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1. Vergadering. 15 JTanuarij 1818.

Academ. berigten. fVetensch. Mededeelingen. Iets over de Letdsche
schilders van 1610 in verband met het geslacht Elzevier. Onuitgegeven brief

van Jonker Frans van Brederode 1488. Rheto-

rijkkamer der Fonteinen te Gent. Een feest van den Munsterschen vrede, Rotterdamsche Rederijkers. Bibliotheek, Vlaamschs
Volks-Almanak,

Academ. berigten. Zoo even

ontvangen

wij het 7e deel

van bet Nederl. Archief voor Kerkel. geschiedenis van N .
C. Kist en H . J . Royaards, waarin eerstgemclde op de spreuk
Eenheid in het ?wodige enz. terugkomt, en de opvatting van
prof. van der Hoeven tegen de ontleding van prof. Opzoomer
in bescherming neemt.

De Katholiek daarentegen geeft i n

zijne aflevering van Dcc. 1847 mede voor eenige dagen verschenen,

eene aanmerking op de voorlezing van V a n der

Hoeven en beschuldigt hem van verregaande intolerantie, zeggende ten slotte: »Wij voor ons hebben ons op nieuw, door
bet lezen van des Amorie van der Hoeven's voorlezing, overtuigd van deze waarheid: dat het gebrek aan liefde dikwerf
daar het grootste i s , waar het meest over de liefde gesproken
wordt.
Men vergelijke hierboven de Kronijk 1847, October.
Wetenschappelijke Mededeelingen. Iets over de Leidsche
schilders van 1610 in verband met het geslacht Elzevier.
Door W> J. C. Rammehnan Elzevier

Eene verhandeling
o

over dit onderwerp door den heer Elzevier ingezonden, wordt
door den heer M r . F . C. H . Drieling voorgelezen, en ter plaatsing i n de Berigten naar de redactie verzonden.
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Onuitgegeven brief van Jonker Frans van Brederode 1488.
Medegedeeld door Jhr. Mr. A. M. C. van Asch van Wijck.
Eerwairdighen

wysen

ende

voirsichtigen Heeren, den

Heeren van den Gapittel van den dom te Utrecht, minen
bysonderlingen lieve Heeren ende goede Vrunden.
Eervvairdighe Wyze ende Voirsienige Heeren goede V r u n de.

W y houden die sommighe van u wel indachtich ende

kenlick te wesen, hoe dat omtrent negenthyen jaercn geleden ons Heer Vader ende Oem, saliger memorien, by uwen
Bisscop van Utrecht, zyne Rade ende dicnaeren optie tijt, tegens God ent Recht ende R.edene, ghevangcn, ende i n de
gevangenisse tot Wijck i n den sloote zekere jaeren buy ten
alle wege van recht gehouden zijn gheweest, binnen welcker
vanghenisse ons voirz. lieve Vader, tot meer ende diversche
stonden by dcnselven uwen Bisscop onmenschelijck, ter doot
toe ghequestioneert ende ghepijntis gheweest, i n sulcken schijn,
dat hy hem dede lyden ende scryven tgecn dat hy noch
ghedacht en hadde te doene, ghelijcs dat naederhant by der
waerheyt ghenoch bevonden is geweest, sonder dat hyeenige
macht, auctoriteyt ofte jurisdictie i n haer persoonen hadde
of ghehebben conde i n eeniger manieren, ende oick sonder
aen te siene, dat onze voirz. Heer V a d e r , nyct dan God
ende duecht wetende, tot hem te Wijck quam als ghebeden,
om myt hem van der voirz. stadt ende Stichts zaken of
dyen anclevende ten oirbaer ende profFyte van den landt te
spreken, aldair hy hem wijn ende stuer, i n sehyne van
vruntscappe, dede presenteren, myts twelcke onze voirz. lieve
Vader sculdich hadde gheweest nae allen rechten vrytegane
ende te keeren, al hadde hy al op hem yet te seggen gehadt
als hy nyet en dede, after rugge stellende die duecht eere
ende proffyt, die deselve Bisscop van onzen voirz. Oem int
resigneren ende overgheven van der kereken ende bisdom
van Utrecht, om te verhoeden de verderffnisse van den landt
ende anders

gheschyet was; Ende heeft

hem luyden soe
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in de vanglienisse gehouden ter tijt toe, dat z y , by naerstighen
vervolch an Hertoge Kaerle salich ende den Heeren van den
oorden gedaen, ten laetsten d'een voir d'ander nae w t z y n e n
banden ghecomen zijn.

Dan onsen voirz. Oem wart af ge-

dinct zyne doomproostye ende anders, glielijck dit alkenlick
ende openbaer glienoich is.

Ende hoe wel dat wy als goede

kynderen nae allen rechten behoirden ende sculdicli hadden
ghewecst nae den overlyden van onsen voirz. Heer Vader
ende O e m , van blocts ende eren weghen, de voirz. foortzen,
lasten ende ghewelden rechtelijck of anders te w r e k e n , nae
dc gelegentheyt van d y e n , om de eere van onsen voirz. ouderen ende van ons vrunden ende magen onbesmet gherepareert ende ghesuvert te wezen.

Nochtans soe en hebben w y

dat tot noch toe, myts der gelegentheyt des tijts, onse joncheyt
ende anders nyet by connen gebrengen, soe dat de voirz.
groote ende wtnemende injurien ende geweldcn tot noch toeongerepareert ende ongebetert gebleven zijn , hoewel dat voir den
overlyden van onzen voirz. Heer Vader

by den voirz. Her-

toge Kaerel, ende den Heeren van zijnder oerdcn van den
toesoen, zekere

grote beteringhe ende emende tegens den

voirz. Bisschop gheordineert was, dewelcke overmits ons Heer
Vaders overlyden
gebleven is.

alse zonder ter executyen te leggen, after

Ende want wy nu i n meyninge z i j n , by der

hulpe Goids, tegens den voirz. Bisscop ende zynen hulperen
ende medestanderen inder raisdaet, by alle behoirlycke wegen
haer gelegentheyt daertoe dienende, te procederen ende daeromme te wagen lijf ende goct, vrunden ende magen, glielijck
goede kynderen bchoeren te doene, opdat die misdadigenheyt
nyet en blijven gloryerende, ende gheduerende i n haer misdaden,
ende oick opdat onse ouders eere, goede fame ende gherufte,
ende myts dyen de onse gherepareert mach wesen ende bekent
van de voirz. vanghenysse ende tgeen datter nae gevolcht is
onduechtlijck ende tegens recht ende redene hemluyden aen»
gedaen ende ghebuert is gheweest, dair met ecnige persoenen
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van

de stadt alsoe wel van de ccclesien, als ander waerlicke

persoonen oick beruft ende belast z i j n ,

hoewel w y ghenoich

bekennen, dat de voirz. saken ende meer andere by den selven Bisscop ende zynen adherenten ende medestanderen bynnen den voirz. tyde bedreven, veel van den eedelen, goedt
borgeren ende inwoenenden van den ghestichte zeer leet gheweest zijn, soe scryven w y tegenwoerdelyck aen u, ten eynde
dat gy alle saken overwegende soe veel doet aen den voirz.
Bisscop als dat hy zonder vertreck ons reparaert, ende beteringe doe van den

voirz. injurien, vanghcnisse ende ge-

welden , sulcke als daer toe nae alle gelegentheyt behoirt, opdat
ons van gheenen noodt en zy vorder tegens hem ende zyne
medestanderen te procederen ende voort te varen,'twelcke dan
tot verder lasten ende achterdeel van ulieden ende de inghezeten van den ghestichte comen mochte, dat wy liever verhoedt

sagen om de goede oude vruntscap, die tusschen den

huyze van Brederode ende van V y a n e n , ende der goeder
Stadt ende Gestichte voirs. van ouden tyden gheweest i s , te
onderhouden, dat w y van onse zyden altijt begheeren

te

doene kenne God, die u eerwaerdige lieve Heren ende goede
vrunde altijt beware.

Geschreven tot Rotterdamme op ten

V i l l e n dach i n A p r i l l , anno L X X X V I I T , (1488) voir Paesschen.
Fransoys, broeder tot Brederode, stedehouder-generael van Hollant, Zeelant ende Vrieslant.
(get.)

BREDERODE.

Rhetorijkkamer de Fonteinen te Gent. Door Jonkh. Ph.
Blommaert. Tegen het einde van het jaar viert de Gendsche kamer van
hetwelk
heeft

ons

tot het

Rhetorica haar

medelid

vierhonderdjarig bestaan,

P h . Blommaert aanleiding gegeven

schrijven eener

geschiedenis dier

gaande van 1448 tot op dezen tijd.
E i s t . Gezelsch. 1847. bladz.

inrigting,

Zie Kronijk van het
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Na eene fraaije inleiding hoofdzakelijk handelende over de
mysteriën

spelen, waarover

nog zoo weinig gehandeld i s ,

komt hij tot de stichting der Fonteinen, de eenige Gendschc
kamer, die zich heeft staande gehouden, en vat niet alleen
al het bekende zeer orderlijk te zamen, maar verhoogt de
belangrijkheid van zijn tafereeel door eene menigte tot dus
verre onuitgegevene
Van

bijzonderheden.

de stichting af tot aan den jare 1584 is vooral de

geschiedenis

der

Fonteinisten

merkwaardig:

want

i n dat

tijdstip toch hingen hunne bedrijven en vertooningen met eene
geheek omwenteling i n staat en kerk te zamen.

Wat later

kwam een schromelijk v e r v a l ; eerst i n het begin der 18e
eeuw, zegt Blommaert, greep eene eerste herstelling plaats en
wat

er van die hersteling al verder geworden i s , hoé zij

vruchten droeg onder het Oostenrijksch bestuur, hoe zij op
taal en zeden en nationaliteit, ook onder de fransche heerschappij, ten goede werkzaam was, schetst hij met nadruk en
k

ernst en met al die liefde voor het vaderland,

welke de

Vlamingers steeds eigen was.
Na de Fransche overheersching, komen wij aan den verlossingskrijg van 1 8 1 3 , toen de Fonteinisten de lier met de
wapenen verwisselden, en
ook het hunne hebben

ter bevrijding van land en stad
B

bijgedragen.

Hoe zij zich

verder

onder het weldadig bestuur van W i l l e m I , als tooneelspelers
en letterkundigen, ontwikkelden

;

maar vooral hoe zij, na de

gebeurtenissen van 1 8 3 0 , tegen den stroom op, hun karakter bewaarden, en zelfs meer dan vroeger op den volksgeest
werkten, i s , naar ons oordeel het beste gedeelte dezer historische beschouwing; i n zooverre althans als zij met er daad
eene meerdere degelijkheid ten onderwerp heeft, en de oude
wat praal en pronkzieke rederijkers, i n hunne streving naar
beter smaak en beter gehalte regt gunstig doet kennen.
Eeuwfeest van den Munsterschen vrede. Rotterd. Rede»
rijken.

W i j vernemen

uit Rotterdam,

dat men op den

8
30. dezer,

i n liet met koninklijke goedkeuring alhier geves-

tigde genootschap, ndoor Inspanning Vit spanning! het voor
twee eeuwen te Munster gesloten vredesverbond plegtig zal
herdenken.

De eerste Factoor zal bij die gelegenheid over

het zegenrijke en roemvolle dier gebeurtenis spreken, daaraan eenige

dichtregelen w i j d e n , en die vooral dienstbaar

trachten te maken aan de opwekking tot dankbaarheid aan,
en navolging van onze edele vaderen.
Men

zal deze feestvierende

bijeenkomst besluiten met de

opvoering van een toepasselijk zinnespel.

Zijn wij wel on-

derrigt, dan zal een verslag van een en ander, benevens
hetgene door den Factoor zal worden gesproken, het

licht

z i e n , althans bij genoegzame deelneming, om het daarvoor
te ontvangene,

na aftrek der onkosten, te besteden tot den

aankoop van spijskaarten, ten behoeve van arme huisgezinnen.
Bibliotheek. Vlaemsche Volks-Almanak.
van Boekei heeft d

e

De heer C. H .

vriendelijkheid gehad ons zijnen Vlaem*

schen Volks-Almanak. 4. Jaarg. Gent 1848 te doen toekomen , waarvoor wij hem hartelijk dank zeggen, en dubbel
erkentelijk zullen wezen indien wij bij gelegenheid ook de
vorige jaargangen
nasporingen,

mogen ontvangen.

oudheden,

beschrijving

Met
van

geschiedkundige
kasteelen

enz.

houdt de heer van Boekei zich niet o p , althans niet i n het
jaarboekjen dat voor ons ligt.
deren

geene geleerde,

Hij geeft het volk van Vlaan-

maar eene aangename en onderhou-

dende lectuur, vooral gepaste onderrigting van landbouw en
huishoudkundigen aard.

Hij doet i n zooverre beter dan vele

onzer Noordelijke uitgevers, die i n hunne Provinciale volksalmakken steeds het publiek vergeten waarvoor zij optreden.
Ofschoon van geen historischen inhoud zijnde,

bevat

de

Vlaemsche Volks-Almanak nogthans eene fraaije episode uit
het leven van Pius I X , eenige statistieke opgaven, betreffende
België en Nederland, benevens

eene zeer goed geschreven

staat- en geschiedkundige Kronijk over 1846 en 1847;

1)
Overigens bevat liet mengelwerk cenige romantische opstellen, anecdoten en regt lieve dichtstuk]ens; dat van v. Boekei,
op het nieuwe jaar, is vooral i n de drie eerste strophen bijzonder schilderachtig en levendig, en schetst op weemoedigen
toon de rampen van Vlaanderen bij de jongste mislukking
van den oogst.

Veel blijder cn vrolijker

komstlied aan Schelde, Maas en Rijn,

ïolt zijn Weldat i n 1847 de

Duitsche en Belgische zangkunstenaars, op een muzijkfeest,
werd toegezongen.

Een soldaten-liedjen van T h . van Rijs-

wijck viel ons tegen;

want wij zijn van dien begaafden

dichter veel beter gewoon.

