geholffen. Zaigten dabey an unssers Ordens
gemeinen Beruff und Intentionem, die allein widder den
algemeinen Erbfeint gerichtet und sonsten von alien inerlichen Civilkriegen neutral und unparteisch were etc.
Patten sie Biro, unssern Orden and dessen bey inen
gelegenen Eraiissern, Giietern und Persohnen beygethaen
rein und pleiben wollen etc. Hergegen sie uns gedanckt
und alles Gutten versprochen.
Examen et depositiones conventualium.
Uff das wir alles Berichts, der unss von den Comenthurn beschehen, desto gewisser wiirden, haben wir die
sambtliche Conventualen, so viel deren ine Conveutu
gegenwartig, nemblichen fratrem Jodocum Vijnck seniorem,
welcher des Ordens geweesen 34 Jahren, fr. Cornelium
Gaudanum, so des Ordens gewesen 33 Jar, fr. Andraeum
Petri, des Ordens 24 Jahre, gleichfals fr. Theodoricum
de Vrije pastorem in Hasserwau, so eh* zu Utreeht verhalten in unsser Uffreiseen daselbsten, a11e und einen
jeden sonderlichen vorgefordert, den gewonlichen Ordensayd von jedem abgenohmmen und also einem jeglichen
Bijdr. en Meded. XLVIII.
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ad partem besonder uber alle Posten, die unss der Commenthur berichtet, underscheidtlichen underfraget. Sagten
dieselbe durchauss also wahr sein, hoc de persona et
moribus sui commendatoris singuli addentes, das er sich
religios und mit inen sonderlichen friedsamblichen verhielte, auch inen alle Notturfft subministrirte, dass sie
durchauss content und wollzufrieden weren. So stiinden
alle Glitter und Renthen unverschiedentlichen in Gewalt
und Administration des Herrn Commendatoris, welcher
sie alss Conventualen darab erhielte und alles seiner
Verwaltung gute richtige Rechnung zu geben wiiste.
Auch die Conventualen under sich sagt ein jeder von
dem andern alles Guths, allein fr. Franco Dobbius seye
von inen ungeursachet aussgetretten, welcher nun apostasirt
und dock auss des Ordens Giithern erhalten werden
miiste. De bonis ecclesiae addebat fr. Jodocus Vijnck
senior, das er in Zeit der Belegerung binnen der Statt
gewesen, damahls grosse Hungersnot eingefallen, also das
die bed(r)angte Menschen viele abscheiiliche Sachen gegessen ; gleichwohl ins Ordenshauss etliche Kriegsknecht
eingelegt, die er underhalten miissen. Hab er auss Zwang
und Befelch der Obrigkeit in Mangel des Underhalts dreg
oder 4 Belch verkaufft ; uber selbige wehre ein citorium 1)
vorhanden gewest, welchs die Kriegsleiith sambt alien
Messgewanth wegkgenohmmen. Die Bawkosten und wass
daruff genohmmen konten sie noch zur Zeit nit bescheidentlichen wissen, angesehen der Baw nit volnzogen und
der Commendator seine Rechnung davon noch nit einhracht ; wan aber der Baw aussgeiibt, er richtige Rechnung
darvon einbringen wiirdt. Sonsten aber habe der Commendator ohn. ihro Belieben und Willen nichts verkaufft, versetz
noch beschwardt. Religiositatem et obedientiam debitam
pollicentes.
Deo aeterno gloria.
In Urkundt, das vorinserirte Geschichten vor unss also
ergangen, wir es allenthalben soldier und keiner andern
1) Ciborium?
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Gestalt erfonden und unsse wahre Verrichtung seint, haben
wir nach Befeich Ew. fiirsti. Gen. gegenwertige Acta mit
eignen Hamden underschrieben und mit unssen jedes
Insijgel uffin Spacio besigellt, Ew. fiirstl. Gen. unss
underthanig befehiende.
Locus sigilli.

Locus sigilli.

Augustin Freyherr zu Morssperg,

Arnoldt von Lulstorff,

Ritter und Commenthur etc.

Ritter und Commenthur.

Dieweill dan ich Adolph Fix von Eller, von Ramischen
Kayserlichen Maiestat gemeiner Notarius, von den ehrwiirdigen wollgebornen gestrengen unnd edlen Herrn,
Herrn Augustin Freyherrn zu Morsperg und Beffortt,
Commenthurn zue Basell, Darlessheim unnd Hemmendorff
etc., und Herrn Arnolden von Lulstorff, Commenthur zu
Strunden, Burgk, Dussburg unnd Velden etc., zu den
vorinserirten Visitation, Examination, Geschichten unnd
Handlun gen beruffen, denselben persohnlichen beygewohnt,
sellbs gesehen, gehortt und in Notam genohmmen, so hab
ich sie diessermassen mit eigner Handt underschrieben 1),
auch zu mehrern Zeiignus underschrieben, alles trewlichen unnd ungefehrlichen.
Adolph Fix von Eller scripsit.
I) Zeer waarschijnlijk : geschrieben.

Bladwijzer: zie voig. pay.
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VISITATIE-VERSLAGEN VAN DE JOHA.NNITER ENZ.

BLADWIJZER
ra

DER BESCHREVEN VISITATIEN.

KommanderiJ.
Arnhem
Buren
Haarlem
Harderwijk .
.
Harmelen
.
Ingen
Kerkwerve
Middelburg .
Montfoort 1) .
.
Nijmegen . . . .
Oosterwierurn • • •
Oudewater . • • •
Sneek. . .
Utrecht
Waarder
Warffum
Wemeldingen
Wijtwert

1495.

1540.

1594.

Pag.

Pag.

Pag.

216.
178.
208.
180.
192.
174.
197.
199.

...........

233.
236.
-1-

242.
239.

227.
•■■•••■•■

188.
201.
155.
190.
.........

255.
244.

248.

194.

1) Eerst in 1544 gesticht (zie pag. 322).

294.
316.
330.
314.
314.
314.
313.
314.
322.
275.
318.
313.
302, 324.
319.
-1_

320.
251.

UITG1-AVEN
VAN HET

HISTORISCH GENOOTSCHAP TE UTRECHT.
( De met een * geteekende deelen ziju uitverkoclit. )
2e jaargang 1 )

3e jaargang
*4e jaargang .
5e jaargang .
fie jaargang .
7e jaargang .
8e jaargang .
*9e jaargang .
10e jaargang .
1 le jaargang .
12e jaargang .
13e jaargang .
14e jaargang •
15e jaargang .
16e jaargang .
le
le
2e
*2e
3e
3e
*4e

KRONIJK. 1848-1875.
17e jaargang
f 1.50.
- 1.50.
- 2.50.
- 2.50.
2.—.
- 3. —.
3.—.

3._.
1.---.
- .—.
- 1.50.
- 1.50.
- 1.50.
4.50.

18e jaargang
19e jaargang
206 jaargang
21e jaargang
22e jaargang
23e jaargang
24e jaargang
25e jaargang
26e jaargang
2r jaargang
28 e jaargang
29e jaargang
30e jaargang
31e jaargang

3._.

- 2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 3._.
- 2.50.

BERIGTEN. 1848-1883.
. f 1.50. *4e deel. 2e stuk. . . f 4.50.
5e deel. P stuk . . - 1.50.
deel. 2e stuk . . - 1.50.
5e deel. 2e stuk . . - 4.—.
deel. le stuk • . - 1.50.
6e deel. le stuk .
deel. 2e stuk . . - 3.80.
- 1.—.
6e deel. 2e stuk .
deel. le stuk . . - 1.50.
- 1.50.
ie deel. le stuk .
deel. 2e stuk . . - 1.50.
- 2.50.
deel. le stuk . • - 2.—.
7e deel. 2e stuk .
deel. P stuk

CODEX DIPLOMATICUS.
EERSTE SERIE (III 4°). 1848. 1 deel . . .
T WEEDE SERIE (IN 8°). 1852-1863.
deel. I e afd. . .
2.50.
deel. 2e afd. . . - 2.50.
deel. P afd. . . - 3.50.
2.—.
* 2e deel. 2e afd. .
- 2.—.
3e deel. le afd. .
le
*le
* 2e

1.50.
- 1.50.
2.—.
2.—.
2.—.
2.—.
- 2.50.
- 2.50.

f

3e

deel. 2e afd.

4e deel. P afd.
4e deel. 2e afd.
5e deel ..
6e deel .
REGISTER op de Kronijk van 1846-1854. 1857 .
REGISTER op de onderwerpen , behandeld in de
Kronijk , de Berigten en den Codex diplomatieus. 4877
1) De eerste jaargang is niet in drub verseheneu.

f

5.20.

1.50.
- 1.50.
- 1.50.
• 4.—.
- 1.—.

f

f 1.50.

•

50.

2
BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. 1878-1926.
le deel
2e deel
3e deel
4e deel
5e deel
6e
7e

deel
8e deel
9e deel
10e deel
11 e deel
12e deel
13e deel
14e deel
15e deel
16e deel
17e deel
18e deel
19e deel
20e deel
21e deel
22e deel
23e deel
24e deel

f 2.50.
2.50.
- 2.50.
4.—.
3.—.
6.—.
5.—.
3.60.
3.25.
3.—.
3.50.
2.25.
2.50.
2.—.
2.40.
2.50.
- 2.—.
- 3.—.
- 2.75.
- t75.
- 2.25.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.75.

25e deel.
26e deel.
27e deel.
28e deel .
29e deel .
30e deel .
31e deel.
32e deel.
33e deel.
34e deel.
35e deel.
36e deel.
37e deel.
38e deel.
39e deel.
40e deel.
41e deel.
42e deel.
43e deel.
44e deel.
45e deel.
46e deel.
47e deel.

. f 3.—.
. - 4.50.
. - 6.50.
. - 6.50.
. - 5.25.
. - 5.50.
. - 6.—.
. - 5.50.
. - 5.75.
. - 6.50.
. - 3.—.
. - 4.—.
. - 4.25.
. - 5.—.
. - 5.—.
. - 3.25.
. - 4.—.
. - 3.—.
. - 3.25.
. - 3.50.
. - 3.75.
• • • • • - 6.—.
. f 6.50 (f 5.—) 1).

WERKEN.
NIEUWE SERIE.

.
Annales Egmundani ..
2. Verbaal van de ambassade naar Engeland
1685
3. Memorin van Roger Williams
4. Kronijken van Emo en Menko . .
*5. HORTENSIUS , Opkomst en ondergang van
Naarden
6. Kronijk van Holland van den Clerc uten
laghen landen bi der see
7. Kronijk v. Eggerik Egges Phebens. 1565-1594
8.
VRRwIas , De coorlogen van Albrecht van
Beieren net de Friezen
9. Verbaal van de ambassade naar Denemarken , enz. 1625

* 1.

f 4.—.
- 1.—.
- 1.—.
- 1.50.
- 1.50.
- 1.—.
- 1.—.
- 2.50.
- 1.—•

1) Vanhier of wordt ingevolge art. 10 der Wet van het Genootschap achter den handelsprijs tusschen haakjes de ledenprijs vermeld.
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10. Verbaal v. d. ambassade n. Engeland. 1625.
11. Brieven van J. Wtenbogaert. I. (1584-1618)
12. Brieven v. J. Wtenbogaert II 1. (1618-1621)
13. Memorials of P. P. J. Quint Ondaatje . .
14. Verhooren van Hugo de Groot . .
15. Brieven v. J. Wtenbogaert. II 2. (1621-1626)
16. Metnorien van Cornelis Pieterszoon Hooft.
17. Brieven v. J. Wtenbogaert. III 1. (1626-1627 )
18. Onderzoek omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567. . . .
19. Brieven v. J. Wtenbogaert. III 2. (1628-1629)
20. Brieven v. J. Wtenbogaert. III 3. (1630).
21. De rekeningen der grafelijkheid van Holland. I. . . . . ..
22. Brieven v. J. Wtenbogaert. III 4. (1631-1644)
23. Journaal van Constantijn Huygens den
zoon. 1688-1696. I. .
24. De rekeningen der grafelijkheid van Holland. II. .
25. Journaal van Constantijn Huygens den
zoon. 1688-1696. H.
26. De rekeningen der grafelijkheid van Holland. III
27. Brieven van en aan J. D. van der Capellen
van de Poll
27b. Brieven van en aan J. D. van der Capellen
van de Poll. ( Aanhangsel.)
28. BOMELIUS , Bellum Trajectinum . .
*29. De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland. I.
30. De rekeningen der grafelijkbeid van Zeeland II
31. MULLER Lijst van Noord-Nederlandsche
kronijken
32. Journalen van Constantijn Huygens den
won. 1673-1678
33. Negotiations de D'Avaux it la cour de
Suede. 1693-1698. I.

f

4.-.