Wat P. F . van Kerckhoven gaf,

te weten ons Heer en St. Peter, heeft geheel het historisch
gezelschap doen lagchen, en i n het minste niet ontsticht, en
nogthans

zoo geestig als het i s , moeten wij het afkeuren.

Voorzeker het is slechts eene aardigheid, maar eene aardigheid met den persoon van den Zaligmaker, eene aardigheid
die geen Noord-nederlands drukker, hij ware katholiek of
protestansch,

van zijn

pers zou laten gaan, behoorde ook

in een' Vlaemschen Almanak niet voor te komen.
Een ander stukjen van v. Kerckhoven, Koni?ig Rolrecht en
de Spin en dc vertelsels door Sleeckx, cn S. C. A . Willems,
zijn beter op hun plaats, en zullen ontwijfelbaar met genoegen
gelezen worden door a l l e n , die zich i n Vlaanderen aan het
vlaamsch vasthouden

en

hunne

nationale

zeden getrouw

blijven.

2. Vergadering.

5 Feb mar ij 1 § 4 § .

JVieuwe leden. Academ. berigten. Bibliotheek. Oudheden. Wetenschappelijke Mededeelingen. Onuitgegeven memorie van Hertog
Karei van Gelre 1516.

Nieuwe leden. De heeren G . Craeyvanger te Utrecht, P.
A . Leupen, eerste luitenant der Mariniers te Medcmblik, en
A . van Kinschot, eerste luitenant bij de Grenadiers en Jagers
te 's Gravenhage, worden tot werkende leden benoemd.
2
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Acn&em. beriglen. Utrecht 28 Januarij 11. aanvaarde de
lieer F . C. Donders zijne waardigheid als buitengewoon hoogleeraar met het houden eener redevoering: Over de Harmonie
van liet dierlijk leven, de openbaring van Wetten.
Bij besluit van den 18 Januarij heeft Z . M . tot amanuensis
bij

de academische bibliotheek te Utrecht, ter vervanging

van den heer J . J . Dodt, benoemd den heer P . J.Vermeulen,
phil. theor. mag. litt. hum. doet.
Aan de Utrechtsche Hoogeschool waren er op den 1. Januarij dezes jaars ingeschreven 348 studenten , waarvan 332 te
Utrecht en 16 elders.
V a n deze zijn er studerende :
In de faculteit der geneeskunde,

voorbereidend 2 3 .
werkelijk
31.

54.

In die der wis- en natuurkunde,
In die der godgeleerdheid,

8.
voorbereidend 45.
werkelijk
72. 117.

In die der regtsgeleerdheid,

voorbereidend 70.
werkelijk
85. 155.

In die der letterkunde,

14.
348.

U i t bovenstaande opgave blijkt thans, dat onze Hoogeschool
de meest bezochte i s ; immers t3 Leiden waren , volgens de
Studenten-almanak, werkelijk 317 studenten, te Groningen
239,

hier

bevinden zich

echter

332 studerenden.

Voor

ecnigen tijd was er strijd ontstaan tusschen den Leidschen
correspondent van het handelsblad en de Leidsche courant.
Het blijkt uit bovengenoemde opgave, dat de correspondent
van het handelsblad werkelijk gelijk h a d , toen hij meldde,
dat het aantal studenten te Leiden was verminderd.
Utrecht,

4 February 1848 overleed M r . Jan Richard de

Brueys, hoogleeraar in de regten.
Leiden.

De senaat der Leidsche Hoogesohool heeft den
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heer B . F . Matthcs, wien onlangs door het Nederlandsen
bijbelgenootschap

de overzetting der

heilige schrift i n

de

Boeginesehe taal is opgedragen, de waardigheid van phil. theor.
raag. et lit. hum. doctor aangeboden.
Amsterdam, 31 January 184S.

De hoogleeraar E . 11. \ o u

Baumhauer aanvaarde lieden namiddags

ten een ure, zijne

waardigheid met eene inwijdingsrede: Over de Noodzakelijk'
hcid eener ware kennis der Natuur

voor alle standen.

Voorts kunnen wij onze lezers de volgende bijzonderheden
mededeelen , dat dezer dagen de overname heeft plaats gehad
van de door de stad aangekochte
verzamelingen van

wijlen

physische en chemische

den hoogleeraar

Swart, dat het

physisch gedeelte daarvan, hetwelk inderdaad zeer belangrijk
i s , zal worden ovcigcbragt naar het gebouw des Athenaeums,
alwaar een gedeelte der voormalige bibliotheekzaal, tot bewaring daarvan wordt ingcrigt.

De hooglecraar Watthes zal

in de gelegenheid worden gesteld, om op het andere gedeelte
dier
is,

zaal zijne lessen te houden, waarmede hij voornemens
eerstdaags een begin te maken, terwijl het meer belang-

rijke chemisch gedeelte

der

aangekochte

verzamelingen zal

verblijven in dc localen van dit gebouw , bestemd tot laboratorium chemicum , i n de Staalstraat, waar dc hooglecraar
E . H . von Baumhauer, zijne chemische lessen zal openen.
Bibliotheek

van het Hist.

Gezelschap.

Ten geschenke ontvangen van wegc Dr. J . P. Arend:
Fingal

naar het Gaelisch voorafgegaan

echtheid
Amst.

der gedichten van

door een onderzoek naar dc

Ossian,

door Dr.

J. P,

Arend.

1845.

V a n wege B r . P. J . Vcimeulen :
Tijdschrift
bisdom,

voor Oudheden,
de provincie

Vermeulen.

Statistiek

enz. der Geschiedenis van het

en de stad Utrecht. 1847, door Dr. P.

J.

Zijnde een vervolg op liet tijdschrift van v. d. Monde.

Van wege de heeren Kern ink & Zoon :
Prof.

L. G. T'isscher , Kort begrip der algemeenv gachiedemts van
r

ons f adeiland.

l'lre<-ht

Eene echels. di< oiS^hnon eet>r
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sedert weinige dagen in het licht verschenen, reeds in verscheidene
scholen is ingevoerd, en zich vooral door eene grootc bevatte*
lijkheid onderscheidt.
Oudheden. Bij het uitroeijen van hoornen op het landgoed
Klarenbeek,

bij den Horamelschen of ouden

Deventerschen

weg, is gevonden een aarden kruikjen of zoogenaamd Jacoba
kannetjen , waarin ruim honderd en vijftig Hollandsche en
Geldersche, maar meest Kleefsche muntstukjens uit de X V
en

den aanvang

der X V I eeuw.

De grootste hebben de

grootte van onzen zestehalf, de kleinsten die van onzen stuiver.

De meesten dragen het gewone Tournooische kruis. De

metaalwaarde is zeer gering; de wetenschappelijke waarde
zal door den hoogleeraar van der Chijs te Leiden, onderzocht
worden.
Bolscap ind vorgeven der geschickte Raede mijns Genedigen Heren Hertogen von Gelre etc* gebracht inde gedaen
hebben aen die drye Staten der stat ende Gedeputirde vrunde
des Stichts van Utrecht, geschiet ym generael capittel als
hervolget etc. Actum op Saterdach Sa. Lucie virginis (13 Dec.)
anno etc. XVI. Medegedeeld door den heer Mr. F. C. H. Drieling. E r is mogelijk, zegt h i j , i n de geschiedenis van ons Vaderland geen gewigtiger tijdvak aan te wijzen dan toen de grafelijke waardigheid bij de vorsten uit het huis van Oostenrijk
berustte.

Bij de vestiging van een op zich zelvcn staand

gemeenebest toch, i n dit tijdvak voorbereid en begonnen,
opent zich een geheel nieuw staatkundig
gewesten*

leven voor deze

De kerkhervorming, die er i n tot stand k w a m ,

veranderde den politieken toestand van een groot deel vau
Europa.
Voor den geschiedkundigen is het derhalve zeer belangrijk
na

te gaan,

langzaam

hoe de invloed van het huis van Oostenrijk

i n ons vaderland ontstaan i s , en zich al meer en

meer heeft uitgebreid, en daartoe was de afstand van de
bisschoppelijke

waardigheid

van Frederik

van Baden i n

13
1510 aan Filips van Bourgondie, eenc groote stap; want
de belangen van het bisdom van Utrecht werden daardoor
meer en meer met die van Holland verbonden, en de invloed
der Hertogen van Gelder werd er door gefnuikt. Dat
Hertog Karei van Gelder zoo uit persoonlijke wrok tegen
Philips van Bourgondie, als om staatkundige redenen zich tegen die overdragt, door onderhandelingen met de staten van
Utrecht, zooveel hij konde verzette, staat geboekt. De gronden
waarom de Hertog hun het geven van hunne toestemming
ontraadde, en die het bewijs opleveren van den helderen
blik dien hij in den poiitiken toestand van dit gedeelte van
Europa geslagen had, lezen wij in de navolgende boodschap,
van wegen Hertog Karei aan de staten en gedeputeerden
des Stichts van Utrecht gerigt in het generaal kapittel gehouden den 13. Dec. 1516, die, voor zoover mij bekend is,
tot nu toe niet is uitgegeven.
Erwerdige Edel Strenge Hoichlerde Erveste vrome voirsichtige ende wijze Heren, Vrunde Gedeputirden der dryen
staeten der Stat ind geschickte vrunde des Stichts van Utert.
Der dorchluchtich hoichgeboeren vermogenden Furst ende
Heren Her Kairle, Hertoch van Gelre inde Gulick ind
Greve van Zutphen etc. Mijn G. H. erbiedet sich, genehlick
ind fruntlick tot den dryen staten der Stadt inde deputirden
des Stichs van Utrecht. Vort hefït mijn G. H. ons bevelen
U to kennen t geven , wo die Heren inde Vrunden, alhyr
tegenwoordich sijn, inde mer anderen wael gehoirt hebben
ende kondich yss wo mijns G. H. Hertogen van Gelre etc.
vorheren ind alderen sich alwege fruntlick inde naburlicken
myt den dryen staeten inde Stat vort myt dem gantzen
Sticht van Utrecht gehalden hebben, dienst inde fruntscap
gedaen inde weder ontfangen hebben, also dat beide landen
inde ondersaten ruste ende vrede waren inde bleven, derselver toe neygenck, meyninck inde dess wille yss mijn G. H.
Hei toch van Gelre al wegen gewest inde noch eyss, inde sijn
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Genaden neyt anders begere dan snik geschien mach, der
orsaken halven helft syne furstelike genaden ons alhyr geschickt, uwen werden Edelheit i n d lieffiient kennen t geven,
wo syne genaden myt wairheit bericht sijn, dat der Hoichwerdigen Furst inde Her, Her Frederick Bisschop to Utrecht,
syner

genaden

bysschdöm resignert

solde hebbe,

aff eyn

wille werde to resigneren tot behoeff ind yn handen Heren
Philips van Bourgonien; yetselve sijn F . G . neyt weynick
befrempde,

naedem derselve Her Philips, myne G . H . syner

Genaden ondersaten alwege ongonstick gewest was inde myt
allen vyantiike werken also bynnen Arnhem, medeymbelege
vor Wageningen, inde op andere plaettzen mijns G . H . arme
ondersaten myt roeff, brant ende anders verfolgt inde beswert
hefft, inde noch sich neyt anders tot yin en wsege, dan waer
hy sijner Genaden off sijner Genaden lanUcappen, affbroeck
doen kunde off mach, solde he dar to bereit sijn inde neyt
dar aen sparen,

dan allen vlijt ende; arheit verkeren, sulx

to achtervolgen, yetzelve mynen G . H . seer swerliken to
lyden stonde; dan sijne Genaden en twivelen neyt, off mijn
Genedige Her van Utrecht myt schonen worden inde gelde
sich dar to hefft laeten brengen, die resignatie, wyvorgeroiit
te doen, so wurden nochtans die werdige Edel inde wijze
Heren van den dryen staten der Stadt inde Stichts van Utrecht
dysse saken myt goeden, rippen raede wijslicker inde belt
betrachten, inde aenseyn dyt loefflike Süehte inde kereke van
Utrecht oir fundatie,

Hoichheit, her dominie* privilegiën

inde vrijheiden > die U . L . vorheren inde vorvaders van
Paewscn, Keysseren, K o n i n g e n , anderen Heren inde Fürsten
myt groter kostgeldö inde goede geworffen inde erlangt hebben,

inde vort myt groter wijsheit > arbeit, goet inde bloet,

myt der hant byss tot. dysser tyt onderhalden hebben, dair
beneven werde U . L . «onder twivel betrachten

myt

wat

plichten, cyden off gelaifftcn U . L dyssen Sticht inde kercken

van Utrecht bewant

sijdt, inde bedencken,

dat dyt
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laeJHikc Slicht ynsondcrheit vcnioempl yss dorcli die gautze
Kristenhcit vor eyn erlich Sticht, dar wyse inde verstendige
Heren, Prelaten , Edelen incle anderen yn woenhafftich sijn ,
die y n allen kon sten, rechten inde reden verforen inde geleert sijn,

die de werlt versocht, Paewsen, Keysseren, Ko-

ningen inde ander Heren inde Fursten gedeint hebben, solden
U.