- 1.50.
- 1.-.
- 1.50.
- 2.-.
- 2.-.
- 2.-.
- 2.-.
- 1.50.
- 2.50.
- 2.-.
- 2.50.
- 1.50.
- 6.70.
- 2.50.
- 7.90.
- 2.50.
- 3.-.
•

1.-.

- 3.-.
- 3,-,

,

34.

Negociations de D'Avaux etc. II. .

- 1.-.
- 3.50.
- 2.50.
- 2,_,
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35. Negotiations de D'Avaux etc. III 1. .
36. Negotiations de D'Avaux etc. III 2. .
37. Brieven van Lionello en Suriano en verslag van Trevisano aan den Senaat van
Venetii. 1616-1620
38. Brieven aan R. M. van Goens. I. . .
*39. Dagverhaal van Jan van Riebeek. I. (16521655)
40. Rijmkroniek van Melis Stoke. I.
41. De geschillen over de afdanking van het
krijgsvolk. 1649-1650
42. Rijmkroniek van Melis Stoke. II ..
43. Brieven aan R. M. van Goens. II.
44. Brieven van Jhr. Arend van Dorp. I. .
45. Memorien v. Mr. D. v. Bleyswijk. 1734-1755
*46. Journalen van Constantijn Huygens den
zoon. 1680-1682. . .
47. Correspondentie van Lodewijk van Nassau
*48. Kroniek van Sicke Benninge
49. Narracio de Groninghe , de Thrente et de
Covordia . . . . . ...
.
50. Brieven van Jhr. Arend van Dorp. II. .
51. Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. I. (1576-1578).
52. Resoluti6n van de vroedschap van Utrecht
betreffende de akademie. 1632-1812 • .
53. De registers en rekeningen van het bisdom
Utrecht. 1325-1336 I
54. De registers en rekeningen van het bisdom
Utrecht. 1325-1336. II.
55. Documents concernant les relations entre le
due d'Anjou et les Pays-Bas. II. (1578-1579)
56. Brieven aan R. M. van Goens. III . . .
57. Documents concernant les relations entre le
duc d'Anjou et les Pays-Bas. III. (1579-1581)
58. Dagverhaal v. Jan v. Riebeek. II. (1656-1658)
59. Dagverhaal v. Jan v. Riebeek. III. (1659-1662)
60. Documents concernant les relations entre le
duc d'Anjou et les Pays-Bas. IV. (1581-1583).

2.-.
- 4.50.

f

- 3.50.
- 3.50.
- 7.80.
- 2.50.
- 2.50.
- 2.50.
- 4.50.
- 3.-.
- 3.-.
- 2.20,
- 2.90.
- 2.40.
- 2.10.
- 2.50.
- 6.80.
- 7.-.
.. 5.-.
- 5.50.
- 3.25.
- 4.25.
- 4. 50.
- 4.-.
- 4.-.
- 2.50.
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61. Documents concernant les relations entre le
duc d'Anjou et les Pays-Bas. V. (1583-1584).

f

4.50.

DERDE SERIF.
I . FR. DUSSELDORP , Annales. 1566-1616 .

2. De oudste stadsrekeningen van Dordrecht.
1284-1424. . . •
•
3. Het oudste cartularium van het stieht Utrecht
4. Brieven van Willem V aan Van Lijnden van
Blitterswijk
5. Lettres de Pierre de Groot a Abraham de
Wicquefort. 1668-1674
6. Rekeningen van de gilden van Dordrecht
1438-1600 .
.
7. H. BONTEMANTEL
De regeeringe van
Amsterdam. 1653-1672. I.
8. H. BONTEMANTEL
De regeeringe van
Amsterdam. 1653-1672. II.
9. Rekeningen d. stad Groningen u. d. 16e eeuvv
10. Briefwisseling tusschen de gebroeders Van
der Goes. 1659-1673. 1.
II. Briefwisseling tusschen de gebroeders Van
der Goes. 1659-1673. II
12. Diarium Everardi Bronchorstii. 1591-1627
13. Jacobus Traiecti alias De Voecht, Narratio
de inchoatione domus clericorum in Zwollis
met Akten en Bescheiden betreffende dit
Fraterhuis
14. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 4747-1780. I.
15. Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan
Hugo de Groot • • •
16. Collectanea van Gerardus Geldenhauer
Noviomagus.
17. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 1780-1781 II
18. Brieven van Johan de Witt. 1650-1657. I
19. Notulen der Staten van Holland , gehonden
door Hop en Vivien. 1671-1675 . .
20. Willelmi, capellani in Brederode, postea monachi et proeuratoris Egmondensis Chronicon.

- 4.—.

- 4.25.
- 2.50.
- 1.50.
- 2.50.
- 1.50.

,

- 4.—.

,

- 4.—.
- 2.—.
- 3.—.

- 1.25.

- 8.75.
- 6.50.
- 7.50.
- 3.75.
- 7.50.
- 6.50.
- 5.50.
- 3.90.
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21. Diarium van Arend van Michell . .
22. Register op de Journalen van Constantijn
Huygens Jr. . .
23. Journalen van de admiralen Van WassenaerObdam en De Ruyter gedurende hunne
scheepstochten in de Deenache wateren.
1658-1660
24. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. '1781-1782. III . .
25. Brieven van Johan de Witt. (1657)16581664. II
26. Journaal der reis van den gezant der 0. I.
Compagnie Joan Cunaeus naar Perzie in
4651-1652, gehouden door Cornelis Speel• •
man . . . . . .
27. De Kroniek van Abel Eppens tho Equart. I .
28. De Kroniek van Abel Eppens tho Equart. II.
29. Verslagen van kerkvisitatin in het bisdom
Utrecht uit de 16de eeuw
30. Depeches van Thulemeyer. 1763-1788
31. Brieven van Johan de Witt.1665-1669.III
32. Stadsrekeningen van Leiden. 1390-1424. I
33. Brieven van Johan de Witt.1670-1672. IV.
34. Stadsrekeningen van Leiden.1424-1434. II.
35. Register op de Journalen van Constantijn
Huygens den zoom . .....
36. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 1781-1782. I V
37. Alperti Mettensis de diversitate temporum
38. Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders . .
39. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 1784-4785. V . .
40. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek. 1785-1788. VI
41. De twee reizen van Cosimo de' Medici, Prins
van Toscane, door de Nederlanden. 16671669 . . ...........
42. Brieven aan Johan De Witt. 1648-1660. I.
43. Kerkeraadsprotocollen der Nederduitsche
vluchtelingenkerk to Londen. 1560-1563.
44. Brieven aan Johan De Witt. 1660-1672.11.

- 3.90.

- 3.50.
- 6.50.
- 6.75.

- 6.50.
- 6.75.
- 8.50.
- 5.50.
7.-.
6.-.
- 5.25.
- 6.-•
- 5.50.
o 8.00.
- 7.50.
- 1.25.
- 3.00.
7.50.
- 8.00.
- 6.00.
- 5.75.
10.--.
- 12.50.
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45.

46.
47.

48.
49.
50.

Bepalingen en Instructin voor het bestuur
van de buitendistricten van de Kaap de
Goede Hoop. 1805
f 2.25.
De rekeningen der Graven en Gravinnen
nit het Ilenegouwsche Huis. I .
- 8.50.
Correspondance frangaise de Marguerite
d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. I
- 12.50.
Memori6n en Adviezen van Cornelis Pietersz
- 7.50.
Hooft. II .
Het leven van een Vloothouder. Gedenkschriften van M. H. Jansen . .
- 7.25.
Rekeningen van het bisdom Utrecht. 13781573. I. 2 stukken ..... . . .f10.00(f 7.50) 1).

ABRAHAM DE WICQUEFORT Histoire des Pro,

vinees-Unies des Pais-Bas. 4 vol. . .

f 16.—.

tom. . .
- 12,—.
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Genootschap op 16 April 1895. - 0.60.
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden op 20 April 1897 . .
- 0.90.
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden op 14 April 1903
- 0.90.
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden op 29 Mei 1917 .
- 0.90.
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden, gehouden ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van het Genootschap op
25 Mei 1920 . .
- 0.75.
•
VERSLAG van de algemeene vergadering der
leden op 22 Mei 1923
- 0.75.
REGICIA voor het uitgeven van historische bescheiden, vastgesteld door het Bestuur van
het Historisch Genootschap. 1915 . . - 0.50.
BULLARIUM TRAJECTENSE. 2

1) Vanhier of wordt ingevolge art. 10 der Wet van het Genootschap achter den handelsprijs tusschen haakjes de ledenprijs vermeld.

8
CATALOGUE; der boekerij van het Historisch
Genootschap. 3e uitgave. (1872) . • . .
1 e SUPPLEMENT op den Catalogus der boekerij
van het Historisch Genootschap (1882). .
2e SUPPLEMENT op den Catalogus der boekerij
van het Historical Genootschap (1895) .
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CIIRONOLOGISOR OVERZIORT VAN DE WERICEN,
UITGEGEVEN DOOR HET

HISTORISCH GENOOTSCHAP.
(De met een * geteekende deelen zjn uitverkocht.)
Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken , met opgave
van bestaande handschriften en litteratuur. Door S.
Muller Fz. 1880 ........... f 1.—.
Alperti Mettensis De diversitate temporum , met cone
inleiding van wijlen Mr. C. Pijnacker Hordijk uitgegeven door Dr. A. Hulshof. 1916 ..
f 1.25.
*Annales Egmundani. 1863 ..

f 1.—.

Rijmkroniek van Melis Stoke. Uitgegeven door W. G.
Brill. 2 deelen. 1885 ..
. . f 5.—.
Willelmi , capellani in Brederode , postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon. Uitgegeven door
C. Pijnacker Hordijk. 1904 ...... f 3.90.
Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke
(gewoonlijk genaamd Kronijk van den Clete uten laghen
landen bi der see). 1867 . . . . • • • . f 1.—.
HENRICUS BOMELIUS Bellum Trajectinum. 1878.

f 1.—.

Kronijken van Emo en Menko. Uitgegeven door Feith
en Acker Stratingh. 1866 ..... . . f 1.50.
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.
*De kroniek van Sicke Benninge. le en 2e deel (kroniek
van Van Lemego). Uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien door J. A. Faith; met eene inleiding van P. J. BlAak. 1887
. f 2.40.
Het oudste cartularium Tan het stieht Utrecht. Uitgegeven door S. Muller Fz. 1892 . . • . • f 2.50.
Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum diplomata
usque ad Urbanum Papam VI in veterem episcopatum
Trajectensem destinata. Edidit Gisb. Brom. 2 tomi.
1891, 92 . . .
f 12.—.
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De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het
Henegouwsche huis. Uitgegeven door H. G. Hamaker.
3 deelen. 1875-78. . . ...... f 7.50.
*De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het
Henegouwsche Huis. Uitgegeven door H. G. Hamaker.
2 deelen 1). 1879, 80 .
f 6. —.
De rekeningen der Graven en Gravinnen nit het Honegouwsehe huis. I. Rekeningen van Jan II en Philipinne
van Luxemburg, Johanna van Valois en Willem IV.
Uitgegeven door H. J. Smit. 1924 . . . . f 8.50.
De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht. 13251336. Uitgegeven door S. Muller Fz. 2 deelen 1889, 91.
f 10.50.
Rekeningen van het bisdom Utrecht. 1378— 1573. I.
Rekeningen over het wereldlijk gezag van den bissehop.
Berate stuk : Rekeningen van het Nederstieht. Tweede
stuk : Rekeningen van het Oversticht ; Aanhangsel,
Rekeningen van de bissehopstienden. Uitgegeven door
Dr. K. Heeringa. 1926 . . . . . f 10.— (f 7.50).
De oudste stadsrekeningen van Dordrecht. 1284-1424.
Uitgegeven door C. M. Dozy. 1891 . . . . f 1.25.
Stadsrekeningen van Leiden. 1390-1434. I (1390-1424).
II (1424
Uitgegeven door A. Meerkamp van
Embden. 1913, 1914
f 10.75.
E. VERWIJS Do oorlogen van hertog Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw.
1869 . . . . . . . . . . . . . . f 2.50.
Jacobus Trajecti alias De Voecht, Narratio de inehoatione
domus clericorum in Zwollis , met akten en bescheiden
betreffende dit Fraterhuis. Uitgegeven door M. Schoengen.
1908
f 8.75.
Rekeningen van de gilden van Dordrecht. 1438-1600.
Uitgegeven door J. C. Overvoorde. 1894 . . f 1.50.
Rekeningen der stad Groningen uit de 16e eeuw. Uitgegeven door P. J. Blok. 1896 . . . .
. f 2.—.
G. GELDiNHAIIER NOVIOMAGIIS Collectanea. Uitgegeven
door J. Prinsen J.Lz. 1901. ...... f 3.75.
1) Aileen bet eerste deel is uitverkocht.
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Berkeraadsprotocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk to London. 1560-1563. Uitgegeven door Dr. A.
A. van Schelven. 1921
f 10.—.
Verslagen van kerkvisitatien in het bisdom Utrecht uit
de 16de eeuw. Uitgegeven door wijlen F. A. L. ridder
van Rappard en S. Muller Fz. 1911. . . . f 5.50.
Correspondance frangaise de Marguerite d' A.utriche
duchess() de Parme, avec Philippe II. I. Fevrier 1565
jusqu'a la fin de 1567. Editee d'apres les copies faites
par M. R. C. liakhuizen van den Brink par J. S. Theissen.
1925
f 12.50.
Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de
Middelburgsche beroerten van. 1566 en. 1567. Uitgegeven
door J. Van Vloten. 1873 . . . . . . . f 1.50.
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau
en andere onuitgegeven documenten. Verzameld door
P. J. Blok. 1887 . . . f 2.90.
*HoRTERsins, Over de opkomst en den ondergang van
Naarden. Uitgegeven door Peerlkamp en A. Perk.
1866 ............... f 1.50.
Memorien van Roger Williams. Uitgegeven door J. T.
Bodel Nyenhuis. 1864. .
. . . . . f 1.—.
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 5.50.
Documents concernant les relations entre le due d'Anjou et
les Pays-Bas. (1576-1584.) Publies par P. L. Muller
et Alph. Diegerick. 5 vol. 1889-99. . . . f 21.55.
De kroniek van Abel Eppens tho Equart. Uitgegeven
en met kritische aanteekeningen voorzien door J. A.
Feith en H. Brugmans. 2 deelen. 1911 . . f 15.25.
Kronijk van Eggerik Egges Phebens. 1565—.1594. Uitgegeven door H. 0. Feith. 1867 .
. . . f 1.-- .
Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales. 1566-1616.

Uitgegeven door R. Fruin. 1894
f 4.—.
Diarium van Arend van Buchell. Uitgegeven door G. Brom
en L. A van Langeraad. 1907.
f 7.—.
Diarium Everardi Bronchorstii sive Adversaria omnium
quad gesta aunt in academia Leidensi. 1591-1627.
Uitgegeven door J. C. Van Sloe. 1898 . . . f 1.25
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Brieven van Lionello en Suriano nit Den Haag aan Doge
en Senaat van Venetie in 1616-1618 , bene yens Verslag
van Trevisano betreffende zijne zending naar Holland
in 1620. 1883
f 3.50.
Memorion en adviezen van. Cornelis Pieterszoon Hooft.
1871 . .......... . . . . f 2.—.
Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft. II.
Uitgegeven door Dr. H. A. Enno van Gelder. 1925 f 7.50.
Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. Uitgegeven door R. Fruin.
1871 . . . . .
f 2.—.
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. 1584-1644. Uitgegeven door H. C. Rogge. 7
deelen. 1868/74 ....... . . . . f 12.50.
Verbaal van de ambassade van Aerssen , Joachimi en Burmania naar Engeland. 1625. 1867
f 1.—.
Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bU den
koning van Denemarken , den Neder-Saxischen kreits en
den koning van Zweden. 1625. 1867 . . . . f 1.—.
Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de
Groot. Uitgegeven door H. C. Rogge. 1902. . f 7.50.
Resolution van de vroedschap van Utrecht betreffende
de Academie. Uitgegeven door J. A. Wijnne en Lucie
Miedema. 1888, 1900 . . . .
f 7.—.
Bescheiden betreffende de provincials organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
Uitgegeven door Mr. N. W. Posthumus. 1917. 13.00.
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 16.—.
De geschillen over de afdanking van het krijgsvolk in de
Vereenigde Nederlanden in de jaren 1649 en 1650.
Toegelicht door J. A. Wijnne. 1885 . . . . f 2.50.
Brieven van Johan de Witt. 1650-1672. Bewerkt door
Robert Fruin , uitgegeven door G. W. Kernkamp (I)
en door N. Japikeo (II—IV). 4 deelen. 1906 , 1909 ,
1912, 1913
f 25.25.
Brieven aan Johan de Witt. Bewerkt door Robert Fruin,
mitgegeyen door N. japikse. I (1648-1660), H (1660 —
1672). 1919, 1922. 2 deelen
f 18.25.
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Journaal der rein van den gezant der 0. I. Compagnie
Joan Cunaeus naar Perzie in 1651-1652 , gehouden
door Cornelis Speelman, met route-kaart en plattegrond
en plaat van. Persepolis. Uitgegeven door A. Hotz.
1908. ..... ......... f 6.50.
*Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur aan de
Kaap de Goede Hoop. 1652-1662, 3 deelen 1). 1884-93.
f 15.80.
H. BONTEMANTEL De regeeringe van Amsterdam , soo in
't civiel als crimineel en militaire. 1653-1672. Uitgegeven door G. W. Kernkamp. 2 deelen. 1897 . f 8.—.
Journalen van de admiralen van Wassenaer-Obdam en
de Ruyter gedurende hunne scheepstochten in de
Deensche wateren. 1658—.1660. Uitgegeven door G.
L. Grove. 1.907 . ..... ... .. f 3.50.
Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes.
1659-1673. Uitgegeven door C. J. Gonnet. 2 deelen.
1899, 1909
f 6—
De twee reizen van Cosimo de' Medici, Prins van Toscane,
door de Nederlanden. 1667-1669. Journalen en documenten, uitgegeven door Dr. G. J. Hoogewerff. 1919. f 6.00.
Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort.
1668-1674. Publiees par F. J. L. Kramer. 1894.
f 2.50.
ter Staten-vergadering van Holland
Notulen,
door op en Vivien. 1671-1675. Uitgegeven door
N. Japikse. 1904 .......... f 5.50.
Journalen van Constantijn Huygens den zoon. 1673—.1678.
1881 . . . L . ...... . . . . f 3.50.
*Journalen van Constantijn Huygens den zoon. 1680-1682
en 1649-1650. 1888. . . . . . . . . f 2.20.
Journaal van Constantijn Huygens den zoon. 1688-1696.
f 14.60.
2 deelen. 1876 . .
Register op de Journalen van Constantijn Huygens Jr.
1906 ............... f 3.90.
Aanteekeningen en Verbeteringen op het in 1906 door
het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de
Journalen van Constantijn Huygens den Zoon. Neenverzameld door -I- Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama. 1915 f 8.—.
,

I) Aileen het eerste deel is uitverkocht.
Bijdr. en Meded. XLVIII.

23

14
Verbaal van de buitengewone ambassade naar Engeland
in 1685. 1863 . .......... f 1.—.
Negociations du comte D'Avaux , ambassadeur h, la war
de Suede, pendant les annees 1693, 1697, 1698. Publiees
par J. A. Wijnne. 4 volumes. 1882, 83. . . . f 8.—.
Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk , burgemeester
van Gorinchem. 1734—.1755. Uitgegeven door Theod.
Jorissen. 1887 ........... f 3.—.
Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek.
1747-1780. Uitgegeven door F. J. L. Kramer (I en
II) en A. J. van der Meulen (III en IV) en F. J. L.
Kramer (V en. VI). 4 deelen. 1901, 1903, 1910, 1915,
1917, 1918. ... .. • • • • • • • f 43.50.
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 4.—.
Depoches van Thulemeyer. 1763-1788. In de bewerking
van Robert Fruin, ingeleid en aangevuld door H. T.
Colenbrander. 1912. . ..
. f 7.—.
Brieven aan R. M. van Goons en onuitgegeven stukken
hem betreffende. 3 deelen. 1884-90 . . . f 6.25.
Brieven van prins Willem V aan baron Van Lijnden van
Blitterswijk. Uitgegeven onder toezicht van F. De Bas.
1893 . ...... • • ...... f 1.50.
Memorials and times of Peter Philip Juriaan Quint Ondaatje. By Mrs. Davies ........ f 1.50.
Bepalingen en Instruction voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805). Uitgegeven door Dr. G. W. Eybers M. A., met eon inleiding
door 1 Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae, Mr. Dr. S.
van Brakel en den uitgever. 1922. . . . . f 2.25.
Het levee van eon Vloothouder. Gedenksehriften van
M. H. Jansen, gep. Schout-bij-Nacht-titulair, Lid van
den Raad van State, gob. 10 Sept. 1817 - overl. 10 Sept.
1893. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven
en van aanteekeningen voorzien door S. P. 1' Honore
Naber. 1925. . . . f 7.25.
-
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HISTORISCH GENOOTSCHAP.
KRONIJK 1).
EERSTE SERIE.

Ie jaargang. (Is niet in druk verschenen.)
IIe jaargang. 1846 . .

.

f

1.50.

Behelst tal van bijzonderheden over historische personen , kerkelijke zaken , universiteitswezen enz. — Inventaris van brieven uit
het archief der voormalige vijf kapittelen te Utrecht (13801513). — Kleine historische mededeelingen enz. enz.
Ille jaargang. 1847. . . • • • • • .
f 1.50.
Vervolg van den inventaris der brieven uit het archief der voormalige vijf kapittelen te Utrecht (1514 , 1515). — Vele wetenawaardigheden over archaeologie, genealogie, archiefwezen. —
Verklaring van spreekwijzen (dialecten) en spreekwoorden enz. enz.
* IVe jaargang. 1848
. f 2.50.
Verschillende brieven van prins Willem I, Paulus Merula (min.nebrief), Wtenbogaert e. a. — Vervolg van den inventaris der vijt
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 2.50.
Inventarissen van verschillende stads-archieven. Brieven van
David van Bourgondie , Philips II, prins Willem I, Hugo De
Groot e. a. — Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen en krijgswezen (1618) enz. enz.
TWEEDE SERIE.

VIe jaargang. 1850 ..

...

..

f

2.—.