L . dan die yrste wesen, die dyssen loefflicken Sticht so

swaren inde onverwinliken schaden, schainde inde affbroick
gehengen

to gesehien , dar andere lande inde Stichtc, hyr

umblank gelegen eyn qwaet exempel van nemen wurden, tot
eynre ewiger verderffhyss

inde eygentscap

ons Sticht, dat

wilt Got van dyssen wyzen Heren nimmer lo gelaten sail
werden;

want u werde edelheit ende lieffden sijn nu vryhe-

ren ende geweltick , y n aeffganck eyns Bisscops, eynen anderen Fursten, Heren, Prelaten, edel off onedel van eyn
Fursten, Bisscop, inde heren dyss Stichtcs to maken nae uwen
willen, darumb so hebben U . L . alle Heren inde Fursten inde
anderen yn reverentie, inde bewisen u alle ere inde doechde
umb villicht U . L . gunste te hebben, wan dat bissdom ledich
wurde, dan so ver U . L . des ghenen overgheven inde bewilligen, des men nu van U . L . begert hefft, so sijn U . L .
cappellaen inde diener, dar gy uwe Heren sijdt inde van
aller man ontseyn inde geéret; dar umb off eynes were van
van u Heren inde "Vrunden, der gesynt were dyssen yrsten
ynbraeck der privilegiën inde vrijheiden dyss Stichts to laten
gesehien , yet were dan umb fruntscap , maechscap , geit off
goet halt
ys;

off nytt, der bedenck sich w a i l , dat tegenwordich

dan dat

over teijn, X X , X X X , X L aff hondert jaer

dar uyt dyssen laeiïliken Sticht inde den ondersaten gesehien
inde wederfaren

mach, desselven die dyt consentiren inde

bewilligen wurden, eyn oirsake inde aenheyssers weren tot
oiren ende oirrer nakomelick ewige verderffhyss inde schaden
etc.

Umb dit inde alle des quaden dar uyt komende mocht,

begert myn G . H . van uwen werden edelheit inde lieffden,
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dat die sick also bedencken inde beraden , inde keyssea a l sulcken bysscop off Heren, der sijnre Genaden off sijnre lantscapen neyl suspect en sijn, neyt also to verstaen, dat mijn
G . H . U . L . leren off wysen w i l l , wen off wo U . L . keyssen sullen, off gesigneren den eynen off den anderen to keyssen ; dan syne Genaden begeren alleen, sulken eynen van
U.

L . gesat inde gekoren to werden, der syne Gen. neyt

suspect en sy; darby tusschen beide lantscapen inde ondersaten,
goede naburscap,
heit,

rust inde vrede onderhalden, vort hoch-

privilegiën, vryheiden inde alte gewoenden inde her-

komen dyss laeffelicke Stichs gehalden, beschut inde beschermt
mogen werden, des mijn G . H . verhaipt, twivelt oick neyt,
U.

L . sementlick inde eyndrechtlick darto gesignet inde be-

reit to verdedingen sullen wesen, geyn Heren off Fursten
gelt oft goet aen to seyn.

Inde aft dar en boven eynich

Her off Furste were (des sync genaden verhapen neyt geschien
sail) der U . L . , aff lande, aff lude myt ge walt off anders overvallen wullen, inde U . L . Sticht, lande inde lueden, umb oir
hoichheit, privilegiën, vryheiden inde aide gewoende brengen inde U . L . dar eynen ynbracck

maken wolde; inde

U . L . dan y n willen weren die selven myt gewalt off anders to beschudden inde beschermen,

so erbiet sich mijn

G . H . myt lijff, landen inde lueden, vort myt Heren, vrunden inde maegen, so ver des van synen Genaden begertinde
dar umb versocht worde, by to staen inde to helpen U . L .
inde des Stichs privilegiën inde vryheiden to beschudden inde
to beschermen

tot eren inde waelfart uwer sementliker lieff-

den ende des gantzen Stichs.

Ind so oer U . L . boven dysse

guetlick begerte inde abendonck mijns G . H . dyssen vorgenoempt Her Philips off eynen anderen der sijnre genaden
suspect

wore, keyssen off setten wurden, dar konde mijn

G . H . uyt merken inde neyt anders gevoelen, dan dat sijne
genaden

sulx tot on w i l l inde spotte geslege dar uyt, sonder

twijvel, ongonst, k r e i c h , orloch inde grontlick verderffnyss
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dysser beider landen geboren of wurde, dat selve mijn G . H .
leyver verboet sage, als men sulx noch ter tijt wael verhoeden k a n , so mijn G . H . neyt anders van U . L . begert, dan
goede fruntscap inde naburscap to onderhalden etc.

Inde so

mijn G . H . scrifftlick inde muntlick mer dan tot eynre tijt
hefft

doen begeren

inde gesynen eyn entlicke onbedeckte

antwort van U . L . to hebben, wes LL L . well i n de meynonck w e r , y n dyss saken t' doen off to laten , die selver
antwort sich byss nach her verkregen hefft, alse dat mijn
G . H . des sonder bescheyt bleven, yss dar umb ons guetlike
begertte van wegen ons G . H . , dat U . L . ons op dyt onse
vorgeven eyn onbedeclike scrifltlicke antwort wilt geven aen
mynen G . H . to brengen , opdat syne genaeden zich darna
moge weten to richten.

3. Vergadering.

4 Haart 1 § 4 § .

Academische berigten. Verslag van den afloop der verkooping van
boeken, handschriften enz. , afkomstig van K. van Alkemade
en P. van der Schelling. Verscheidenheden: van bruer Cornells
van Dort,

minrebroeder tot Brugge.

van Alva.

Tijdschriften en Almanakken.

Vader onse uit den tijd

Academische berigten. Deventer. Woensdag den 16 Januarij
11. heeft de hooggel. heer J . Verburg, tusschentijds als rector
magnificus van het Athenaeum opgetreden bij het verzoek van
den hooggel. heer G . Mees, thans regter i n de arrondissemenls
regtbank te Rotterdam, het rectoraat nedergelegd en opgedragen aan zijn ambtgenoot den hoogleeraar M . J . C o p , nadat
door hem, i n eene latijnsche redevoering, de lotgevallen van
het Athenaeum medegedeeld waren, waarbij bijzonder het
vertrek van de hoogleeraren Mees cn Matthes en de benoeming der heeren Jonckbloet en van der Willigen i n hunne
plaats, vermeld werden. Hierna beklom de heer Dr. W . J . A .
Jonckbloet het spreekgestoelte en hield i n de ncderlandsche
3
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taal eene redevoering, over de klippen, die bij eene grondige
studie der Nederlandsche letterkunde behooren vermeden te
worden.
Te Utrecht verschenen:
Dr.

C. D. H. Buys Ballot.

Het karakter der rede uit-

gedrukt in de iviskunde. — Redevoering bij de aanvaarding
van het hoogleeraars ambt aan de IJtrechtsche hoogeschool ,
16 Nov. 1847.

Rotterdam, 1847.

Te Leiden verschenen:
In Obitu J. C. Broers, Discipulos consolatus est. G. C. B. Suringar.
Er

L. B. et Amst. 1848.

is sprake van de wederherstelling der academische

annales, en wel voor eigen rekening der vereenigde hoogescholen.

Overigens schijnt men deze jaarboeken, die zoo

nuttig en levendmakend konden zijn, nogmaals op den ouden
versleten voet te willen ter wereld brengen, zoodat ze behalve
de rectorale oratiën en de daarin vervatte fata al zeer weinig
belangrijks zullen opleveren.
Wetensch. Mededeelingen. De heer G . Hooft geeft het
volgende Verslag van den afioop der verhooping van boeken
en handschriften, enz. enz., afkomstig van K. v. A. en
P. v. d. S., gehouden te Amsterdam 17 Jan. 1848.
Welligt zijn er velen die van het Utr. Hist. Gen. een verslag
verwachten aangaande den afloop der verkooping van de boeken van C. v. A . en P . v. d. S . , laatst gehouden te Amsterdam. — Aan meerderen zal het onzes inziens aangenaam zijn
iets dienaangaande te vernemen.
Het gering getal exemplaren van den catalogus, die verkrijgbaar waren, versterkt deze vermoedens.
W a t K . v A . en P. v . d. S. betreft, wie zij waren, wanneer zij leefden, welke hunne bezigheden, zal wel niet aan
beoefenaars van oudheidkunde behoeven herinnerd te worden,
en de i n dit vak oningewijden verwijzen wij naar het werk
van G . D. J . Schotel, S. S. M i n . Cand., i n 1833 uitgegeven
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te Breda bij F . P. Sterk en naar dc in hetzelve aangehaalde
schrijvers, —

bijv. Z. C. von Ussenbach, hoogl. A . Kluit»

enz. enz. — Aan ervarener hand laten wij het over dit werk
aan te v u l l e n , en den belangstellenden een vollediger geheel
te verschaffen. Gedeeltelijk deed zulks reeds de evengenoemde
Dr. Schotel door eenen brief, gerigt aan Prof. G . W . Vreede,
over eene beroemde verzameling van handschriften en oudhed e n , welke i n Dec. 1847 te Amsterdam zal verkocht worden.
Ons doei is derhalve nu om bekend te maken i n welke
handen de belangrijkste werken gekomen zijn, en dit te doen
met de meeste beknoptheid, waar de catalogus overigens zich
niet door onderscheidt, hoewel vervaaidigd met groote kennis
s

v a n zaken door den geleerden Schotel.
Bij

den dood van van Alkemadc ging zijne boekerij over

op v. d. S., vervolgens i n 1751 op de 2 dochters van d e z e n . —
De handschriften en boeken van den H r . J . Koning verkocht
in 1828 en 1833 , en de verzameling, te Amsterdam i n het
huis met de hoofden verkocht den 30. Maart 1841 , waren
voor een groot gedeelte afkomstig van de eene helft der werken nagelaten door v. d. S.
Het gedeelte echter, dat bij den erfgenaam, den H r . Salomon Bosch te Rotterdam, door den hoogl. A . K l u i t bezigtigd
en bewonderd w e r d , kwam later i n handen van den H r .
Vollenhoven

almede

te Rotterdam, door wiens erfgenamen

deze overblijfselen, der schoonste, welligt hier te lande bestaan
hebbende bijzondere verzameling, i n veiling zijn gebragt.
Belangrijk is onder de laatst verkochten de catalogus librorum manu scriptorum, et operuni iueditorum, e t c , i n 1718
door Corn, van Alkemade zelve vervaardigd.
Gaarne hadden wij eenigen tijd aan dezen besteed, hiertoe
door den eigenaar goedgunstig i n de gelegenheid gesteld zijnde.
Reeds uit het Register blijkt, dat de beschrijvingen van
en stukken betreffende kloosters, niet het onaanzienlijkste deel
der verzameling uitmaakten,
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Het schrift is over het algemeen onduidelijk.
Dc goed leesbare hand van v. d. Schelling heeft veel bijgeschreven en aangevuld.
De oudheden

waren weinig i n getal, maar zijn tot aan-

zienlijke prijzen verkocht.

De heer Jhr. Hanlo werd voor

ƒ 155,50 eigenaar van den zilver vergulden bokaal, voorstel*
lende den burg van Leiden,

De heer Keer voor ƒ 190 van

een drinkglas van St. Geerte minne, welke heer eenige belangrijke

werken aangaande den huize van Brederode kocht

en overigens zich tot de munten bepaalde.
Wat de penningen en munten aangaat, zullen wij niets
mededeelen. —

De oorspronkelijke zegels i n was, 119 nom-

mers, z i j n , op enkelen n a , alle door den heer Six gekocht,
aan wien wij onze hulde meenen te moeten toebrengen, voor
de vrijgevigheid met welke hij ons zijnen bijgeschreven catalogus
afstond, waardoor wij i n staat waren eene bijdrage te leveren,
die, naar wij hopen, het belanghebbend publiek niet onaan*
genaara zijn zal.
De heer Alberding Thijm.
Octavo.
Beschrijving van de fundatie van de Abdij van Leeuwenhorst.

Afschrift van K . v. A .

ƒ 11,50.

Inleiding tot de beschrijving van de Abdij van Rijnsburg,
beschrev. en geteek. door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 10,50.

Beschrijving en afbeeldingen van Oud-Teylingen door K . v. A ,
en P. v. d. S.

Geslachtrei der Heeren.

ƒ 14,75.

Jonkh. Mr. Coenen, te Utrecht.
Folio.
Resolution, acten en bescheiden van de stad en staat van
Utrecht, verzameld door P. v. d. S.
Beschrijving van Montfoort door K . v. A .

ƒ 8,—
ƒ 2,75»

Octavo.
Inleiding tot de beschrijving van het burggraafschap Mont-
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foort. —

Genealogie der heeren,

charters,

bewijzen door

K . v. A .

ƒ6,25.

Beschrijving en afbeelding van den huize Nyenrode, charters, wapen, door K . v. A .

ƒ 11,—

Quarto.
Inleiding tot de wapenkunde, handschr. van v. A . ƒ 12,25.
Instelling van de orde van het Gulden Vlies.

Namen

van de proosten van St. Jan. De landkommandeurs van den
Duitschen Huize.

f 25,25.
Octavo.

Blasoenen en stamwapenen der edelste huizen i n Holland
op tomben , grafzerken en kerkglazen ten toon gesteld, door
K . v. A .

ƒ 21,—

Beschrijving van de Ridderschap en Edelen van Holland
en West-Vriesland 2 d .

ƒ 8,—

Verzameling van echte stukken betreffende de Heerlijkheid
en Heeren van Alkemade, zegelen , geslachtwapenen, door
K . v. A .

ƒ 5,25.
De Heer Bodel Nyenhuis.
Folio.

Verzameling van portretten met geschreven register, door
P . v. d. S.

ƒ 16,—
Octavo.

Adellijke stamhuizen i n Vriesland en Groningen met de pen
geteek, door K . v. A .
Afbeeldingen

ƒ 14,—

van uitstekende

mannen , verzameld door

K . v. A . en P . v. d. S. 2 d l .

ƒ 10,50.

Hollandsche spreekwoorden i n hunnen oorsprong en beteekenis nagespoord, door K . v . A . — Brieven van Engelbrecht
van Nassau 1486. 1502.

ƒ 5,50.

De lieer J. de Fries, Makelaar. (Vermoedelijk voor
Dr. Munnieks van Clneff.)
Quarto.
Kronijk
1460.

en verhaal

van Utrecht en Holland van 6 9 3 —
ƒ17,-
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Historie der Bisschoppen van Utrecht, door Gosuinus W c teringe, 1416. Kopij.

ƒ4,—
Octavo.

Oude Utrechtsche aanteekeningen

uit een handschr. van

Beka, van K . v. A .

ƒ4,—
Folio.