Inventarissen van verschillende archieven van steden, gerechten
en gasthuizen. — Brieven o. a. van Adolf en Karel van Gelder
(1456-1477), Christiaan II van Denemarken (1525), Karel V
1) Voor den volledigen inhoud der deelen van de Kronijk zij verwezen naar de op blz. 1 vermelde registers. De opgaven hieronder
geven slechts het belangrijkste van den inhoud dier deelen.
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(1537), Philips 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.
VIIe jaargang. 1851 . .
. f 3.—•
Inventarissen van archieven. — Academie te Franeker. — Middeleeuwsche kerkgebouwen in Friesland en Groningen. — Graftombes
in Germaansohen smaak en in dien der Renaissance. — Tien
brieven betreffende de Geldersche aangelegenheden in 1535—
1537. — Brieven van bekende personen ; genealogieen enz. enz.
NUM jaargang. 1852 ..
.. f 3.—.
Reproductie van den „Alman.ach 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 haren
broeder Maximiliaan. — Keuken-rekening van de grafelijkheid van
Holland en Zeeland. 1401. — Stukken over de Oost-Indische
Compagnie. — Emigreerende families uit Antwerpen naar Middelburg. 1586 enz. enz.

*IXe jaargang. 1853 ..

....... f 3.—.
Belangrijke onderschepte Portugeesche briefwisseling. 1634. —
Stukken van Jan Pietersz. Coen over den handel in Indio. 1622,
1623. — Fragmenten van oude kronieken.
Journaal, gehouden
te Batavia door den directeur-generaal Ph. Zwart. 1636. — Chronologiache opgave der oorkonden over de 13e en 14e eeuw in
het stads-archief te Harderwijk. — Bijdragen tot de gesohiedenis
van het geschutwezen (1491-1528). — Brieven ; genealogische
mededeelingen enz. enz.
—

. , f 3,—,
Xe jaargang. 1854
Uiterste 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 Brieven van Maria van Nassau. 1605-1615. — Charters
in het stads-archief van Harderwijk. 1402-92 enz. enz.
DERDE SERIE.

XIe jaargang. 1855 ..
... ... f 1.—.
Betrekking tusschen de Nederlanden en Geneve in 1589, 1590. —
Stukken over de West-Indische Compagnie. — G-eslachtswapenen
en rouwborden in kerken. — Stukken betreffende de krijgsgeschiedenis. — Brieven enz. van en aan Anna Maria van Schurman. —
Onuitgegeven gedichten van Conat. Huygens enz. enz.
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XIIe jaargang. 1856 ..

•

f 1.--.

Rechtstoestand in het begin der 15e eeuw. — Rechtsgebruiken in
de middeneeuwen. — Eenige merkwaardige vonnissen uit den tijd
der geloofsvervoiging te Amsterdam in de 16e eeuw. — Bijdrage
tot de geschiedenis van den bouw van den Dom te Utrecht. —
Autobiographic van den gouverneur-generaal P. A. van der
Parra. — Grafsteden der oudste bewoners van Denemarken enz. enz.

XIIIe jaargang. 1857 ...

f 1.50.

....

Oorkonden betrekkelijk den twist tusschen den bisschop van
Utrecht en den heer van Wisch in 1490. — Inventaris van bet
stadsarchief te Oudewater. — Begiftigingen en bezittingen van
het Carthuizer-convent bij Utrecht. — Charter van 1366 , bevattende een overzicht van het bisdorn Utrecht in 1278.

XIVe jaargang. 1858 . ..

..

f 1.50.

Stukken betrekkelijk den oorlog met Frankrijk in 1672. — Oude
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 1.50.
Brieven van prins Willem van Oranje aan zijne vrouw Anna
van Egmond. — Liefdadige stichtingen te Utrecht. — Charters
uit het stads-archief te Harderwijk, 14e en 15e eeuw. — Gevangenneming van Paulus Buys. 1586 enz. enz.
VIERDE EERIE.

XVIe jaargang. 1860 . .

....

f 1.50.

A an.teekeningen betrekkelijk het beleg van Haarlem. — Overlandreis van India naar Europa in '1757. -- Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1588 en 1589 enz. enz.

XVIIe jaargang. 1861 . .

.

f 1.50.

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en 1589. — Verdedigingswerken van de LTssel. 1672. — Brieven van Willem
van Liere. — Onkosten der judicature van Oldenbarnevelt. —
Onkosten der Dordsche synode enz. enz.

XVIIIe jaargang. 1861 ..

...

f

1.50.

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1590 en 1591 enz. enz.

XIXe jaargang. 1863 ....

. .

f 2.—.

Stukken voor de geschiedenis van het jaar 1592. — Wicquefort's
Memoires. -- Heinrici ab Hovel Speculum Westphaliae enz. enz.
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XXe jaargang. 1864 . .

..

f

2. —.

Stukken voor de geschiedenis der jaren 1593 en '1594. — De
benoeming van graaf Johan van Nassau tot stadhouder van Gelderland. — Beschrijving van een tocht naar de bovenlanden van
Banjermassing in het jaar 1790. — De bekostiging der voormalige fortificatiewerken der stad Utrecht enz. enz.
VIJFDE EERIE.

XXIe jaargang. 1865 .

.

f

2.—.

Stukken voor de geschiedenis van het jaar 1595. — Thysius
Leere en Order der Ned. Geref. Kerken. — Rapport faict par
Monsieur de St. Aldegonde au Conseil d'Estat de sa negotiation
en France. 1581. — Bijdrage tot de geschiedenis der gewevene
en andere behangseltakten , vooral in Denemarken enz. enz.

. f 2. — .
Stukken betreffende de onlusten binnen Utrecht in 1610. —
Verbaal van de legatie van Leoninus , van Loozen, Valcke en
Franckena naar Engeland in 1596. — Stukken betrekkelijk de
Remonstranten enz. enz.

XXIIe jaargang. 1866 .

XXIIIe jaargang. 1867 ..

..

f

2.50.

Concept van eene Compagnie van assurantie en van haar 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 Amsterdamsche patriciaat enz. enz.

XXIVe jaargang. 1868 ........ .

f

2.50.

Brieven van Maarten Harpertsz. Tromp en van Witte Cornelisz.
De With. — Brieven van Bilderbeck , Nederlandsch agent to
Keulen, betreffende het laatste gedeelte van den Dertigjarigen
oorlog. — Aegidius Daalmans Indiaanse aanteekeningen enz. enz.

. • f 3. — .
Stukken betreffende den vrijen handel op Braziliii. 1637. — Origineele brieven van H. Doedens aan Ant. Van Hilten betreffende
de West-lndische Compagnie. 1641-1648. — Journaal van Joh.
Van Kerkhoven, heer van Heenvliet , hofmeester van de princesroyaal, over de ziekte en den dood van prins Willem II en
de kwestiOn omtrent de voogdij van den jonggeboren prins. —
Geheime correspondentie uit Engeland. 1659, 1660 enz. enz.

XXVe jaargang. 1869 .
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ZESDE SERIF.

XXVI° jaargang.

1870 .

.

f 2.50.

Geschillen te Nijmegen. 1617. — Het Geusen Liedboek. — Vervolging van de Remonstranten in Land en Stad van Utrecht.
1619 enz. — Eenige aanteekeningen wegens het gebeurde te
Utrecht in 1786 en 1787, — Reisjournaal uit de 17e eeuw naar
het Heilige Land enz. enz.

XXVIIe jaargang. 1871. .

f 2.50.

..

Aanteekeningen betrekkelijk het gebeurde te Utrecht in 1786 en
1787. — Stukken rakende de Quadruple Alliantie. — Grondig
verhaal van Amboyna. 1621. — Verhaal van eenige oorlogen in
Indic. 1622 enz. enz.

XXVIIIe jaargang. 1872 ..

.. f 2.50.

Uit de papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indisehe Cornpagnie. — Brieven van R. Hoogerbeets. — Doleantilin over misbruiken in de regeering van Friesland. 1627 enz. enz.

XXIXe jaargang. 1873 .

f

2.50.

Stukken betreffende de geschiedenis van den oorlog in 1630 en
eenige volgende jaren. — Reformatie van 's Hertogenbosch.
1630. — Classicale acts van Brazilio. 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 3 . -- .

Staat van ontvangsten en uitgaven der geestelijke goederen tot
onderhoud van predikanten. 1590. — Politieke brieven uit de
jaren 1784, 1785 en 1786, meerendeels van den heer 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 2.50.

Rapport der geheime staatscommissie reopens de toekomstige inrichting en huishouding van den staat. 1818. — Journaal van
Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den
lande. 1572-1598. — De magistraatsbestelling te Utrecht onder
de republiek. — De vorming van het Oversticht. — Brieven
van prins Willem V. 1786-1793 enz. enz.
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BERIGTEN 1).
Ie

Ie

. I 1.50.
deel le stuk. 1846 .
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. — Utrechtsch handschrift der
Snorra-Edda. — Eyck van Zuilichem , Bouw- en beeldhouwkundige voortbrengselen in ons land.
deel 2e stuk. 1848 ..

.. f 1.50.

Nederlandsche handschriften in de Seizerlijke bibliotheek te
Petersburg. — v. Asch van Wijek, Schuttengilden in Nederland.
.
f 1.50.
Verblijf van Christiaan II van Denemarken in Nederland. 1521. —
Beroerten te Gent onder Karel V.

IIe deel le stuk. 1849 ...

*IIe deel 2e stuk. 1849. .

.

f

3.80.

..

f

1.50.

Verhooren van Oldenbarnevelt.

IIIe deel 1e stuk. 1850 ..

Geschiedenis van het geslacht Van Mathenesse. — Catalogue de
documents manuscrits relatifs e, l'histoire de la Hollande dans
les bibliotheques de Paris.

Ille deel 2e stuk. 1851 . ....

f 1.50.

Journaal omtrent de vredehandeling te Utrecht.

*IVe deel le stuk. 1851 ..

f 2.—.

Gescbiedenis van het geslacht Nyenrode.

*IVe deel 2e stuk. 1851 ....

f

1.50.

De Upstalboom bij Aurich. — Bescheiden over het eerste tijdvak
van de geschiedenis der hervorming in Utrecht. 1524-1566.
Ve deel le stuk. 1853 . . ...... . f 1.50.
Rapport van den gouverneur generaal Loten over Makasser. —
Rapport van den heer van Sommelsdijk over zijne legatie naar
Venetie in 1620.

Ve deel 2e stuk. 1856 . . .

• • f l•-•

Rapport van eene refs near het hof van Candie. 1671. — Autobiografie van den gouverneur generaal Rijklof van Goens.
1678-1681. Memorie betreffende het eiland Ceylon door R
van Goens Jr. 1679.
1) Voor den volledigen inhoud der deelen van de Berigten zij verwezen naar het op blz. 1 vermelde register. De opgaven hieronder
geven slechts het belangrijkste van den inhoud dier deelen.
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Vie deel le stuk. 1857 ..

f 1. — .

De Wicquefort, Memoires sur la guerre de 1672.

VIe deel 2e stuk. 1857 . ..

.....

f

1.—•

Dagelijksche aanteekeningen over bet verblijf der Franschen te
Utrecht in 1672 en 1673.

Vile deel le stuk. 1861 .

... . . .

f 1.50.

Stukken betrekkelijk de verovering van Malakka. 1641.

. .

Vile deel 2e stuk. 1863

f 2.50.

Verbaal van de Nederlandsche gezanten in Engeland. 1618-1619. —
Rapport van het gebesoigneerde te Tunis en Algiers. 1622-1623.

CODEX DIPLOMATICUS 1).
EERSTE SERIE

(IN 4°).

Ie deel le stuk. 1848 ...... . . . f 2.60.
Oorkonden betreffende het voormalig handelsverkeer van Utrecht. —
Oudste kameraarsrekeningen van Deventer. 1337-1347.
Ie deel 2e stuk ........... f 2.60.
Brieven van Leibnitz en Cuperus o. a. over den Utrechtschen vrede.
TWEEDE SERIE

(IN 8°).

Ie deel le stuk. 1852 ......... f 2.50.
Rekening van de testamentoren van Jacobs van Beieren.

*Ie deel 2e stuk. 1852 ..

...

f 2.50.

Lettres de Paul Choart , seigneur de Buzanval. 1600.

. .

*ID deel le stuk. 1853 ..

f 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.

.

*lie deel 2e stuk. 1853 ..

f

2.—.

Verbalen van Van Grijspere en Van Lent , commissarissen in de
troubles van 1567 en 1568.

Ille deel le stuk. 1855 ..
Oude kroniek van Brabant.

•

.

f

2.—•

1) Voor den volledigen inhoud der deelen van den Codex

Diplomaticus zij verwezen near het op biz. 'I vermelde register.
De opgaven hieronder geven slechts het belangrijkste van den
inhoud dier deelen.
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..

Ille deel 2e stuk. 1856 ....

f 1.50.

Verbaal van de gedeputeerden in Engeland tot vereeniging van de
Engelsche en Nederlandsche Oost-Indische Compagnien. 1618.

IVe deel le stuk. 1859 .........

f 1.50.

Lettres inedites du comte de Boussu. — Oudste rekening van
Antwerpen. 1324. — Rekening van Lier. 1377.

f 1 50

deel 2e stuk. 1860

IVe

Lettres de Marnix de St. Aldegonde et de Jean Casimir, comte
Palatin. — Briefwisseling met Don Jan van Oostenrijk. 1576—
1577.
Ve

deel. 1860 ..

.....

f 4.—.

Toe Boecop, Kronijk der bisschoppen van Utrecht.
Vie

deel. 1863

f1

—.

Kronijken van Brabant, Holland en Vlaanderen.

BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN.
Iste

deel. 1877 ..

.

f 2.50.

Sautijn Kluit, Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten. —
Leupe, Voordrachten tot het aanstellen en ben.oemen van vlag- en
hoofdofficieren bij de Admiraliteit van de Maze, benevens enkele
andere stukken (Eed bij procuratie ; Verzoekschrift, bij de StatenGeneraal ingediend door de wed.e van den in 1653 gesneuvelden
Kapitein van de Admiraliteit in het Noorder Kwartier Pieter
Aryaensz. de Boer ; Toekenning van pensioen aan de dochter van
den overleden Schout-bij-Nacht Jacob van Cooperen, 1742; Verzoek
ora ontslag uit de gevangenis voor den zoon van de weduwe Jan
Gerbrandts in zijn leven Vice-Admiraal, 1618 ; Perpetuum Mobile
van Gijsbert Doncker, 1618). — Romer, Andere lezingen op de
lijst van Beneficia, voorkomende in onze Kronijk, XXXI. Jaarg.
Bl. 364-367 en op het aldaar Bl. 393=-398 uitgegevene. —
Romer, Andere, veelal betere lezingen van de Ridderlijst, uitgegeven
in onze Kronijk, XXXI. Jaarg. Bl. 368-393. — Van Lijnden van
Hemmen, Brieven van Prinses Wilhelmina. — Boele van Hensbroek, Ludovico Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi.
De oudste beschrijving der Nederlanden, in hare verschillende nitgaven en vertalingen beschouwd. Bibliografische studie. — De Geer
van Oudegein, Het voormalig Klooster der Zakbroeders binnen
Utrecht. — De Geer van Oudegein, Jets over de oudste heeren
van Beverwaard onder Werkhoven. — Heydanus, Wanner is de
mond van het Naardermeer gestopt P — Vreede, Brief van Rntger
Jan Schimmelpenninck en van Johan Valckenaer. — De Beaufort,
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Memorie betrekkelijk den toestand van Holland in 1793, met het
oog op een verbond tusschen Holland en Engeland tegen Frankrijk. —
Martens, Memorie of Verhaal van Prof. J. G. Graevius van aanbiedingen hem gedaan. — Martens, Copie van 't origineele Request,
gepresenteerd November 1673, gevolgd door de qualificatie van de
requestranten. — Martens, Deductie van de Regeering der stad
Utrecht, gericht aan de Staten's lands van Utrecht, ter handhaving
harer nominatie ter verkiezing van een lid der Geeligeerden. —
Martens, Bericht uit 's Hage aan de Regenten van Utrecht. —
Martens, Harangue in de vergadering van haar Hoog Mog. gedaan
door den heer Onno Zwier van Haaren, ten tijde wanneer door de
Raad van State en corps de petitie voor den Jaare 1747 ter vergadering van Haar Hoog Mog. is overgebragt. — Martens, Advies
der Utrechtsche Gedeputeerden ter Generaliteit, betreffende den
toestand des Lands in den aanvang van het jaar 1747. —
Martens, Beklag, uitgebracht in de Vroedschap der Stad Utrecht, deswegens dat vier leden dier Vroedschap bij de herbenoeming door Z. Hgh.,
in 1749, waren voorbijgegaan. — Martens, Deductie van de Regeering
der Stad Utrecht, betreffende haar recht om eigenmachtig belastingen
te heffen. — Martens, Missive en verdere deductie door eenige
leden van de Vroedschap der Stad Utrecht overgegeven aan Zijne
Hoogh. den Heere Prince van Oranje en Nassau etc. etc. etc., concerneerende de sessie en presidie van den Hoofdofficier in de vergadering van de Vroedschap en van desselfs substituut in het
Geregt, bij a bsentie van den principalen Schout. — Martens,
Minute van een schrijven rakende de sessie aan. den Hoofofficier in
de Vroedschap van Utrecht verleend. — Martens, Concept eener
missive aan Z. Hoogh. betreffende de sessie van den door Z. Hgh.
benoemden Hoofdschout in de Vroedschap der Stad Utrecht. —
Martens, Rekest van eenige aanzienlijke inwoners van 'Utrecht, naar
aanleiding van de gewelddadige inbreuk op de vrijheid der Stadsregeering in Maart 1785. — Martens, Adres aan de leden der
Vroedschap, die wegens het gepleegde geweld afgetreden waren.

IIde deel. 1879 . .

-

. .

f

2.50.

Ver-Huell, Memorie van den Capitain ter Zee Ver-Huell, met
's lands esquader in het jaar 1784/85 in Indie geweest zijnde. —
S. Muller Fz., Het oprichten eener vroedschap te Utrecht. —
Leupe, Zeezaken : Rapport van Carel van Cracouw, als Commissaris
naar Spanje gezonden in het belang van den Staat, en het daarop
genomen besluit van de Staten-Generaal, 1618 ; Commissie voor
den Capitein Merten van Rijsbergen, als Commissaris op de schepen
van oorlog, onder bevel van den Commandeur Quast, en zijn verzoekschrift bij de Staten Generaal ingediend, ter bekoming van zij-n
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achterstallig tractement, voorgeschoten ongelden enz., 1618 ; Verzoekschrift van de reeders van het schip de Bontekoe gevoerd door
den Schipper Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, door de
Turken genomen en bij de Spanjaarden hernomen en door hen
opgebracht, om brieven van voorschrijving, voor Jan Jansz. Bleeker,
gaande naar Spanje, aan de Autoriteiten aldaar, in het belang van
hun schip en goederen (1618) ; Verzoekschrift van de vrouw van
den schipper Dirck de Ruyter om brieven van voorschrijving ten
behoeve van haar man, gevangen zijnde in de Allerheiligen Baai,
aan de Autoriteit aldaar, 1618 ; Verzoekschrift van Pieter Woutersz.
van Zierikzee, als Raad gediend hebbende in de vloot van den
Commandeur Quast, om betaling van gemaakte onkosten enz., 1618;
Verzoekschrift van de weduwe van den Luitenant Admiraal Egbert
Meeuwsen Cortenaer om pensioen (1684) ; Brief van Rijkloff van
Goens, Raad van Indic, Super-Intendent en Admiraal over Ceilon
enz., aan den Gouverneur Generaal Maetsuyker, in het belang van
den Engelschen Vice-Commandeur Jonas Handid, 1673. — Soutendam, Verbaal van het gepasseerde binnen de stad Delft, bij de
electie van Z. Hoogh. den Heere Willem Carel Hendrik Friso,
Prince van Oranje tot Stadhouder etc., 1747. — Papieren van
D. Bavy wegens het voorgevallene te Bengalen, 1763. (Uit de
papieren van een Bewindhebber der Oost-Ind. Compagnie.) —
Sommier Discours over den stadt vande vier geconquesteerde Capitanias Paimambuco, Itamarica, Paraiba ende Rio Grande, inde
Noorderdeelen van Brasil. (Uit het Archief van Hilten). — Generale Beschrijvinge vande Capitanie Paraiba. (Uit het Archief van.
Hilten). — Representatie eeniger pointen van Clachten der Nederlantsche Oostindische Compagnie, waer ouer ende ouer andere meer
sij reparatie ende redres versoeckt ten laste van d'Oostind.e Comp.e
van Engelant, achtervolgens het Tractaet tusschen haer beyden
gemaeckt, anno 1619, elute het accort, A° 1623. (Uit het Archief
van Hilten). — Remonstrantie der Bewint, hebberen vande geoctroyeerde Oostind. Comp. deser Nederlanden, gedaen aen haere Ho.
Mo. op den 19. May 1639, eerst mondelinge ende naemaels schriftel.
overgelevert, raeckende de differenten tusschen de voornoemde
Comp.e ende de Oostind. Comp.e van Engelandt ende op wat voet
ende regel deselve geaccordeert ende wech genoomen sullen connen
worden. (Uit het Archief van Hilten). — Poincten daer op alle de
Cameren vande Westindische Compagnie beschreven sijn, omme in
conformite vanden Octroye tegen den eersten Maert St. N., wesende
Donderdach, goet tijds haere Gecommitteerden te senden binnen
der stadt Amsterdam, omme als dan in besoigne te treden, op
poene van zes guld. daeghs bijde defaillanten te verbeuren, als
breeder &. (Uit het Archief van Hilton). — Rapport van Gecom-
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mitteerden voor den beschrijvingsbrief. — De Beaufort, Rapport
van den Ambassadeur Aubery du aurier, na zijn terugkeer uit
Holland in 1624 ingediend aan den Koning van Frankrijk. —
Hofman, Uittreksel uit de rekening der Priester-Broederschap te
Utrecht, over het jaar 1534/35.
Jude

deel. 1880. .

.

f 2.50.

Van Rappard, De rekeningen van de Kerkmeesters der Buurkerk
to Utrecht in de 15de eeuw. — Stukken betreffende de bemoeiing
der Oost-Indische Compagnie ter bevordering des Christendoms
(Archief van Hilten). — Berichten aangaande „'t gepasseerde in
Engelant in den jaren 1650, 1651, 1652 ende 1653" (Archief van
Hilten). — Rapport van Jacob Mahieusen over zijne reis met de
retourvloot, 1641 (Archief van Hilten). — Advies betreffende de
gelegenheid der West-Indische Compagnie in het najaar van 1640
(Archief van Hilten). — Punten van beschrijving voor de vergadering van de kameren der W.-Ind. Comp. Oct. 1641 (Archief van
Hilten). — Missieven betreffende de West-Ind. Compagnie, 1641
en 1645 (Archief van Hilten). — Leupe, Brieven van den GeneraalMajoor W. G. van der Hoop aan den hertog van BrunswijkWolfenbuttel.

IVde deel. 1881 .

.

f 4.—.

Van Rootselaar, Rekening van het oudschildgeld. 1585/86. — Verloren van Themaat, Geschiedenis der vicarien in de Provincie
Utrecht en der geestelijke- of gebeneficieerde goederen in het algemeen, na de Reformatie. — Gall& en S. Muller Fz,, Berijmd
verhaal van het beleg van Ysselstein door Gelder en Utrecht
in 1511.