Korte beschrijving der stad Utrecht, gedrukt en geschreven door K . v. A . en P. v. d. S.

f 47,—

Octavo.
Afbeeldingen

van stamhuizen,

kasteelen

;

burgen, sloten

in de prov. Utrecht, met de pen geteek. door K . v. A. ƒ 25,50.
Afbeelding van eenige heerlijkheden, door P. v. d.S. ƒ 3 , 5 0 .
Het

huis

Lichtenberg,

Oudenrijn, Heijkoop, Groenen-

woude.

ƒ 6,25.
Folio.

Zegelen en gedenkpenningen

der Roomsche Pausen, door

K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 13,50.

Consideration over de wapenen en zegelen van de Graven
van Holland.

ƒ 9,50.

De Heer Mr. van Dam van Noordeloos.
Folio.
Handvest.,

privileg. en korte kronijk van Breda, door

K . v. A. en P. v. d. S.
Handvest,

ƒ 9,50.

en privileg. van Gorinchem en den lande van

A r c k e l , geschreven door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 7.25

Octavo.
Beschrijving

van

de

heerlijkheid

Heeren, stukken, teekeningen,

en

stad Aineyde,

geslachtwapenen,

door M r . P. v. d. S. 1749.

zegelen,
ƒ 20,—

Inleiding tot de beschrijving van de stad Vianen en de heerlijkheid Ameyde, door K . v . A . en P. v. d. S.

ƒ 20,—

Folio.
Papieren van Tienhoven, Ameyde, Herlaer; — Schrijven
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van

de voorname geslachten van Holland en West-Vries-

l a n d , door K . v. A . en P . v. d. S.
Beschrijving

ƒ 13,50.

van de edele familiën van Holland, door

K . v. A . , b. v. van Renesse, T a l , van Lijnden. Onderscheidene brieven en gcnealogien.

ƒ9,—

De Heer Eindhoven, te Amsterdam.
Folio.
Stukken wegens proceduren tegen de Remonstranten binnen
Leiden, verzameld door N . Paats, K . v. A . en P. v. d. S. ƒ 7 , —
Leven van Corn, van A . door hemzelven geschreven, ƒ 5 , 5 0 .
De Heer Mr. Grothe Dr. in de letteren te Utrecht.
?

Folio.
Traktaten en echtverbindtenissen van de graven van Holland 2 d. door K . v. A . en P. v. cl. S.

ƒ 10 —

Beschrijving van de edelen, steden, heeren staten van Holland en W . Vriesland, handschr. van K . v. A .

ƒ7,75.

Formulieren van duivelbezwecring, paspoort voor de doodcn,
kerkelijke ban en vervloeking, handschr. van K . v. A . ƒ 5 , 2 5 .
Prof. van der Hoeven, te Amsterdam.
Folio.
Verzameling van authentieke
demnatie

stukken aangaande de con-

der Remonstranten, door K . v. A . en P . v. d. S.

Onuitgegeven brieven van Grotius, Hogerbects, M . van Reigersberg.
Quarto.
Verhaal der vervolgingen van de Remonstranten te Leiden
i n 1618. 2 d .

ƒ 9,—
Octavo.

Rotterdamsche

twisten tusschen Remonstranten en Contra-

Remonstranten.

ƒ 9,—

Verschillende brieven van Predikanten en Hoogleeraren.
Prof. Kist, te Leiden.
Folio.
Allerlei stukken betreffende de Remonstr. geschillen, ƒ 3,50.
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Octavo.
Inscriptien op k l o k k e n , handschr. van K . v. A .

ƒ 4,25.

Folio.
Chronicum Egmundanum omnium qua exstant ante M C C V
scriptum a P . Meerhout cum not. Scriverii. Afschrift, ƒ.10.—
Brief eener abdis van Leeuwenhorst 5 Mei 1320.

ƒ2,75.

De Heer Nahuys, te Utrecht.
Folio.
Aanteekeningen

tot de beschrijving van de Heerlijkheden

Noord W i c k en OfFem, door K . v. A . en P. v. d. S. 2 d. ƒ 2 1 , 5 0
Het Noord Wicksche schuttershof, door K . v. A . en P .
v. d. S.

ƒ11.—

Brief van Aelbrecht van Beijercn 1394 en verschillende
anderen.

ƒ 10,—
Octavo.

Beschrijving

van den huize der Heeren van der Does,

door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 5,—

Transport van J . v. d. Does heer van Noordwijk 1551. ƒ 2 , —
Leenbrief

van

René

van Chalons,

Prins van Oranje

1542, en verschillende huwelijks voorwaarden.
Ceremonieel. 4 d. geschreven door K . v. A .
De Heer Mr. Meyllnck, te

ƒ 3,50.
ƒ 49,—

ullage.

Folio.
Beschrijving der Abdij Leeuwenhorst. 2 d,

ƒ 160,—

Naamrei van de Nonnen van L .

ƒ 55,—

Rekeningen van L .

ƒ 20,25.

Abdij L . , door K . v. A . en P. v. d. S.
Rekeningen en stukken betreffende L .

ƒ 7,25.
ƒ26,75.

Aanteeken. tot de Abdij van Egmond, d o o r K . v . A . ƒ 8 , —
Rekeningen van de Abdij van Egmond.

/ 24,50.

Tcekeningen, door K . v. A .
Beschrijving van de Abdij van Loosduinen en afbeeldingen, door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 42,—

Beschrijving van de Abdij

van Loosduinen en

door K . v. A . en P. v. d. S.

wapens
f 14,—

Beschrijving van het klooster Marienpoel, afbeeldingen ,
zegels , platte gronden , door K . v. A .

f 27,—

Beschrijving van hetzelfde en vele anderen.
Graaflijkheids-rekeningen

1401, 1405—1409,

f 11,25.
handschr.

van P. Scriverius.

f 7,50.
Octavo.

Hof van Holland. 2 d . , handschr. van K . v. A .

f 9,—

Folio.
Privilegiën van

het

Heemraadschap

van Delfsland, ge-

schreven door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 5,—

Privilegiën der stad Delft,

geschreven door K . v. A . en

P. v. d. S.

ƒ 10 —

Privilegiën der stad Delft. 2 d .

ƒ 10,—

Privilegiën der stad Delft, handschr. uit de 17 e e u w . / 1 4 , —
Handvesten' van Zuid-Holland

1609,

geschreven

K . v. A .
Handvesten,

door

ƒ 10,—
privilegiën

der

stad

Dordrecht, verzameld

door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 10,—

Privilegiën en stukken aangaande Gouda.

ƒ 3,—

Privilegiën der stad Leerdam, handschr. van K . v. A. ƒ 1 , —
Consideratien wegens

de v#rversching

van water binnen

Leiden , door K . v. A .
Privilegiën,

ƒ 9,—

voorname brieven, aangaande Schieland cn

Rotterdam, door K . v. A . en P. v. d. S.

f

14,—

Consideratien over het maken van sluizen binnen Rotterdam A o . 1717.

ƒ 10,—

Beschrijving van het hooge Heemraadschap van Schieland,
privileg., handschr. van A . , verguld op snee.
Beschrijv. van Schieland en het hooge heemraadschap.

ƒ 22,—
Namen

der heemraden, stamhuizen, keuren, door K . v. A . ƒ 1 0 , —
Aanteekeningen van allerhande stukken betref lénde Schie4
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land,

Beschrijving van Jonker

Franssen oorlog in, 1 4 8 8 ,

door K . v. A .

ƒ 8,25.

Handvesten,

bewijzen, behoorende tot de ambachtsheer-

lijkheid Ridderkerk, kaarten, zegels, getcek. door K . v. A .
handschr. van K . v. A .

ƒ 6,25.

Beschrijving van de heerlijkheid Ridderkerk door K . v. A .
en P. v. d. S.

Privilegiën van den landen van Texel, handschr.

uit de 17° eeuw.

ƒ 3,75.

Proces over het Jus patronatus 1558—1563.

ƒ 6,50.

Octavo.
Verkooping door den graaf van Aremberg van de heerlijkheden Naaldwijk enz., aan Prins Hendrik F . van Oranje, f 4 , —
Oude keuren van het heemraadschap van Rijnland,

ƒ6,25.

Beschrijving van de heerlijkheden O. en W . Ysselmonde,
gemaakt door K . v. A . en P. v. d. S.

• ƒ 8,—

Brieven behoorende tot de Abdij van Rijnsburg cn oude
copijen.

ƒ 10,—

Wetten des kloosters der Regulierissen.

ƒ 5,50.

Beschrijving van het klooster Windcsheim.

ƒ 11,—

De zustereu van St. Hieronimus van Roma, door K . v. A .
en P. v. d. S.

ƒ 9,—
Folio.

De kanonniken en regulieren bij Amsterdam en tot Heilo,
door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 12,25.

Korte beschrijving van het St. Ursulen convent binnen
Enkhuizen, geschr. door K . v. A .

ƒ 5,—

Aantcekeningen betreffende de zusteren van het St. Ursulen
convent, door K . v. A .
St. Ursulen convent

ƒ 8,—
op de

Zijl

tot

y. A .
Verzamelingen van stukken

Haarlem, door K
ƒ 11.-

betreffende

vicarien.

Oude

zegelen der geestelijkheid i n Holland , verzameld en geleek,
door K . v. A. en P . v. d. S.

ƒ 40 —
;
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Brief van LizabetL, Abdis van Leeuwenhorst 1302. ƒ 13,50.
D i r k , Burggraaf van Leiden en J . v. d. Woude, ridders ,
maken cont

dat die van Voorhout en Nortick enz. enz.

AO. 1327.

ƒ 29,25.

Brief van Aalbrecht van Beijercn 1376.
Instrument waarbij

ƒ 8,25.

dc Pastoor van Rijnsburg verlof ont-

vangt ter reize tc Rome bij dc Abdis M . van Btieren en E . v.
Hotepeil 1403.

ƒ 2,75.

Stuk van J . Heer van Gaasbeeke van Abcoude 1413. ƒ 2,75.
Keizer Fiederik magtigt
voorregten
aan

H . M . J . en P. Tulman om de

van den adel te genieten en publieke Notarissen

te stellen.

J . Tulman maakt D. P. Spanjaard,

van Leeuwenhorst, tot Keizerlijk notaris 1479.

priester
ƒ 10,—

Brief van Agnes van Noortick, Abdis van Leeuwenhorst
1481.

ƒ 10.50.

Vidimus van Burgemeester

en Raden van Delft van een

brief der Abdis van Leeuwenhorst 1487.

ƒ 5,25.
e

Kloostergelofte van zuster A . van Alkmade. 1 5 eeuw. ƒ 2 , —
Verbond (origineel) van eenige edelen A°. 1 5 6 7 , gcteek.
door H . de Brederode enz. enz. verzegeld met de zilver vergulde medaille van de bedelmat.

ƒ 152,—

Sententie van den Hoogen Raad aangaande het pontgeld
van Rijnland

1624. Brief van W . van Brederode aan de

'Abdis van Rijnsburg. Vianen 1595.

ƒ 5,25.

De Heer Ds> Mensinga.
Folio.
Genealogie van de vader- en moederlijke voorouderen van
mij Kornelis van Alkemade en mijne huysvrouwen Elisabeth
Paats ende Johanna de Riemer.
De Heeren Geer. Muller, Boekhandelaars te 's Bosch.
Octavo.
Beschrijving der Abdij van Bern te Hcusden. Ao. 1 7 0 9 ,
door K . v. A . cn P. v. d. S.

/ 35,—
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Aanteekeningen wegens de Abdij van Bern, door K . v. A .
en P. v. d. S.

ƒ 13,50.

Beschrijving van de Abdij van B . , door K . v. A. A°. .1709,
zegelen, geteekend door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 25,50.

Folio.
Beschrijving der stad Bergen op Zoom. — Privilegiën. —
Genealogien en levens der Markiezen, beschrijving van het
graafschap Strijen, door K . v. A . en P. v. d. S.
Costuymen der stad

ƒ 8,75.

9

en meijerye van s Hertogenbosch,

e

handschr. uit de 1 6 eeuw, vermeerderd door P. v. d. S. ƒ 1 5 , —
Privileg. der stad van Zevenbergen.

ƒ 3,25.

Privileg. van het graafschap en de heerlijkheid van Strijen,
door K v. A .
Verschillende

ƒ6,75.
brieven

aan Hesselius.

Beschrijving van

Heusden.

ƒ 15,25.
De Heer Fr. Muller, te Amsterdam.
Octavo.

Korte beschrijving der Collegianten tot Rijnsburg, door
K . v. A . en P . v. d. S.

ƒ 2,50.
Folio.

Eerste uitgaaf van Melis Stoke, 1581.

ƒ 8,—

Afbeeldingen uit den Spaanschen tijd, verzameld door K .
v. A . en P . v. d. S.

ƒ 15,—

Verzameling van Rotterdamsche stukken.

ƒ 59,—

Afbeelding en beschrijving van de Eerbedden der Nederlandsche zee- en landheldcn.

ƒ33,—

Rekeningen van het graafschap Egmond 1 5 9 9 , handschr.
van K . v. A .
Diploma

gegeven

ƒ 5,25.
door

Philips

brieven.

II,

en

verschillende
ƒ 40;50.

Stambuch der Graven und Hertzogen von Cleve, Arnheim
1 6 7 9 , met portretten en wapens.

ƒ 8,25.
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De Heer Nij hoff, Archivarius van het Provinciaal
Archief van Gelderland.
Octavo.
Beschrijving van de Abdij Leeuwenhorst.

f 80,—

Folio.
Wapenschilden van de Graven , steden, voorname geslachten enz. van Holland en West Friesl., door K . v . A . ƒ 6 0 , —
De lieer van Ogtrop, Makelaar. (Wettigt voor het
Seminarium te Warmond?)
Octavo.
Handschriften.
Beschrijving van de Abdij

van Rijnsburg. 3 d. door K .

V. A . en P. v. d. S.

ƒ155,—

Bewijsstukken en schriften aangaande de Abdij van Rijnsburg.