Vde deel. 1882 . .

if 3

—

Stukken rakende de H.H. Edelen en Ridderschappen 's Lands van
Utrecht, die beschreven plachten te worden van den jare 1570 tot
1630 (Uit het Archief van Hilten). — Notitie van 't voorgevallene
bij den doorbraek van den Leckendijck Bovendams in de Wijckerweerth bij Wijck op den 28 Febr. 1747. Genoteert in de stad
Utrecht. (Eigenhandige aanteekeningen van Mr. Dirk Woertman, lid
van de Vroedschap). — Staatkundige berichten uit Frankrijk, over
de jaren 1650 tot Maart 1653 (Uit het voormalig Archief van. Hilten,
thans in het Archief der Prov. Utr.). — Korte Notitie van 't geene
gebeurt is bij occasie van 't afsterven van de heer Boudaen, Raad
in de Vroedschap der stad Utrecht, en mijne bevordering in desselfs plaats met het geene van tijd tot tijd daarop gevolgt is.
(Eigenhandige aanteekeningen van Mr. Dirk Woertman). —
Stukken rakende de lichting der Waardgelders te Utrecht (Uit het
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voormalig Archief van Hilten, thans in het Archief der:Prov. Utr.). —
S. Muller Fz., Fragment eener Kroniek van het voorgevallene
te Utrecht in 1524-1548 door Jhr. Herbaren. van Aemstel van.
Mijnden, heer van Ruwiel. — Van Lynden. van Hemmen, Origineele brieven betreffende de onderhandelingen van Geldersche heeren
over sauvegarde te Brussel. Berichten omtrent den inval van
Graaf Hendrik van den Berg in Gelderland. — Van Lynden van
Hemmen, Besluit van den. Raad van Nijmegen betreffende subsidie
ten behoeve der belegering van 's Hertogenbosch. — Soutendam,
Relaes van 't gepasseerde in 't Eylandt Alsen, den 14, 15, 16, 17,
ende 18den Dec. 1658. — Werk- en tuchthuis te 'Utrecht, in 1615
opgericht uit de goederen der broederschappen, en remonstrantie
van den Hr. van Moersbergen daartegen (Uit het voormalig Archief
van Hilten, thans in het Archief der Prov. Utr.). — Memorie van
tgeene mij is voorgekoome in het besolliciteren van de Vroedschapsplaats van den heer Ontfanger Mansveldt.

VIde deel. 1883 ..

. • • . f

6.—.

Van Lynden van Hemmen, Gevangenschap van J. van Lynden. —
Van Lynden van Hemmen, Brieven. van Karel van Gelder en
Willem van Gulik aan Jasper van Lynden. — Van Lynden van
Hemmen, Verzoek van Fr. van Lynden in 1655 aan. den Keizer
om beleend te worden met de heerlijkheid Hemmen. — Van Lynden
van Hemmen, Conventie beraamd bij eenige Geldersche Edelen,
naar aanleiding van den dood der Prinses Gouvernante (1759). —
Van Lynden van Hemmen, Brieven van v. Kinsbergen. — Van
Lynden. van Hemmen, Brief van den Hertog van Brunswijk aan
den Baron van Lynden vau Hemmen, naar aanleiding van het
ontslag nit al zijn bedieningen door de Staten van Holland (1784). —
Van Lynden van Hemmen, Maatregelen beraamd in Gelderland
tegen den verwachten inval der Franschen (1794). — Souratte,
radicale beschrijving. A° 1758. Door den beambte der 0.-Ind.
Compagnie, D. van Rheeden. — S. Muller Fz., Verhaal van het beleg
van het Kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576, door eenen ooggetuige. — Tide, Brief van een vrijdenker, geschreven in 1633. —
Tide, Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het
Oosten. Tide, Steven van der Haghens avonturen van 1575
tot 1597. Door hem zelven verhaald. — Galesloot, Trois Arrets
historiques du Grand Conseil de Malines.

VIIde deel. 1884 .

...

f 5.—.

De Bas, De overgave van de Bataafsche vloot in 1795. — Brill,
Verslag van den Ambassadeur in Den Haag, Francesco Michiel,
aan. Doge en Senaat. Uittreksel uit eenen brief van den Nederlandschen Gezant in Frankrijk, betreffende zijn onderhoud met den
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Nuncius van den Paus, in Sept. 1618. — Nepveu, Eene bijdrage
tot het leven van Johan Willem van Ripperda. — De Beaufort,
Grovesteyns expeditie, anno 1712, in de 3 Bisdommen Metz, Toul
en Verdun. — Brieven van W. Boreel, Gezant der Vereenigde
Nederlanden in Frankrijk, geschreven in 1650. — Visitatie der
Kerken ten platten lande in het Sticht van Utrecht, ten jare
1593. — Brieven van W. Boreel, Gezant der Vereenigde Nederlanden in Frankrijk, geschreven in 1651. — Acte van resignatie
eener vicarie in de Domkerk te Utrecht (31 Juli 1591). — Stukken
nit het Archief van Oudewater.

*VIIIste deel. 1885

. . . .

I 3.60.

Nepveu, Gerrit van Bevervoordo, wegens de schaking van Anna
Magdalena van Reede to Brussel ter dood gebracht. — Gebhard,
Een dagboek nit het „rampjaar" 4672. — S. Muller Fz., Stukken
betreffende de groote en kleine Kalende-broederschappen te Utrecht. —
Blok, Apologie van Lodewijk van Nassau. — Merkwaardig nittreksel nit de Acta van de Provinciale Synode van Overijssel,
19-22 Junij 4688. — Audientie eener deputatie van Oudewater
bij Koning Lodewijk (Dec. 1807).
IXde deel. 1886 ...
.. f 3.25.
S. Muller Fz., Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van
Utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten. —
Van Hasselt, Het Necrologium van het Karthuizer-Klooster Nieuwlicht
of Bloemendaal buiten Utrecht. — P. L. Muller, Stukken over
den tegenstand der Katholieken, onder leiding van den scholaster
van Oud-Munster Jacob Cuynretorff, tegen de Unie van Utrecht. —
Hofman, Oprichting van het geestelijk rentambt te Culemborg. —
Hofman, Jets over Paulus Merula, geschiedschrijver van Gelderland.

Xde deel. 1887. . .

• f 3. - -

S. Muller Fz., A. Buchelius, Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo. 1622-1626. — P. L. Muller, Stukken betreffende
de onderhandelingen tusschen de Staten van Utrecht en de hooge
Regeering, over het aandeel van Utrecht in de buitengewone bede.
4574-1576. — S. Muller Fz., De verandering, in het beheer van
den Lekdijk Bovendams gemaakt door Karel V. — P. L. Muller,

Stukken betreffende de zending van Dirk van Hille naar Spanje
van wege de Staten van Brabant. 1574-1575. — S. Muller Fz.,
Stukken over de twisten der stad Utrecht met de heeren. van
Ysselstein in 1510 en 1511. — Van Pabst van Bingerden, Journal
de mon voyage par l'Allemagne 1707, van den heer C. Hop. —
S. Muller Fz., De oprichting van het College van Gedeputeerde
Staten van Utrecht. -- Becker, Eene onbekende Kronijk van het
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klooster te Windesheim. — Grothe, Brief van Johan Maurits van
Nassau aan den predikant Plante. — Grothe, De Hollanders en hun
bedrijf in Oost-Indie geschetst door Portugeezen. — Vermaning
van de Zuid-Holiandsche synode betreffende het standbeeld van
Erasmus. — Grothe, Brieven gewisseld tusschen den Portugeeschen
Gouverneur van Colombo en den bevelhebber van Gale. — De
Beaufort, Brief van v. Goens aan den graaf van Rechteren. —
Liste de touter les Loges legitimement constituees dependant a la
Grande Maitrise en Hollande, suivant leur etat en 1771. —
Cadaster van hetgeen de onderstaande middelen hebben opgebracht,
van den 1. Maart 1750 tot ult.° December 1777, binnen de stad
en vrijheid van Utrecht.

XIde deel. 1888

.

f 3.50.

S. Muller Fz., Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden. —
Wijnne, Memoires sur la guerre faite aux Provinces-Unies en
Panne° 1672. — Wijnne, Toelichting op de Memoires de l'an
1672 par Mr. Abraham de Wicquefort. — Hohlbaum, Drei Briefe
der Stadt London an die Stadt Dordrecht aus dem Jahre 1359. —
Hingman., Stukken betreffende het voorstel tot deportatie van van
de Spiegel, Bentinck Rhoon en Repelaer. — Dr. R. Fruin, Gedenkschrift
van Joris de Bye, betreffende het bewind van Oldebarnevelt. —
S. Muller Fz., Drie Utrechtsche Kroniekjes voor Beka's tijd. — P. L.
Muller, Brieven van Prins Willem I en van zijne derde vrouw,
Charlotte van Bourbon, aan Karen broeder, Francois de Bourbon,
Prins-dauphin van Auvergne.

XIIde deel. 1889 ..

.

f 2.25.

Withers, Politicq Journaal van den 15den tot den 19den Januarij
1795. — Zuidema, Kroniekje van Groningen, uit de 16de eeuw. —
Van der Haeghen, Bijdragen tot de geschiedenis der Hervormde
Kerk te Gent, gedurende de jaren 1578-1584, (Bloeitijd der
Gentsche Reformatie). — Kleyn, Bijvoegsel (bij het voorgaande).—
Kleyn, Mededeelingen -uit de Handelingen der Classis van Dordrecht,
omtrent den toestand van het onderwijs binnen hare grenzen in
den eersten tijd der Hervorming. — Grothe, Brief van Antonio
van Diemen aan Bewindhebbers der 0.-I. Compagnie. — Martens,
Dit navolgende is geschreven met de ijge hand van mijn voor over
groot Vader Heer G-ijsbert Voet eerste Professor in de Theologie
van de Universiteyt en Predikant tot Utrecht. Geschreven A° 1658.

XIIIde deel. 1892 ..

. .

f 2.50.

Dr. R. Frain, Gedenkschrift van Don Sancho de Londoilo over de
krijgsbedrijven van 1568 in de Nederlanden. — Rogg een Brill, Brief
van den Heer van Valkenburg, goeverneur van het Prinsdom Orange,
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van 5 Mei 1630. — Dr. R. Fruin, Eeu nog onuitgegeven Yervolg op
het Recueil de Hopperus. — De Raadt, Eenige onuitgegeven stukken
betrekkelijk de oorlogen in de XVIIe eeuw. — Delprat, Journal
concernant les evenements politiques de notre patrie depuis 17981807, redige par Daniel Delprat. — Naschrift (op Een nog onuitgegeven vervolg op het Recueil de Hopperus).
XIVde deel. 1893 .
• • f 2. .
Unger, D6 resolutien van de Staten van Holland van 1577 en
1578. — Hofman, Huwelijk van Prins Willem van Oranje met
Anna van Egmond. — Hofman, De Heerlijkheid van Culemborg
verheven. tot Graafschap, 21 October 1555. — Dozy, Stadsrekeningen
van Dordrecht. — H. 0. en J. A. Feith, Reisjournaal van Jr.
Frederik Coenders van Helpen. — S. Muller Fz., Nog eenige stukken
betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de stad
Utrecht over het bezit van heerlijke rechten.
—

XVde deel. 1894 .
. . f 2.50.
Wichers, Journaal van den Raad-Pensionaris Laurens Pieter van de
Spiegel. — Worp, Constantijn Huygens' Journaal van zijne reis
naar Venetie in 4620. — Waddington, Sommaire de la forme du
regime der Provinces Unies des Pays-Bas, 1647. — Vos Leibbrandt
en Heeres, Memorien van den Gouverneur Van de Graaff over de
gebeurtenissen aan de Kaap de Goede Hoop in 1780-1806. —
Van der Monica, Brieven van C. L. van Beyma aan J. D. van
der Capellen tot den Pol.