'

ƒ100,-

Register van de charters en archieven van de Abdij van
Rijnsburg.

ƒ 15,—

Beschrijving, afbeeldingen

en platte gronden van Rijns-

burg.

/ 56,—

Rekening van den rentmeester van R . Ao. 1382.

ƒ43,50.

Folio.
Plakaten, resolutien, reglementen tegen de jesuiten , priesters enz., verzameld door K . v. A . en P. v. d. S. ƒ 5,75.
Aanteekeningen omtrent M r . PI. Duifhuis, pastoor, verzameld door K . v. A .
Oude Kronijk

ƒ 7,50.

van 1523 — 1 5 3 9 ,

betreffende

Holland enz.
Schiedamsche

Utrecht,
ƒ11,—

Oudheden.

De poort Nieuwendam.

spronkelijk handschr.

Oor-

ƒ 31,—

Beschrijving van de opkomst en oudheden van Schiedam,
door K . v. A . , prachtig handschr. verguld op snee.
Vervolg van de beschrijving van Schiedam,

ƒ55,—

beschreven

door M r . W . Nieuwpoort, secretaris der stad, vermeerderd
door K , v. A . , vervolgd door M r . A . V i n k .

ƒ 8 , —

30
Korte beschrijving van Schiedam door M r . W . Nieuwpoort, vermcerd. door K . v. A . en P. v. d. S. 4 d. ƒ 3 0 , —
Inleiding tot de beschrijving van de heerlijkh. W o u d e ,
Warmond en Alkemade met afbeeldingen! wapenen,

zegelen,

door K . v. A .

ƒ16,50.

Abdij van Middelburg, door K . v. A .

ƒ 4,50.

St. Pieter te Gent, door K . v. A . en P . v. d. S.

ƒ 5,25.

De zusteren van St. Hieronimus van Roma, op het Rapenburg binnen Leyden, door K . v. A . en P. v. d. S. ƒ 5 , 5 0 .
Octavo.
Verzameling van stukken, behoorende tot de regul, kanunniken te Amsterdam, door K . v. A .

ƒ10,—

Het Roomsche geloof binnen Dordt, i n t latijn.

ƒ 8,25.

St. Pankraskerk te Leyden.

ƒ 6,25.

7

Supplicatie van B . van Langerack, abdis van Rijnsburg,
aan den Paus.

ƒ 6,—

Brief van P h . van Bourgondien aan den abt van Egmond
en de abdis van Rijnsburg 1451,

ƒ 13,25.

B u l van Paus NicolaasV, aangaande Egmond en Rijnsburg,
Rome 1467.

ƒ 12,75.

Nonnen en Abdissen van Leeuwenh.

ƒ 3,75.

Brief van Paus Innocentius V I , geschrev. uit Avignon aan
de regering van Dordt, betreffende de Abdij

van Egmond

1360.

ƒ 15,75.
De Heer C. F. Roos, Makelaar te Amsterdam.
Folio.

Over Tienden en Tiendregten

i n Holland en W . Friesl.

handschr. van K . v . A .
Finant. resolutien van Holland en W . Friesland,
1560.

ƒ 9,50.
1543—
3,—

Finant. stnkken van Holland en W . Friesland, door K . v .
A. en P . v. d . S.

ƒ 4,—

Verpondingen op huizen en landen i n Holland 1632. ƒ 6,50.
Consultatien van Tienden.

ƒ 8,50.
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Register van Leening. 2 d .
Graven en hertogen

ƒ 20.—

van Gelderland, aanteek. van Scri-

verius.

ƒ 7,—

Sloten, burgen, kasteelen in Holland beschrev. en afgebeeld
door K . v. A . en P. v. d. S., 350 teekeningen.
Sloten, burgen, kasteelen i n Holland.

ƒ 75,—
ƒ41,—

Sloten, kloosters, beschrev. en afgebeeld door K . v. A . en
P. v. d. S.

ƒ11,25.

250 Ridderm., stamh.,

kasteelen , sloten i n Utrecht, ge~

teek., verzani. en beschr. door K . v. A . en P. v. d. S. ƒ 3 1 8 , —
De

burg en burggraven van Leyden. Regtsgebied, bezit-

tingen , inkomsten, loffelijke gedenkteek. van den huize van
Wassenaar.

ƒ115,—
Octavo.

Stamh., kasteden i n Gelderland en Zutphen, door K . v. A .
en P. v. d. S.

f 21,—

500 Gezigten van kloosters, stamh. van Holland, door K .
v. A . , 3 d.

ƒ 80,—

Afbeeld, van stamh., kasteelen i n Holl. 2 d .
Sloten, kasteelen

ƒ 50,—

i n Holland en Utrecht, handschr. van

K . v. A .

ƒ 10,—

Abdijen, kloosters , geestel. gestichten i n Holl. en W . Friesland , door K . v. A. en P. v. d. S.
Dezelfde van Gelderland.
Dezelfde van Utrecht.
P. Pictcrsz. Ileijn's leven volgens authentieke
afbeeld.

ƒ22,—
ƒ 6,75.
ƒ 102,—
stukken,
ƒ 21.—

Privel. van graaf Floris aan Hamburg gegeven, te Leyden
1277.

ƒ 15,75.

P r i v i l . van Jan graaf van Holl. en Groningen 1298. ƒ 1 4 , —
Brief van zuster Lyse, Abdis van L . 1303.

ƒ13,25.

Vergunning van W . graaf van Henegouwen aan de koopmannen van Kampen 1304.

ƒ23,—.

32
Brief van graaf Willem V I , betreffende

de Abdij van

Leeuwenhorst 15 M e i 1406.

ƒ 7 , —

Brief van Paats 1662. 2 brieven van K . van Alkemade.
Brief van J . de W i t 1696 enz. enz.
De Heer C. F. Roos. (Foor Jonkli. J. P. Sis.)
Folio.
Handschr. van K . v» A . Domeinen van de graven en gravinnen van Holland en Zeeland.

ƒ 10,50.

Quarto.
Handschr. van K . v. A . Kronijk van het edele geslacht
van Egmond.

ƒ11)—
Octavo.

Beschrijving en afbeelding van den Burg van V o o r n , door
K . v. A .

ƒ 9 , -

Abdij van Egmond, beschrijving van K . v. A .

ƒ21,50.

Abdij van Hoog E l t e n , beschrijv. van K . v. A .

ƒ9,—

Folio.
Handschr. Van P . v. d. S.

Gedenkschriften

van Bergen op Zoom.

der heeren
ƒ 10,—

Octavo.
Teekeningen en beschrijvingen van Nederlandsche en Nooidsche oudheden, door K . v. A . en P. v. d. S.
Quarto.
Afbeeldingen en beschrijvingen van de Heeren van Egmond,
door K . v. A .

ƒ 25,—

Korte beschrijving van de graven van Egmond.

ƒ 2,25.

Folio.
Catalogus librorum manuscriptorum et operum ineditorum,
C. v. A . 1718.

ƒ6,50.

Charters en brieven: van Aleyd, Voogdes van H o l l a n d , uit
den jare 1258. —

V a n Johan Persijn A°. 1317. — V a n

Dordrecht A°. 1350. — V a n Jan Persijn A°. 1353. — V a n
M r . H . van Heemskerk A°. 1356. — V a n Frederik, bisschop
van Utrecht A°. 1417. — V a n Jan, Abt van Egmond AO. 1 3 7 9 . —

33
Van Fr. van Egmond Ao. 1 5 0 9 , — V a n Karei van Egmond
A°. 1539, — en vele anderen.
Platte grond van Egmond op zee. 1718.
Be Beer Reynvaan, te Amsterdam.
Folio.
Verzameling van authent. stukken, aangaande de condemnatie der Remonstranten, gevangenis op Locvenstein, door
K . v. A . en P . v. d. S.

ƒ7,—
Octavo.

Gebeden op den Souter Davids op perkament.
Verschillende handschr.

ƒ 6,—

over crimineel regt van A . Paats

en K . v. A . Admiraliteit. 4 d. handschr. van K . v. A . ƒ 1 8 , —
Stukken aangaande het ombrengen van J . en G. de W i t t ,
ten deele geschrev. door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ G 25,
;

Beschr. van Bergen op Zoom en Streijen, geschreven door
K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ 20,—

P r i v i l . van Bergen op Zoom, rakende de Engelsche koope

lieden , handschr. uit de 1 6 eeuw.

ƒ 3,50.

Privil. van Dordrecht.

ƒ 4,50.

Aanteek. van Rotterdam, door P . v. d. S.

ƒ25,—

Privil. van Bergen op Zoom, handschr. van K . v. A . ƒ 2 , —
Pracht en kleeding der Hoogduitschen, Batavieren, Friezen en Nederlandcis, geteek. en beschr. door K . v. A .

f8,50.

3 Stukken geteek. Louis X I V .

/ 8,—

Gedicht van K . v. A .

1 2,50.

Journaal van een reisje door K . v. A .

/ 1,75.

De Meer Rammelman Elzevier.
Folio.
Registers van publieke acten, berustende i n de Leenkamer
van Holland, orig. handschr.

f 14,—

Inventaris van charters van Holland, ArastcIIand enz. f 2,25.
Verhaal

van de muiterij binnen

handschr. van K . v. A .

Rotterdam. A°.

1G72,

f 8,50^
5
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Inventaris en inhoud van de secreten, archieven en chatters van Gouda, handschr. uit de 16 en 17 eeuw.
Privilegiën aangaande Gouda.
Naamrol van kasteleins,

ƒ 8,—
ƒ4,50.

burgemeesteren en verdere re-

geerders van Gouda.

f 1,50.

Handsch. privilegiën van Rotterdam, handschr. uit de 17
eeuw.

ƒ 8,25.

Abdij van Koningsveld en brieven.

f 7,50.

De Heer Ftkke, waarschijnlijk voor de stad Rotterdam.
Verschillende stukken van plaatselijk belang voor de stad
Rotterdam.

Dagverhaal van de muiterij te Rotterdam, Ao.

1672 en 1699. Aanteek. tot.de historie van II. cn P. de
Groot, verzameld en geschreven door K . v. A . 1746. ƒ 1 5 , - —
Korte beschrijv. der stad Rotterdam, door den heer Secretaris E . v. Welscnes. A<>. 1706.

ƒ8.50.

Opkomst en aanwas van Rotterdam, teekeningen door K .
v. A . en P. v. d. S.

ƒ 91,—

Rotterdam, aanteek. door K . v. A . en P. v. d. S. ƒ 1 4 X 0 .
Korte beschr. van Rotterdam, door J . Oudaan, onder den
naam van J . K i v a c k , bijlagen verzameld door K . v. A . en
P. v. d. S.
Kronijk

ƒ9,50.
van den opgang en voortgang van Rotterdam,

door Jan Gerritz. van Waarschut Backer tot 1 6 2 3 , vervolgd
tot 1 6 6 3 , afschrift van K . v. A .

ƒ19,—

Beschrijving van Schieland en Rotterdam, door N . Z a s ,
handsch.

ƒ 20,—

Rotterdam. 5 d.
Privil.

van de Overmaasselanden,

en P. v. d. S.

/ 39,—
verzam. door K . v. A .
ƒ 6,75.

Verzameling van stukken aangaande den lande van Charlois.

ƒ 7,—

Beschrijving van het klooster der Dominikanen te Rotterd.
door K . v. A .

ƒ 9,50.
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C

Handschr. uit het begin der 15 eeuw , aangaande zaten
Tan het St. Agnieten klooster te Rotterdam.
Rotterdamsch bakkers gildenboekje.
Rotterd. kermisbrief 1472.

ƒ 10,—
ƒ .11,—
ƒ7,25.

Beschrijving van Rotterdam, door K v. A . en P. v. d. S.
vol afbeeldingen.

ƒ 59,—

De lieer Dr. Schelle ma , archioarius van het stedelijk
archief te Amsterdam.
Verschillende stukken van meer afzondert belang voor de
provincie Zeeland.

Adelijke stamh. en kaslcelen van Zee-

land.

ƒ 25,-—

Handschr. van K . v. A . en Corn, van der Mccrsche , behelzende afbeeld, en mededeclingcn aangaande de gevondene
overblijfsels van de Godin Nehalennia.

f 25.—

Over het regt van premier noble van Zeeland , handschr.

f

van K . v. A .

4,—

De Heer Dr, Schotel, v. D. M.
Folio.
Verzameling van regtsgcl. schriften van den ambassadeur
Parts, door hem beschreven.

ƒ 4 , —

Verzameling van al de gedichten en liedekens, gezongen
te Rotterdam bij gelegenheid van het oproer ontstaan omtrent
het uitwerpen van den heer v. Zuylen v. Nyevelt. ƒ 5 1 , —
Rotterdarnsche en Haagsche aanteek. van J . Oudaan 1G031691.

Moord der de Witten.

Beschrijving van Rotterdam.

ƒ 53.25.
Voorvallen binnen de stad

van 1426—1691.

ƒ14,75.

Land van Putten met de hoofdstad Geervliet, door P. v.
d. S. 2 d.
Aantcck. betreffende

ƒ 6,75.
Streijen.

Kaarten, afbeeld., zcgcl.s,

privil. enz. door K . v. A .

ƒ 9,25.

Heerlijkh. Valkenburg, door K . v. A .

ƒ 4,25.

Riddeihofstad Hinderstein, door K . \ \ A .

ƒ12,25.
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Graven en gravinnen van Culemborg.

Afkomst, afbeeld.,

wapenen, door K . v. A . en P . v. d. S.
Het geslacht Persijn, door P . v. d. S.

ƒ70,—
ƒ 6,75.

Octavo.
Heeren van Nyevelt.

Afbeeld., wapenen, zegelen, door

K . v. A .

ƒ25,25.

Genealogie van v. Zoelen. Rotterd.

ƒ3,—

Latijnsche brief van Dirk V I I en Vrouw A l c y d i s , aangaande geschenken aan de kerk te Rijnsburg 1199. Stukken
aangaande Dordrecht en anderen.