. . . f 2.50.
XVIde deel. 1895 . .
Joosting, Cornelis Block's kroniek van het Regulierenklooster to
Utrecht. — Hoefer, De rekeningen der stad Hattem 1460-1487. —
Dr. R. Fruin, A anteekeningen van pastoor Jacob Bayck, over de
stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam
tijdens het „geus worden" der stad. — Kernkamp, Twee memorien
van Mr. Gerrit Schaep Pietersz. over de regeering van Amsterdam. —
Dr. R. Fruin, Naschrift op twee vroegere uitgaven.
. . . .
. . f 2. — .
XVIIde deel. 1896 . .
Breen, Uittreksel uit de Amsterdamsche Gedenkschriften van Laurens
Jacobsz. Reael 1542-1567. — Van Veen, Brieven van Willem
van Oranje en Lodewijk van Nassau aan Bernard van Merode. —
Bezemer, De Magistraatsverandering to Utrecht in 4618. — De
Jager, Verweorschrift van den Contra-remonstrantschen. predikant
Willem Crijnize, door de Brielsche regeering afgezet en verbannen.
XVIIIde deel. 1897 .
..... f 3. — •
Worp, Fragment eener autobiographie van Constantijn Huygens.
24*
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S. Muller Fz., Rekeningen van den Drost van Twenthe over 1336 —
1339. — Brugmans, De notulen en munimenten van het College van
Commercie to Amsterdam, 1663-1665. — Van Veen, Verhaal eener
samenkomst van Hertog Arnold van Gelre met zijn zoon Adolf ten
tijde van het beleg van Venlo in 1459. — Kernkamp, Memorie
van Nanning Keyser betreffende de gebeurtenissen van het jaar
1650. — Dr. R. Fruin, Een gedeelte van Simon van Leeuwen's Bedenckingen over de stadthouderlijcke magt omtrent de verkiezinge
van de magistraten in de steden van Holland, tot noodige verclaringe van veele saeken, de politie en bijzonderlijck de regeringe
van de steden betreffende.

XIXde deel. 1898 . . .

.

f

2.75.

Blok, Een merkwaardig aanvalsplan, gericht tegen visscherij en
handel der Vereenigde Nederlanden in de eerste helft der 17de
eeuw. — Kramer, Memoires de Monsieur de B . . . . ou anecdotes,
taint de la tour du prince d'Orange Guillaume III, qua des principaux seigneurs de la Republique de ce temps. — Brugmans,
Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam, 1 October
1667-30 September 1668. — Jansen, Oldebarnevelt's Memorie
over de Guliksche zaken. — Edmundson, Verhaal van de inneming
van Paramaribo (1665) door Generaal William Byam. — Kernkamp, Stukken over de Noordsche Compagnie. — Hohlbaum,
Elburg und Bolsward und die deutsche Hanse, 1557/58.

. f 1.75.
XXste deel. 1899 .
Hensen, Henric van Arnhem's Kronijk van het Fraterhuis to
Gouda. — Van Veen, Stukken aangaande de zending van Dr. Godert
Pannekoeck naar Duitschland in 1558. — Colenbrander, Aanteekeningen betreffende de vergadering van Vaderlandsche regenten
to Amsterdam, 1783.-1787. — Von Weech, Monsignor° Garampi
in Holland im Jahre 1764. — De Beaufort, Brief van W. Vleertman over de gevangenschap van baron von Gortz to Arnhem.
XXIste deel. 1900 ..
. . f 2.25.
Blok, Koopmansadviezen aangaande het plan tot oprichting eener
Compagnie van A ssurantie (1629-1635). — Pijnacker Hordij k,
Opgaven omtrent inkomsten, goederen, hoorigen, dienstmannen en
rechten der abdij Egmond uit den tijd van abt Walter (7 September 4430-28 November 1161). — Rollin Couquerque, Historische bijdrage betreffende de verponding to Gouda. — Colenbrander,
Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). — Van Veen,
Brieven van Joost van Cranevelt uit Groningen (Juni—Juli 1568). —
De Boer, Een memorie over den toestand der West-Indische Compagnie in het jaar 1633.
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XXIIste deel. 1901 .

f 2.50.

Blok, Drie brieven van Samuel Sorbiere over den toestand van
Holland in 1660. — S. Muller Hz., Het oude register van Graaf
Florens. — Mr. R. Fruin, Servitia, tienden en exemtiegelden, opgebraoht door de 0. L. Vrouwen-abdij te Middelburg. — Breen,
Correspondentie tusschen Prins Maurits en den Amsterdamschen
burgemeester Reinier Pauw in de jaren 1617-1619. — Kernkamp,
Een contract tot slavenhandel van 1657.

..

XXIIIste deel. 1902 ..

f 2.50.

Brugmans, De Kroniek van het Klooster Aduard. — Kernkamp,
Mem.orien van Ridder Theodorus Rodenburg betreffende het verplaatsen van verschillende industrieen uit Nederland naar Denemarken, met daarop genomen resolution van Koning Christiaan IV
(1621). — Broersma en Mr. R. Fruin, Correspondentien in steden van
Zeeland. — Kramer, Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling
in 1747 en 1748 te Rotterdam en te Amsterdam. — Bussemaker,
Aanteekeningen van J. A. van de Perre de Nieuwerve over de
Acte van Verbintenis en de dankadressen in Zeeland (1787). —
Prinsen, Het oorspronkelijk handschrift van Geldenhauers Itinerarium.

XXIVete deel. 1903 .

.

..

f 2.75.

Waddington, Memoire d'Abraham de Wicquefort. — Brouwer
Ancker en Breen, De doleantie van een deel der burgerij van
Amsterdam tegen den Magistraat der stad in 1564 en 1565. —
Van Dalen, Nieu.we fragmenten van Dordtsche rekeningen. —
Blok, Memoire touchant le negoce et la navigation des Hollandais. — Rogge, Drie brieven van Willem van Oldebarnevelt aan
Hugo de Groot. — Elias, Contract tot oprichting van een Zweedsch
factorie-comptoir te Amsterdam in 1663. — Rogge, Nog een brief
van Willem van Oldebarnevelt.

XXVste deel. 1904. .

• •

f 3.—.

Brugmans, Ctrechtsche kroniek over 1566-1576. — Heinsius,
De oudst-bewaarde stadsrekening van Gouda (1437). — Rogge,
De confiscatie der goederen van Gillis van Ledenberch. — Philippi
and Bannier, Das Giiterverzeichniss Graf Heinrichs von Dale
(1188). — Prinsen, Rekening van de kosten van het rederijkersfeest te Leiden in 1596. — Van der Meulen, Besehrijving van
eenige Westindische-plantageleeningen.

XXVIste deel. 1905

f 4.50.

Kramer, De gebeurtenissen op den Amsterdamschen Doelen in
1748 verhaald door een Doelist. — Prinsen, Armenzorg te Leiden
in 1577. — Mr. R. Fruin, Correspondentien te Middelburg en te
Bijdr. en Meded. XLVIII. 24
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Goes. — Bannier, De inventaris van het archief van Filips van
Marnix, benevens eenige brieven uit dat archief. — Kernkamp,
Memorien van den Zweedschen resident Harald Appelbooln.
XXVIIste deel. 1906 . ...

. .

f

6.50.

De Peyster, Journal de G. K. van Hogendorp pendant les troubles
de 1787. — S. Muller Fz., Arnoldus Buchelius, Trajecti Batavorum
descriptio. — Bussemaker, Uittreksels uit de brieven van D'Affry
aan de Fransche regeering (December 1755—Mei 1762) (nit de
papieren van R. Fruin). — Kramer, Journalen van den stadhouder Willem II uit de jaren 1641-1650. — Del Court en
Japikse, Brieven van Sylvius en Bust.

XXVIIIste deel. 1907. .

.. ..

f 6.50.

Brom, De tegenpaus Clemens VII en het bisdom Utrecht. —
Van der Meulen, Brieven van J. D. van der Capellen tot den
Iol. — Kramer, Bescheiden betreffende de Doelisten-beweging te
Amsterdam in 1748. — Kernkamp, Rekeningen van schilderijen
en muziekinstrumenten, door Dr. Jonas Charisius in 1607 en
1608 in de Nedvlanden gekocht. — Bussemaker, Lijst van
ambten en officien ter begeving staande van burgemeesteren van
Amsterdam in 1749.

XXIXste deel. 1908 ..

....

f

5.25.

Kernkamp, Zweedsche Archivalia : Brieven van Samuel Blommaert
aan den Zweedschen Rijkskanselier Axel Oxenstierna, 1635-1641
Brieven van Louis de Geer, 1618-1652; Varia betreffende Louis
de Geer.

XXXste deel. 1909 .....
.. .. f 5.50.
Van Dam van Isselt, Onuitgegeven bescheiden nopens de berenning en de overgave van Amersfoort in 1629. — Cramer,
Utrechtsche kout van 1769. — Bussemaker, Een memorie over
de republiek uit 1728. — Pijnacker Hordijk -1-, Twaalf onuitgegeven oorkonden uit de '12e eeuw. — Kesper, Brief over een
op den 17den November 1572 te Delft gehouden vergadering
van de Staten van Holland. — Van Brakel, Vroedschapsresolutien,
sententien en notarieele acten betreffende de Noordsohe Corn-

pagnie.
XXXIste deel. 1910 ... .. .....

f

6.—.

Van Brakel, Stukken betreffende de kamers der noordsche cornpagnie na afloop van het octrooi. — Te Lintum, Een Rotterdamech gedenkschrift uit den patriottentijd en de dagen der
revolutie. — Colenbrander, Brieven van Gijsbert Karel van
Hogendorp, 1788-1793. — Van Veen, Advies van het hof van
Gelderland aan den Raad van State over het verbltjf van
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Jezuieten te Emmerik. — Colenbrander, Gesprekken met koning
Willem I. — Kernkamp, Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis
door Nederland in 1759.

XXXIIste deel. 1911

T

5.50.

Van Gelder, Gegevens betreffende de haringvisscherij op het
einde der 16de eeuw. — Brom, De Keulsche Nuntius Pallavicino
in en over Holland ten jare 1676. — Eysten, Doorloopend verhaal van de dienstverrichtingen der Nederlandsche pontonniers
onder den majoor G. D. Benthien 1797-1825. — Klebntjens,
Bijdrage tot de geschiedenis der plooierij in 1702. — Hulshof,
Oorkonden in de Archives Nationales te Parije aangaande de
betrekkingen der Hollandsche graven uit het Henegouwsche en
het Beiersche huis tot Frankrijk. — Brom, De dijk-aflaat voor
Karel V in 1515-1518.

XXXIIIste deel. 1912

f

5.75.

Posthumus, Ben zestiende-eeuwsche enqugte naar de buitenneringen rondom de stad Leiden. — Obreen, Onuitgegeven oorkonden uit de 13de eeuw, betreffende het klooster Jeruzalem
onder Biezelinge op Zuid-Beveland. — Van Dalen, Oorkonden en
regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving
tijdens het grafelijke huis van Holland, 1006-1299. — Jesse,
Aanteekeningen over eerie inrichting van hooger onderwijs te
Renen en het onderwijs-personeel, dat er aan verbonden was, in
de XVIIde en XVIIIde eeuw. Kernkamp, Johann Beckmann's
dagboek van zijne reis door Nederland in 1762.

XXXIVste deel. 1913. ,,

.. f 6.50.