ƒ 13,25.

De Heer Graaf van Wassenaar Katwijk.
Octavo.
Nageschreven geschiedenis
Egmond, door K . v. A .

van broeder Nicol. Kolijn van

Kronijk van H o l l . 933—1466. ƒ 6 , 7 5 .

J . van Oudenhoven, Beschrijving van Bommel, handschr.
van K . v. A .

ƒ 10,—

Beschr. van Bommel, verzam. na stukken van J . van Oudenhoven, door K . v. A . en P. v. d. S.

ƒ9,—

Quarto.
K . v. A . en P . v. d. S . , Kort begrip van het regt en gebruik van kampstrijden, afbeelding.

ƒ 10,—

K . v. A . en P. v. d. S., Over het kampregt. Rotterd. 1740. f 3 , —
Brieven v. Dirk Burggraaf v. Leiden 1325 en 1334. f 6,75.
Brief van Engelbrecht,

Greve te Nassau 1419.

ƒ7,75.

Brief van J a n , heer van Wassenaar, Voorschoten en Katwijk 1465.

ƒ 3,75.

Zegel van D i r k v . Wassenaar 1286.

ƒ 16,—

De Heer Willems. {Voor den Heer Hoog van TerAa.}
Instelling van het Collegie van Admiraliteit op de Maas
fot Rotterdam, daarna i n andere steden. D . 1.

ƒ7,25.

Quarto.
Paats, Politieke regering der Nederl., orig. handsch. ƒ 2,25.
Besch. van de vergadering der Staten van Holland voor de
tijden der H o l l . graven van K . y. A .

ƒ 4,75.

37
De verkiezing der eerste graven van Holland en W . Friesland, nagespoord door K . v. A . en P. v. d. S. A°. 1719.

ƒ8,25.

Verhaal van Beroerten te Rotterdam en elders 1 7 4 7 , door
P. v. d. S.

ƒ 5,75.

Beschrijving van Rotterdam, omliggende dorpen, sloten,
0

door W . v. d. Sluis, pastoor. A . 15C9.

ƒ 15,50.

Aanteek. aangaande Rotterd. meest kerkelijke zaken, ƒ 4 , 5 0 .
Korte beschr. van Rotterdam, piïviï. en stukken.

5,75.

Besch. van de Ridderschap van H o l l . , door K . v. A.ƒ 3,50.
Gedichten van P. v. d. S.. verzam. van lof-, schim- cn
hekeldichten. l

e

deel.

ƒ 35,—

Handv. van graaf W i l l e m I V 1 3 3 8 , en onderscheidene
brieven cn losse stukken.
Verscheidenheden.
der tot Brugge.

ƒ 3,50.

Bruer Cornelis van Dort, minrebro-

Vader onse uit den tijd van Aha.
Pasquillus.

Och haest u toch ghy devotarygen van Brugge,
Om noch eens tontdecken u billen tot den rugge,
Opdat U u Cornelis mach gecsselen saen,
T

W ant hy moet met sijn velcin leugens wech gaen.
Marphorus.
Swijcht, ten is bruer Cornelis alsoo seer om tgeesselen niet
Alst wel geern de billen van de devotarygen siet.
Pasquillus.
Jae sieget soo geern de billen van vrouwen,
Soe waert beter hem een ter eeren te trouwen.
Bruer Cornelis.
B a , ick sal ten spyte van alle dese pasquillen,
Mijn devotarygen le meer lappen op hacr billen.
Vader onse, uit den tijd van Aha.
Helsche duvel die tot Bruyssel sijt,
Uwen nacm ende facm sy vcrmaledijt,
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U rijck vergae sonder respijt,
Want heeft geduyrt te langen tijt.
Uwen wille sal niet gewerden,
Noch i n hemel noch op erden,
G h y benecmpt ons huyden ons dagelicx broot,
WijfF ende kyndercn hebben tgroote noot,
G h y en vergeeft niemant sijn schuit,
Want ghy met haet ende nijt sijt vervult,
G y en laat niemant ongetempteert,
Alle die landen ghy perturbeert,
O Hemelschen vader die i n den hemel sijt,
Maeckt ons desen helschen duvel quyt,
Met synen bloedigen valschen raet,
Daer hy meede handelt alle quaet,
Ende sijn spaens chrijehsvolk allegaer,
3

T welck leeft of sy des duvels waer.
Amen.

Vergelijk Kronijk 1847, bl. 40.
Tijdschriften en Almanakhen, De heer Smissaert geeft
den korten inhoud van het behandelde i n het tijdschrift de
Gids, loopende over de drie eerste nummers van dit jaar.
De heer van Asch van W i j c k den inhoud der Utrechtsche
en Overijsselsche almanak sedert

1837 tot nu toe,

geren-

voijeerd na de commissie van redactie.

4L. Vergadering.

18 Maart 1 8 1 § .

Academische berigten. Wetensch. Mededeelingen. Gottlieb Stolle
Reis in Holland, 1705.

Brief

van Paus Adriaan, 15F5. Codex

diplomaticus' Opkomst, voortgang en toestand onzer buitenlandsche bezittingen.

Wonderdadige kruisteekenen in 1501

uit de

lucht gevallen.

Academische berigten. Utrecht.
dezer heeft

Bij besluit van den 4.

Z . M . tot rector magnificus voor het volgend

academie jaar benoemd, den hoogleeraar P. J . I. de Fremerij,
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zullende de overdragt van het rectoraat als naar gewoonte
den 26 Maart plaats grijpen.
Verschenen : Dr. F. C. Donders, De Harmonie van het
dierlijke leven de openbaring van Wetten, inivijdings-rede
bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt aan de Utrecht"
sche Hoogeschool', uitgesproken 28 Januarij 1848. Utrecht
1848. 8°.
II. Bosscha, Specimen Historico politicum inaugurale de
institutionis procuralione ex antiquissimo jure publico in
pair ia nostra.

Traj. ad Rh. 1848.

Reeds eenige weken vroeger zagen aan de academie van
Utrecht het licht:
P. Ilarting,

Het mikroskoop , deszelfs gebruik, geschie*

denis en tegenwoordigen toestand. Utr. 1848.
De geestrijke dranken en de onbeschaafde
volken. Eene voorlezing, gehouden in eene vergadering der
Ut recht sche af deeling van het genootschap tot Afschaffing
van den sterken drank.

Utr. 1848.

De heer van Asch van Wijck maakt de vergadering opmerkzaam op een i n het Allgemeine Zeitsehrift fur Geschichte van W . Adolff Schmidt, voorkomend artikel, behelzende het verslag van een handschrift van een duitsch
geleerde, genaamd Gottlieb Stolle, waarin deze zijn wedervaren verhaalt, van eene door hem gedane reis in Holland ,
in het jaar 1703.
De heer van Asch van W i j c k , des verzocht zijnde, belooft uit dit reisverhaal eene nadere opgave van het voor
de geschiedenis van ons land belangrijke , ter plaatsing i n
de Kronijk.

Vervolgens deelt de heer Drieling een brief

mede, geschreven door Paus

Adriaan aan de staten van

Utrecht i n 1515. Men besluit, om, wegens de i n dcnzelven
voorkomende duistere punten, voor alsnog dit stuk niette
plaatsen, maar nader hierop terug te komen.

Hierna hebben

de heeren Drieling en van Asch van Wijck een voorstel ge-
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daan , om een aanvang te maken met de uitgave van een
Codex diplomaticus door het gezelschap, en als eerste aflevering te geven, eene reeks van oorspronkelijke brieven van
Maximiliaan van Oostenrijk. Over de wijze van behandeling
en uitvoering vau dit plan eene bedenkingen door den voorzitter gezeten zijnde, is bepaald geworden, dit onderwerp
in

eene afzonderlijke bijeenkomst van het bestuur nader te

behandelen en vast te stellen.

Voorts heeft de voorzitter

gesproken over de Opkomst, voortgang en toestand omer
builenlandsche bezittingen, welke stof i n de volgende vergadering zal worden voortgezet.

Wonderdadige kruisteekenen, ten jare 1501 uit de lucht
gevallen. Onuitgegeven stukken , medegedeeld door Prof.
L. G. Visschcr.
Van

Goits gnaden Frederick Bisschop Tutrecht, ge-

boeren Marckgreve van Baden.
Eerbare lieve vriende, u scryven ons nu gedacn, van voele
woenderlyken teekenen ende sunderlinge van voele crucen,
die

ene wyle tijts harwarts i n voele plaetsen van boven er-

schenen ende opter menschen cleideren gevallen sijn, ende
tgene by u daerop gesloten ende geordineert i s , hebben w y
guetlyke ontfangen

ende w a i l l

verstacn, soc Eerbare lieve

vriende hadden w y dairvan mit onsen Vicarius reden gehadt,
ende hem bevalen i n allen parochie kereken i n onss jurisdictiën over a l l gelegen te bestellen, sy daer en tcgens mit
proccssien devotelicke penitencie doen souden gelijck hudea
alhyer gehouden is. Dan uwe ordinanci gevalt ons zunderlinge w a i l l ,

ende hebben dairop terstond aen onsen Vicaris

doen scryven, hem bevelende, hy sulcke ordinancie sonder
versteek

i n allen kereken onder onss jurisdictiën gelegen

wittige, omme soe proccssien generael mit devotien te houden,
dwelcke w y u i n den besten te kennen geven.

Onse Heer

41
Got zy met u.

Gegeven op unsen slote tot Duei stede uplen

X X V I I I dach i n Meije, Anno X V ende 1.
Hosz*
Den

Eerbaeren unsen lieven vrienden , prelaten ende ca-

pittulen unsen vijff Gotshuzen Tutrecht.

Des

Dynsdages i n die heylege Pinxterdage na J u n i i

XVcI.
Alsoe tot Teel plaetsen crucen vallen ende ander teykenen
geschieden, daer grote plagen na plegen te volgen, die alsoe
geboeren ongetwivelt doer ercheyt ende quaetheyt der menschen ende ons aire zwaere sonden, soe om mit God van
Hemelrijck te versuenen, om bermherticheyt, gracie ende genade
te verwerven, ende om oirloge, duertijt, sterfte ende

ander

plagen te moegen ontgaen, ist geordineert by den vijf Godshusen dat men viif generael processien mitten heiligen cruce
doen zei, binnen lanckx der grafte, ter ere Goids vijf wonden.
Dierste zei wesen en woensdage naestkomende i n die heylige
Pinxterdage.
Die

ander

vier i n die vier naeste vrydagen, na beloken

pinxteren. Ende om dese processien devotelike te moegen doen,
ende enen yegeliken daertoe bequaem te moegen wesen, begheert die Raet, dat hem een yegelijck daertoe bereyde, zijn
biechte doet, die selve vijf processy dage vaste, ende bervoets
gaen i n den processien, die des vermoegen.
Item men zei i n allen kereken dese vijf toecomende weken lanck, des manendages ende des woensdages, die seven
sajmen mitten litanien ende collecten lesen, na der priem en
des woensdages processy houden elck i n zijn kerek.
Om

dan

dese

processien

devoteliker gehouden moegen

worden, laet die Raet weten ende gebiet, dat een yegelijck
hem daertoe bereyde ende bequaem make i n manieren als
voerseyt i s ,

die processien,

den Overste ende den

Raet

devotelike volge, oitmoedelijck bidden ende tameliken gaen
6
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after

dié geestelike lude indcr processien als dat behoirt,

ende hem nyet

en mengen onder die geestelike anders dan

hoer dienres, noch voer der processien noch voer die geesteli?

ken personen en gaen, by t verboeren hoers overste cleets, daer
alle ons statdienres koermeysters af wesen zeilen.
Jtem die overste ende die Raet, out ende nye, zeilen bervoets die processy volgen ende die vrouwen zeilen die man9

nen voer laten gaen.

Item die vier ander processien, die men

doen zei totten middage, alsdan vieren, bijt verboeren van
1 ffi.
Des Manendages na beloken pinxteren:
En

saterdage naestkomendc, is sunte Odulphus dach ende

oick sunte Cuneren dach, ende alsoe veel menschen pelgrimagy
comen te Renen, versuekende die reliquien van den heyligen joffr. ende martelaresse sunte Kunera, soe geeft die Raet
geleyde alle personen, die komen zeilen om sunte Kunera te
versueken, mit hoeren peerden, beesten ende ander goeden,
nu

rechtevoert

ingaende duerende

XIIII

d. lanck naestko-

mende, wtgenomen die ons gen. Heeren, etc.
Voert laet die Raet weten ende gebiet dat een yegelijck zijn
straten scoen make tegens die toeeomende generael processie,
die men en donredage naestkomende mitten heylige sacramenten, ende des vrydages daerna, mitten heylige cruce, ende andere vrydage daerna doen z e i , ende dat een iegelijck die
processien devotelicke volge, manspersonen na den Overste
ende

na

den Rade,

ende

daerna

die vrouwe personen.

Dat oick opten selven vrydach ende die vrydage daerna
volgende

een

iegelijck

bervoets

der

processien devotelike

volge, i n sulcker ordinan. alst geschiede des woensdages lestleden, ende dat een yegelijck die des ver mach, opten selven
vrydagen vaste ende des voerraiddags viere, bij enen kuer
van een ÊS.
Den Vrydages na Jacobi.
Alsoe morgen tc Vesper ingaen aflaten van alle sonden int
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doester

van sunte Brigitten binnen onss stadt gelegen due-

rende den tijt van VIII dagen naestk., soe geeft men geleyde
alien den ghenen, die alhier binnen onss stat komen wolden
om aflaet te verdienen, nu rechtevoert ingaende duerende tot
en sonnedage

naistk. over acht dagen, wtgenojiien, die ons

gen. Heeren, enz.
Op

onss

liever

vrouwen

avont Assumptions

C

XV III.
Alsoe tot veel steden

ongeval van brande ende andere

teykenen gescien, daer men uitmercken mach God verbolgen
te wesen doer onse zonden, soe, om bermherticheyt gracic ende
genade te verwerven, ende om oirloge, duertijt, sterften ende
ander

plagen te mogen ontgaen , ist geordineert bij de vijf

Goidshusen, dat men en woensdage naestk. processy houden
zei

mitten heyligen sacramenten ende mittcu heylige cruce.