Broersma en Busken Suet, Brieven over het Leycestersche tijdyak nit de papieren van Jean Hotman. Eysten, Adviezen van
den Hollandechen Ingenieur Johan van Valkenburg over de
bevestiging van Rostock. — Van Kuyk, Lijst van Nederlanders,
studenten te Orleans (1441-1602). — Van Brakel, Statistische
en andere gegevens betreffende onzen handel en scheepvaart op
Rusland gedurende de 18de eeuw. Huishof, De Reguliere
Kanunniken te Utrecht en hun prior Jdhannes Passert tijdens het
Utrechtsche schisma. Obreen, Onuitgegeven oorkonden betreffende de betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende
de XIIIde eeuw. — Brom, Philips Willem van Oranje nogmaals
aan het Spaansche hof, ten jare 1602. — Posthumus, Statistiek
van den in- en uitvoer van Amsterdam in het jaar 1774. —
Posthumus, Statistiek van den in- en uitvoer van Rotterdam en
Dordrecht in het jaar 1680. — Bannier, Eenige brieven over de
voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575.
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XXXVste deel. 1914

f

3.—.

S. Muller Fz., De oudste goederenlijsten der abdij van Egmond. —
Hulshof, Egmondsche Annalen uit de veertiende eeuw. — Van
Brakel, Een Amsterdamsche factorij to Paramaribo in 1613. —
Van Brakel, Eene memorie over den handel der West-Indische
Compagnie omstreeks 1670. — Brom, Beschrijving van den aanslag
op Amsterdam in 1650. — Hulshof, Dirk Paulszoon, onderdeken.
van St. Maarten en St. Vincentius to Gorkum, de werkelijke auteur
van Marcellinus' vita Sancti Swiberti Apostoli Fresonum. — Brom,
Een Italiaansch bericht over den laatsten Gelderschen oorlog. —
Eysten, Ben document over de opvoeding van Prins Willem II. —
Ter Haar, Leven van St. Radboud. — Posthumus, Gegevens betreffende landbouw-toestanden in Rijnland in het jaar 1676. —
Kernkamp, „Precis de l'etat de l'universite etablie it Utrecht (1811)".

XXXVIste deel. 1915

f

4.—..

Van Veen, Brieven over het beleg van 's-Hertogenbosch in het jaar
1629. — Vos, De dooplijst van Leenaert Bouwens. — Hulshof,
De Gelderschen in Twenthe in 1510. — Brom, Ben Italiaansche
reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678). — S. Muller Fr.,
Een Utrechtsch pamflet uit den Leycesterschen tijd. — Kernkamp,
Rekeningen van Pompejus Occo aan koning Christiaan II van
Denemarken.

XXXVII de deel. 1916 .

f

4.25.

Posthumus, Adviezen uit het jaar 1663 betreffende den toestand
en de bevordering der textielnijverheid in Holland. — Rollin
Couquerque en Meerkamp van Embden, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der Staten van Holland en der
Staten-Generaal 1501-1524. — Van Brakel, Een tiental vennootschapsacten uit de 17e eeuw. — Beelaerts van Blokland, Familieaanteekeningen van Matenesse. — Van Grol, Het Zeeuwsche
prijzenhof to Vlissingen. 1575-1577.

XXXVIIIste deel. 1917

f

5. -- .

J. H. Smit, De registers van den biertol to Amsterdam. — Meerkamp
van Embden, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten
der Staten van Holland on der Staten-Generaal, 1526 tot 1560. —
Geyl, Stukken betrekking hebbende op den tocht naar Chatham
en berustende op het Record Office to London.

XXXIXste deel. 1918

f

5.-- .

Salverda de Grave, Twee inventarissen van het huis Brederode. —
Ondschans Dentz, Suriname v66r de verovering door Abraham
Crijnssen. — Jacobsen Jensen, Moryson's reis door on zijn karak-
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teristiek van de Nederlanden. — Meerkamp van Embden, Goudsche
Vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der Staten van Holland
en der Staten-Generaal 1562-1572. Lasonder, Een onbekende
commissie aan Prins Willem I uit het jaar 1553. — Oudschans
Dentz, Aanvullingen op en verbeteringen van de Aanteekeningen
en het Register bij „Suriname v6Or de verovering door Abraham
Crijnssen".

XLste deel. 1919

f

3.25.

Oudschans Dentz, Stukken over de verovering van Suriname. —
Mikl6s, De houding der Nederlanden in de Hongaarsche geloofsvervolgingen (1 674-1680). Pinkhof, Plaatsbeschrijving van
Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609. — J. P. W. A.
Smit, Aanteekeningen op het handschrift van L. van der Hoevel
(bijlage tot de vorige mededeeling). — Falck, Brieven gewisseld
tusschen Otto Willem Falck en Iman Willem Falck.

XLIste deel. 1920

f

4.—.

Grosheide, Verhooren en vonnissen der wederdoopers, betrokken
bij de aanslagen op Amsterdam. — Hulshof, Extracten nit de
rekeningen van het schoutambacht van Haarlem betreffende wederdoopers (1535-1539). — Hulshof, Alphabetisch register op de verhooren der wederdoopers te Amsterdam en te Haarlem. Blok,
Brief van den Utrechtschen burgemeester Aernt Direxsz. van Leijden
over zijne zending naar den prins van Oranje (Antwerpen, 26 Febr.
1579).

XLIIete decd. 1921

f

3.

De Savornin Lohman, Groen's reis naar Parijs en Besancon in
1836 ten behoove der „Archives". — Wiersum, Een onuitgegev en
brief van Oldenbarnevelt (Den Haag, 3'1 Dec. 1590). — Brunner,
Recuel uyte overgesonden cedullen van de wapenschouwinghe over
Hollandt belast to doen.

XLIIIste dee!. 1922

f 3.25.

Blok, Brief over de plundering van Den Haag door Maarten van
Rossem, (8 Maart 4528). — Blok, Brief van Frederik Hendrik,
(27 Maart (1624)). — Obreen, Oorkonden ter toelichting van de
politieke betrekkingen van Holland met Vlaanderen,1259-1299. —
Geyl, De agent Wolters over de woelingen van 1747 en '1748. —
Branner, De adviezen van den „Conseil et chambre des comptes
de Hollande" en van den „Conseil prive" in zake de voorgenomen
nieuwe verponding van 1550.
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XLIVste dee1. 1923 .

..

I

3.50.

Meilink, Rapporten en betoogen nopens het congegeld op graneli,
1530-1541. — Heeringa, Utrechts oorlogslasten (1572-1577). —
Meilink, Rekening van het lastgeld in Amsterdam, Waterland en
het noorderkwartier van Holland in 1507. — Kleijntjens, Gedenkschrift van Jhr. Herberen van Aemstel van Mijnden ende van Ruwicl

f

XLVste deel. 1924

3.75.

Wiersum, De bezittingen van de drie Groningsche Commanderijen
in het laatst van de 16de eeuw. — Das, Eenige brieven van Caspar
van Baerle aan Lieuwe van Aitzema. — Van Brakel, Eene deductie
en een reisbericht van Herman Gijsen uit 1663 betreffende de
economische belangen der Republiek in de Zuidelijke Nederlanden. —
Geyl, Nota van Sir Francis Nethersole over de partijstrijd in de
Republiek en Engeland's houding daartegenover. — Geyl, Een
Engelsch republikein over Willem II's staatsgreep in 1650. —
Geyl, Engelsche correspondentie van Prins Willem IV en Prinses
Anna (1734-1743). — Van Veen, Een brief uit de dagen voor
den slag bij Heiligerlee. — Oltmans, Eene memorie omtrent de
Admiraliteit van de M aas (1750). — Meilink, Remonstrantie van
het Hof van Holland en de Rekenkamer nopens de administratie
van den ontvanger-generaal A. Coebel en de Staten van Holland. —
Meilink, De verdediging van Mr. Jacob van den Eynden voor den
Raad van Beroertea. — J. Smit, Hagepreeken en Beeldenstorm
in Delft.

XLVIste deel. 1925 ..

. .

f

6.—.

Obreen, Chronicon Hollandiae (-1459). — H. A. Enno van
Gelder, Enkele aanteekeningen van Corn. Pieterszn. Hooft
omtrent de Staten van Oorlog van 1601 en 1602. — Hallema,
Inventarissen van Franeker burgers en boeren omstreeks
1550. — J. Smit, De tocht van Lumey naar Amsterdam in
1572. — 1' Honore Naber, Het dagboek van Hendrik Haecxs,
lid van den Hoogen Raad van Brazilie (1645-1654). —
Dresch, De rooftocht van Dirk Maertensz. van Schagen in
1568 in Noord-Holland.

.. f 6.50 (f 5. — ).
De Witt Huberts, Een tot nu toe niet gedrukt dagverhaal van
Haarlem's beleg, geschreven door een ooggetuige. — Obser,
Aus dem Freiheitskampf der Niederlande. Briefe eines Badischen
Kriegsmanns. — l'Honore Naber, „'t Leven en bedrijff van
Vice-Admirael De Witt, zaliger". — Obreen, Onuitgegeven oorkonden uit de 13de eeuw. — Obreen, Itinerarium van Jan

XLVIIste deel. 1926 .
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van Avesnes, graaf van Henegouwen, van Holland en van
Zeeland, en heer van Friesland. — Van Schelven, Het begin
van den slag bij Dover, 29 Mei 1652. — Overvoorde, De
noord-oostelijke doorvaart naar China. — Meilink, Rekening
van Dirk van Kessel voor diensten aan den prins van Oranje
over de jaren 1571-1574.

van de algemeene vergadering der laden van het
Historisch Genootschap , ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van het Genootschap, op 16 April 1895.
1895 .... ........... f 0.60.

VERSLAG

Dr. R. Fruin, De veldtocht in de Nederlanden van 1572. — Blok,
Het onderscheid tusschen geschiedenis der beschaving, der yolkshuishouding en der maatschappij. ---- Fredericq, De godsdienstige
beroeringen in de Nederlanden tijdens de 14e eeuw.

van de algemeene vergadering der laden van het
Historisch Genootschap, op 20 April 1897. 1897. f 0.90.

VERSLAG

De Beaufort, De gevangenneming van den Zweedschen Minister Baron
von Gortz to Arnhem in 1717. — Hofstede de Groot, Plaatselijke
ontwikkeling van onze 17de eeuwsche schilderschool. — P. L. Muller,
De onderlinge verhouding van algemeene en speciale geschiedenis,
en beider beoefening hier to lande.

van de algemeene vergadering der laden van het
Historisch Genootschap, op 14 April 1903. 1903. f 0.90.

VERSLAG

Bussemaker, Over de opleiding van historici in Nederland. —
Mr. R. Frain, Schot en bede in Zeeland. — Brom, Nederlandsche
geschiedvorsching in Rome.

van de algemeene vergadering der laden van het
Historisch Genootschap, op 29 Mei 1917. 1917. f 0.90.

VERSLAG

Pijper, Nieuwe studie van het oudste christendom. — Theissen,

Fruin over Egmond's zending naar Spanje.

van de algemeene vergadering der laden van het
Historisch Genootschap, gehouden ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van het Genootschap, op 25 Mei
1920 ... ............ f 0.75.

VERSLAG

Blok, Feestrede bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het
Genootschap. — Colenbrander, Over een plaats uit Haldane's
Before the War in verband met eenige uitspraken van Fruin.
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van de algemeene vergadering der leden van het
Historisch Genootschap, op 22 Mei 1923 . . f 0.75.

VERSLAG

Von Srbik, Die Niederlande and Oesterreich, Vier Jahrhunderte
staatlicher Beziehungen. - Van Schelven, Historische randglossen
bij Shakespeare, Macbeth, Act 4 Scene 3.

Van bovenstaande werken is, voor zoover zij voorhanden
zijn, voor de leden eon exemplaar tegen de helft
van den prijs to bekomen tot en met Bijdragen en
Mededeelingen 46ste deel en werken 3de Serie deel 49;
van de daarna verschenen deelen dozer Serieen is de
prijs voor de leden tusschen haakjes achter den handelsprijs vermeld. Men wende zich daarvoor direct tot den
uitgever K E M I N K & Z 0 ON — OVER DEN DOM —
UTRECHT.