Ende om dese processy devotelijck te moegen doen, enz.

Volgens getuigenis der geloofwaardigste

geschiedschrijvers

verschenen er velerlei wonderteekcnen bij den aanvang der
X V I eeuw, als daar zijn kometen, walvisschen en bloedkleurige
kruisen. Heda, in zijne historie der Utrechtsche bisschoppen,
roert die dingen maar even aan; doch Mezeray, in de geschiedenis van Lodewijk X I I , weet er meer van te vertellen,
en zegt onder anderen, dat de kruisen vooral op het linnengoed vielen, en met geen zeep waren uit te wasschen. Frankrijk,

Duitschland en de Nederlanden namen dat waar, cn

twee nederlandsche godgeleerden schreven daarover ieder een
boek.

De een was de Franciskaner monnik Lietbert, sedert

1472 suffragaan van den bisschop van L i n k , de ander Gerard
de Raedt van Harderwijk, die reeds i i i 1470 deken was der
litterarische faculteit te Keulen en i n 1501 als pastoor van
St.

Colomba overleed.

schriften

ons

niet

W e l ingezien brengen

beider ge-

verder, en geven meer verwarring dan
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1

opheldering ) .

Zoo veel is intusschen, zeker, dat men de

zaak ernstig op nam en met groote devotie behandelde.
dit

Dat

ook i n Utrecht het geval was, bewijzen de hierboven

medegedeelde stukken en daarmede Tantum.

5. Vergadering.

1. A p r i l 181*.

Necrologie, A. des Amorie van der Hoeven Jr.

Academ. berigten.

Utrecht. Kunstberigten. Tentoonstelling te Utrecht. Wetensch.
Mededeelingen. Maximiliaan en Bisschop Frederik van Baden.

Necrologie, A. des Amorie van der Hoeven Jr.

Heden

20 Maart overleed de Weleerw. zeer gel. heer A . des Amorie van der Hoeven J r . , phil. theor. mag. l i t hum. et theol.
doctor, l i d van het historisch gezelschap te Leipzig en van
het provinciaal Utrechtsen genootschap,
Remonstrantsch gereformeerde

predikant

bij de

gemeente te dezer stede. Hij

bereikte slechts een' ouderdom van zeven en twintig jaren, en
onderscheidde zich door zeer ongémeene gaven voor den kansel.
Reeds aan de kweekschool en het athenaeum te Amsterdam,
verwierf hij zich een schoonen naam en telde onder de beste
leerlingen van zijn' vader. Zijne proefschriften over Johannes
Clericus en Philippus van Limborch, waarop hij als doctor
in

de letteren en godgeleerdheid werd gepromoveerd, zijn

naar ons oordeel zijne beste voortbrengselen geweest, en getuigen van vlijtige studie, diepe kennis en juistheid van oordeel.

M e n prijst ook zijne academische reis door een ge-

deelte van Duitschland en verscheidene opstellen i n den Gids,
1) Lietberg, Collectio de crucibus, quae hoc tempore apparuerunt.
Antv. 1501.
Materia de crucibus quae in vestibus hominum apparuerunt Anno
MDI

per venerandum virum magistrum Gerardum de Harderwick,

S. Columbac Pastorem,

ac Bursae Laurentianae in Colonia Doe-

torem in suis vesperiis eodem anno decisa, et ad requisitionem Archipraesulis Hermanni IV Hassiae Landgravii impressa, Colon, per
Renricum de Nussia 1508- 4°.

45
die voor ons te onbestemd, te weifelend en te mystiek waren.

Wat hij verder i n de Bijdragen voor weten schappelijke

theologie aan zijn' vriend D r . van Oosterzee over het wezen
der godsdienst geschreven heeft, draagt mede hetzelfde karakter, maar heeft een meesterlijken stijl.
Academische berigten. Utrecht. Heden is de diesnatalis
van onze Hoogeschool plegtig gevierd.

De aftredende Rector,

de hoogleeraar B . F . Suerman, hield i n de groote gehoorzaal
eene redevoering:

»de emendanda artis salutaris insti-

tutione academica legis medicae, in patria nostra ferendae, fundamento praecipuoP d. i . : »Over de verbetering van
het geneeskundig hooger onderwijs, als den voornaamsten
grond, waarop de i n ons vaderland i n te voeren geneeskundige wetgeving behoort te rusten."

H i j herdacht daarna de

lotgevallen van de Hoogeschool i n het afgeloopen academiejaar, en schetste het leven en de verdiensten van de beide
hoogleeraren Mulder en de Brueijs, die ontslapen zijn. Hij
verklaarde vervolgens den hoogleeraar Petrus Johannes Isaac
de Fremerij, krachtens

?

s konings besluit, te zijn

rector

magnificus voor het aanstaande academiejaar, en voleindigde
de plegtigheid met het uitreiken van de gouden medaille aan
den student David Jacobus Coster van Amsterdam, en van
de zilveren aan den student Marcus Johannes Baart de la
Faille van Groningen, die beide de natuurkundige prijsvraag
hadden beantwoord, (terwijl het lot beslist had aan wien de
gouden en aan wien de zilveren medaille zoude worden toegewezen), en met het uitreiken van de gouden medailles aan
de studenten

Willem Leonardus Voorduin van de Utrecht*

sche, en Johannes Pols van de Leidsche Hoogeschool, wegens hunne antwoorden op de regtsgeleerde prijsvraag.
Eene hartelijke zamenkomst,

i n het Hotel de Nederlan-

den, waaraan de Heeren Curatoren, de Staatsraad gouverneur
der provincie, de Hoogleeraren en de Bekroonden deel namen , besloot den avond van den plegtigen dag.
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Kunstberigten. Programma der Tentoonstelling van voortbrengselen van schilder-, teeken-, graveer-, bouw» en beeld"
houwkunst, door levende Meesters vervaardigd, in den jare
1848 binnen de stad Utrecht te houden.
De Commissie, onder goedkeuring en op uitnoodiging van
het Stedelijk Bestuur van Utrecht, zamengesteld tot de regeling eener Tentoonstelling van voorwerpen van beeldende
kunsten, waarvan i n de maand M e i des vorigen jaars reeds
eene voorloopige aankondiging i n de dagbladen geschied i s ,
brengt de navolgende bepalingen daartoe gemaakt, ter k e n nisse van alle Maatschappijen, Beoefenaars en Voorstanders
der Beeldende Kunsten.
Art. 1. De Tentoonstelling zal plaats hebben i n het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, op de Marieplaats,
te Utrecht.
Art. 2. De Tentoonstelling zal geopend zijn van Maandag
den 17. Julij tot Maandag den 14. Augustus 1848, van des
morgens 10 tot des namiddags 4 ure, behoudende de Commissie zich voor dezelve met nog e'e'ne week te verlengen.
Art. 3. Alle Schilderijen, Teekeningen en Gravures, me:
behoorlijke lijsten voorzien, en voorts alle Kunstwerken,
zullen i n het voornoemde Locaal, van 26 Junij tot 10 Julij
aanstaande, vrachtvrij moeten zijn ingezonden; zullende de
inzenders het aan zich zelve te wijten hebben, bij aldien
hunne stukken, welke na laatstgemelde dagteekening mogten
worden ingezonden, m i n gunstig of geheel niet geplaatst
worden.
Art. 4. M e n zal van de afzending der Kunststukken moeten berigt geven aan den Secretaris der Commissie, bij eenen
vrachtvrijen brief, vermeldende des inzenders zoowel als des
vervaardigers naam, voornaam en woonplaats, en bevattende
voorts eene korte omschrijving van het onderwerp ter vermelding op den Catalogus, benevens het merk, waarmede
iedere kist of elk teekenstuk geteekend i s , alsmede, des ver-
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kiezende, opgave der koopprijzen van de Kunstwerken, wanneer dezelve het eigendom des vervaardigers zijn. De Kunstenaars, die mogten verlangen kunne werken Lij eene eventuele
verloting, daarvoor niet aangekoekt te zien, worden verzocht,
daarvan tevens kennis te geven.
Art. 5. Wanneer een Kunststuk voor den opgegeven prijs
door de Commissie verkocht is, zal daarvan dadelijk aan den
eigenaar kennis gegeven worden.

Geen onderhandsche koop,

van een ter verkoop aangekondigd Kunststuk, zal door de
Commissie, zonder hare voorkennis, worden erkend.
Art. 6.

Geene kopijen i n olieverw naar Schilderijen , of

Teekeningen

naar Teekeningcn,

zullen worden

toegelaten,

behoudende de Commissie aan zich de magt, om de ingezondene stukken

al dan niet te plaatsen, waarvan d i e , welke

door haar geoordeeld worden
zijn,

niet genoegzaam

geschikt te

zoo spoedig mogelijk aan het opgegeven adres terugge-

zonden zullen worden.
Art. 7. Geene stukken,

die door anderen

dan door de

vervaardigers zelve worden ingezonden, zullen toegelaten word e n , dan met bijvoeging van eene schriftelijke toestemming
van deze laatste.
Art. 8. Alle buiten dit Rijk

wonende

inzenders zullen

uitgenoodigd worden, op te geven een, binnen hetzelve, gevestigd Handelhuis, Commissie-Kantoor, of bekend persoon,
aan welke zij het door hen verstrekte wenschen terug gezonden te hebben, ten ware zij zeiven, na het eindigen der
Tentoonstelling, over hunne stukken aan het Locaal zouden
willen beschikken.
Art. 9. Alle geplaatste stukken zijn en blijven tot de finale
sluiting der Tentoonstelling (hetzij dezelve al dan niet verkocht zijn) onder het
geene stukken

opzigt der Commissie; znllende er

gedurende de Tentoonstelling worden afge-

geven.
Art. 10. Onmiddelijk na de sluiting der Tentoonstelling
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zullen de stukken vrachtvrij worden teruggezonden; de binnenlandsche

aan de inzenders, de buitenlandsche aan d e ,

overeenkomstig Art. 8 hierboven, opgegeven adressen.

Alles

echter, zoo bewaring als verzending, zonder eenige verantwoordelijkheid van de zijde der Commissie, welke intusschen
alle mogelijke middelen van voorzorg zal aanwenden, om dé
Kunstwerken voor schade te behoeden.
Art. 11. A l degenen, welke eenige vorderingen ten laste
van

de Commissie ter regeling der Tentoonstelling mogten

hebben,

worden uitgenoodigd, dezelve uiterlijk binnen den

tijd van zes weken na de finale sluiting i n te dienen, zullende na dien tijd geene pretensiën meer worden aangenomen.

De Commissie vertrouwt, dat de doelmatige wijze, waarop
de voor zoodanige Tentoonstelling bestemde Lokalen zijn i n gerigt, de In- en Buitenlandsche beoefenaren der Beeldende
kunst

zal opwekken, om door inzending hunner Kunstwer-

k e n , tot den luister dezer Tentoonstelling bij te dragen.
UTRECHT, 28 Januarij 1848.
De Commissie ter regeling der Tentoonstelling:
C. W . Moorrees, President.
G . Munnicks van Cleef, Flee President.
W . M . J . van Dielen.
F . H . C. Drieling.
A. Vrolik.
J . A . Nepveu*
P . van Loon.
J . H . W . Bosch.
J . P . Cazius.
L . C. Hora Siccama.
H . C. Romer.
J . J . Lampsins van den Velden, Secretaris.

Majcimuiaan

en oUsciiop Frederii: van Badan,

Mr. A . 31. C. van Asck van JFijck.

door JLr.

I let is bekend,

d..t

Frederik Markgraaf van Baden i n het jaar 1490 als opvolger
van David van Bourgondiè verkoren werd tot Bisschop
Utrecht, en dat hij i n het jaar 1510 van deze waardigheid
afstand deed ten behoeve van Philips van Bourgondic.

Bei-

den Frederik en Philips waren aan het huis van Oostenrijk
vermaagschapt

en het was door den niet onheduidenden in-

vloed van Maximiliaan,
dat

Philips en

de keuze op deze vorsten

Karei van Oostenrijk ,

bepaald werd.

Dc brief,

door Maximiliaan van Oostenrijk don 10 Sept. 1503 aan den
domproost en het kapittel van Fa. Marie geschreven en te
vinden onder dc keurige verzameling brieven, berustende op
het Provinciaal archief, Missiveboch D. p. 2 4 3 , is mij niet
onbelangrijk

voorgekomen alhier mede te dcclcn, als behel-

zende eene onbekende omstandigheid, het leven van Bisschop
Frederik betreffende.
brief,

Volgens den

inhoud toch van dezen

schijnt aan Maximiliaan op eene stellige wijze het

valsch gerucht

van het overlijden van dezen kerkvoogd te

zijn overgehragt,

zoodat hij dadelijk op die tijding naar

Utrecht schreef, ernstig verzoekende om tot de verkiezing van
eenen nieuwen

Bisschop niet over te gaan, alvorens

zijne

afgevaardigden den persoon hadden kenbaar gemaakt, welken
hij tot Frederiks opvolger wensen ie verkoren te zien.
De brief luidt aldus •
Bij den Roomschen Conynck altijts vermcerders Itijck
van Ungcrie etc, Ecrtshertogc van Oisterijck etc.
Eerwerdighen lieven ende wel geminden.
dat

Om dies wille

wy geadverteert zijn , dat uwen Bysscop van Uytrecht

is onlancx aflivich

worden , dat dc sacke van den voorsz.

Byscopdom ons ende des

ITeilicx Rijcx zeer acngaet, wy
!

begheeren zeer, alsoe redenen i s , dat g y tot eenen Byscop
hebt eenen persoen

daertoe midt ende ons behagelijek.

Zo
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beglieeren

wy aen v zeer eernstelijck ende alzoe wy meest

konnen , dat gliy niet en procedeert tot eenighe electie van
den voorn. Bysdom, lotter tijt toe, dat ghy daer op gehoort
suit hebben onsen gedeputeerden, de welcke om deser zaeke
alleenlyck w y by v luyden zeynden.

Ende wilt doen int

tgunt zij versoucken sullen van onzer weghe om deser reyze,
alzo w y v des betruwen.

Eerwerdighen, lieven ende wel

geminden, onze Heer Got zij met v. Gegeven i n onzer
stadt

van H a l l

den X V I . dach

van Septerabri int jair

X V c ende drie.
Par regem: ad mandatum domini Regis proprium.
get. Marmier.
Opschrift: Eerwerdighen onzen lieven ende wel geminden, den Domproost, Decken ende Capittelen van denkercke
onser vrouwe t'Vytrecht.
Op de buitenste zijde staat aangeteekend: Presentatur per
Hans van Colen X X V I I I Septembris, et littera alia Domini.
Frederik was i n het begin der maand September van zijn
slot Vollcnhoven naar W i j k te Duurstede terug gekeerd, omdat de geschillen met den Hertog van Gelder zijne tegen?

woordigheid i n t Nedersticht noodzakelijk maakten,

zooals

blijkt uit de i n die maand tusschen de staten van Utrecht,
den Hertog van Gelder en hem gevoerde briefwisseling. —
De overtogt had hem bijzonder vermoeid en aangetast, zoodat
hij voor den welkomstgroet, dien de Staten hem wenschten
te brengen, zich verontschuldigen liet, zooals uit dezen brief
blijkt:
Van

Goits gnaden Frederick, Bisscop t V t r e c h t , ge-

boeren Marckgreve van Baden.
Eerbare lieve vriende,

v scryven ons nv gedaen, bege-

rende woe gy der meningen sijn,
ende i n der saken aengaende

ons willecoem te heiten,

der gevangen borgeren (door
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Karei hertog van Gelder) te verspreken, Legeren wy v enen
corten dach

Leteykenen wolden, omme alhyer hy ons te

schicken, ende indien tons soe nyet gelegen en were, dat
w y alsdan yerst dages enige van onsen Raden aldair Lij v
voichden, woe dat uwe scryften Lreder verraoegen, heLLen
wy

guetlijke ontfangen

ende waell verstaan.

Soe Eerbare

lieve vriende, dancken w y v ten yersten zeer hoichlijke
ende voegen v te weten , soe w y int overreyzen wat wekelijck

geworden sijn, willen w y nae uwen begeren,

onse

Rade morgen voirmiddage aldair by v hebben ende schicken
omme i n saken der gevangenen met v te sprekene, dwelck
w y v soe i n den besten tkennen geven.
geven op onsen

slote tot Duerstede

Got zy met v. Ge-

opten I I I I

eQ

dach i n

Septembri Anno etc, III (1503).
get. Stroijaes.
Opschrift:

Den eerbaren vnsen lieven vrienden, Prelaten

ende Capittelen onser vyfF Goitshusen , Ritterschap teser tij t
aldair wesende,

Borgermeistere

ende Raet vnser stat van

Ytrecht.
Prav. Archief

van Utrecht.

31issiveboek D, p. 242.

Daar Frederik van Baden reeds bejaard
zeer zwakke gezondheid genoot,

was, en eene

kon het ontijdig versprei-

den van het gerucht van zijn overlijden eenen gereeden ingang bij den Aartshertog vinden, die zonder de nadere bevestiging van dit sterfgeval af te wachten, onmiddellijk werk
maakte om niet door anderen te worden voorgekomen bij de
aanbeveling van eenen nieuwen bisschop ; welke nu de perzoon was, die Maximiliaan bij die gelegenheid tot F rederiks
opvolger bestemde, is mij niet gebleken.
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€*. V e r g a d e r i n g .
Nekrologie

der leden van het gezelschap;

Bibliotheek.
kali

Acad. Berigten.

tijdschriften

Bisschop

David

gen 25 Febr.
Dodt,

15 A p r i l 1 § 4 § .

van

in Nederland.
van

1667.

Mr.

W. van Goudoever.

Wetensch. Mededeelingen.
Walraven
Brief

Muzi-

van Brederode en

Bourgondie

1470.

Verkooping

der handschriften

van v.

Beunin-

van J. J.

Flensburg.

Nehrologie der Leden van het gezelschap: Mr. W. van Goudoever, door A. M. C. van Asch van Wijck. Gaarne voldoe ik
aan Let door Let bestuur van dit gezelschap geuit verlangen,
om met eenige woorden te berdenken aan Let overleden l i d
onzer vereeniging, den Leer M r . Willem van Goudoever,
welke den 11 Jan. 1848 te Utrecht i n den jeugdigen leeftijd
van ruim dertig jaren aan den kring zijner nuttige werkzaam*
r

Leden door den dood w crd ontrukt.
Die Lerinnering voegt Lier te meer,
Vroegste jeugd af,
onderzoek.

daar Lij van zijne

zijn grootst genoegen stelde i n ListoriscL

Met een uitmuntend geLeugen begaafd, hoog in-

genomen met de geschiedenis van ons l a n d , bepaalde het
roemrijk tijdperk, ' t w e l k de afzwering van Spanje opvolgde,
en de voortreffelijke mannen die i n hetzelve schitterden, meer
bijzonder zijne aandacht; ten bewijze hiervan strekke eene verhandeling, door den overledene i n het Leesmuseum dezer stad
den 6. Nov. 1845 uitgesproken over Conraad van Beuningen,
waarin hij de diplomatische verdiensten van dien voortrefFelijken staatsman met heldere en krachtige trekken i n het licht
stelde

en tevens het geluk van ons Vaderland schetste,

Waarin gelijktijdig

al de deelen Van het staatsbestuur door

de meest kundige en ervaren mannen bezet waren.

Met

ijver voor historisch onderzoek bezield, nam hij met welgevallen het werkend lidmaatschap van ons gezelschap aan,
waartoe

hij den 29 Junij

1846 benoemd was geworden.

Na de verdediging zijner dissertatie,

onder den hoogleeraar
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de Brueys , de divert io seeuiidum cedkem vivdem Noerla:i
dicam

den 8 Junij

1839,

werd hij in datzelfde jaar, als

advokaat bij het provinciaal geregtshof en bij het hoog militair geregtshof becedigd cn den 22 Junij 1840, i n den jeugdigen leeftijd van 25 jaren

door Z. M . tot regterplaatsver-

vanger in de arrondissements

rcglbauk alhier benoemd.

Het

was vooral in deze laatste betrekking dat hij zich onderscheidde.

Met onvermoeiden ijver, onbezweken eerlijkheid

en onpartijdigheid onderzocht

hij

dc zaken aan zijne beslis-

sing onderworpen3 het is dc verklaring niet alleen van m i j ,
zijnen voormaligen ambtgenoot, maar ook van alle dc overige
leden van dat regtcrlijk coliegie, dat het hem nimmer aan
ijver

en lust ontbroken heeft om i n zijne betrekking zoo

nuttig mogelijk werkzaam te zijn cn zijne ambtgenootcn i n
hunnen arbeid te verligten.

Wat voorts zijne persoonlijk ka-

rakter betreft, zoo paarde hij braafheid aan openhartigheid
van wandel en handel. Onder vele kennissen koos hij slechts
weinige

vrienden,

maar

aan hen droeg

hij

ongeveinsde

en trouwe vriendschap toe, aan zijne ouders en verdere betrekkingen de warmste genegenheid.
zijnen

Het verlies eerst van

zoo verdienstelijken ouderen broeder, (in het voorjaar

Van 1838), aan wien hij met den innigsteu band van broeder en vriend verbonden was — en daarna dat van zijnen
vriend den hooglecraar J . A . Muider (in het voorjaar van
1847), voorts teleurstellingen i n zijne maatschappelijke vooruitzigten, hadden

van lieverlede zijne ziel tot somberheid

geneigd , en schijnen de ontwikkeling te hebben bevorderd
der kiem van eene dier ongeneeslijke kwalen , waartegen de
kunst zich onmagtig gevoelt en wedke hem i n de kracht zijns
levens wegrukte.
Bibliotheek.
Aangeboden van den schrijver
Middeleeuw schc Muurschildering
Leiden. (Afgedrukt uit de

in le SL Pieterskerk

Katholiek).

te
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Ingezonden door de heeren Kemink en Zoon:
Eerste Beginselen der Algem. geschiedenis van ons Va*
derland, door Prof. L. G. Visscher. Utr. 1848. 12°.
V a n wege den heer W . F . Dannenfelser:
De Christelijke Harp,

Stichtelijke poè'zy verzameld uit

vaderlandsche dichters, (door M. D± de Bruin).
Academische berigten. Utrecht. Overlijden van den Baron van der

Capellen. Op den 10 April overleed op den

huize Vollenhoven nabij Utrecht, de Hoog W e l Gcb. Heer
Baron G . A . G . P. van dér Capellen van Berkenwoude, oud
gouverneur - generaal van Nederlandsen Indie, minister van
staat, opperkamerheer van Z. M . den K o n i n g , l i d der ridderschap van Utrecht en van de staten dier provincie, president curator der Utrechtsche hoogeschool, grootkruis van
onderscheidene orden, i n den ouderdom van ruim 69 jaar.
Groningen. Het Museum van Natuurlijke Historie van de
Hoogeschool te dezer stede heeft i n de laatste tijden eenige
zeer belangrijke aanwinsten gedaan.

In de eerste plaats is er

voor hetzelve aangekocht een bijna volwassen rivierpaard (Hippotamus Amphibius), en het geraamte van een kasuaris van
Nieuw-Holland.

De directeuren van het genootschap ter be-

vordering der natuurkundige wetenschappen alhier hebben toegestaan, dat eene bijna levensgroote afbeelding van den watermonarch van Harlan (Hydrarchus Harlani), voor rekening
van dat genootschap onlangs vervaardigd, i n dat museum zou
worden bewaard en ten dienste der heeren Studenten aldaar
ten toon gesteld.
Ook is de verzameling van Oudheden — welke, totdat er
eene afzonderlijke bewaarplaats voor deze collectie zal aangewezen zijn, nu hier ook geborgen wordt, — dezer dagen op
nieuw vermeerderd door verscheidene Germaansche oudheden,
geschonken door de heeren M r . H . O. Feith, J . W . C. Baron
van Ittersum en Prof. J . Baart de la F a i l l e , terwijl eindelijk
de verzameling van Naturaliën i n de afgeloopen week eene
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belangrijke aanwinst heeft bekomen door een kostbaar geschenk
van den heer M r . A . J . van Eoijen, te Onderdendam, welke
een zeer fraai exemplaar van den Bengaalschen tijger [Felis
Tigris) aan het museum ten geschenke heeft gezonden , die
spoedig op nieuw zal worden opgezet en dan zeker een der
grootste sieraden van deze verzameling zal uitmaken.
Ook zijn er dezer dagen nog eenige zeer goed bewaarde
Javaansche vogelhuizen aan het Museum geschonken door den
heer M r . W . H . Hofstede, griffier van de Staten van Drenthe,
welke deze ontving van zijn vriend den heer Gerhard Servatius, te Bandong op Java gevestigd.
Muzikale

Tijdschriften

in Nederland, door Dr. F. C. Kist.

De heer F . C. Kist leest over den voornamen inhoud der bestaan
hebbende eh nog bestaande muzikale tijdschriften in Nederland, — en zal dat onderwerp verder vervolgen. — Gezonden
naar de redactie om in het Repertorium

op de Tijdschriften

enz. geplaatst te worden.
Walraven

van Brederode eu Bisschop David van Bour-

yoridië 1470. De heer van Asch

van W i j c k , rapporterende

namens de commissie voor het Sticht, handelt over een brief
van hertog Adolf

van Gelder, geschreven aan de vijf ka-

pittelen van Utrecht den 3 Sept. 1470, en betrekking hebbende op de wreedc vervolging van Walraven van Brederode
door Bisschop David van Bourgondië. —
de

redactie,

ten einde

dit stuk i n de

Gezonden naaiBcrigten

op te

nemen.
Brief

van v. Beuningen,

Asch van Wijck

25 Febr. 1007. De heer van

brengt ter tafel een door den hoogleeraar

A . van Goudoever aangeboden brief van v. Beuningen uit het
oorspronkelijke afgeschreven en gcrigt aan den heer v. Z u i lichem, zijnde een antwoord op een rouwbeklag ter gelegenheid van het overlijden der moeder van v. Beuningen. —•
Dankbetuiging aan den inzender bij missive van den secretaris. —

Wijders

word

de

brief

gerenvojverd naar de

redactie, om i n den Codex diplomaticus geplaatst

te wor-

den.
Verkooping der handschr. van J. J. Dodt, van Flensburg.
De

heer Smissaert doet het volgend verslag betreffende de

verknoping der handschriften van wijlen J J. Dodt, v. Fl.
m

Onder d e , op den 11 dezer en volgende dagen, ten huize
van de Boekhandelaren Kemink en Zoon , verkochte boeken
zijn volgens den Catalogus, ook begrepen die nagelaten door
den

Heer J . J . Dodt, van Flensburg, vroeger l i d van het

historisch gezelschap te Utrecht; — een man die door onvermoeiden ijver en rustelooze nasporingen eene verzameling had
daargesteld, voorzeker eenig i n hare soort, en althans hoogst
belangrijk voor de beoefening

der geschiedenis en voor de

toelichting derzelve uit onuitgegevene stukken; de door hem
i n het licht gegevene werken, maar vooral ook de nagclatene
fragmenten

bewijzen welke rijke bouwstoffen hij verzameld

had en wat hij voor de wetenschap had kunnen worden,
indien niet een te vroegtijdige dood hem aan' de beoefening
derzelve had' ontrukt.
Daar eène biographic van dit verdienstelijk l i d i n de kronijk

van het gezelschap

zal geplaatst

worden, zullen wij

ons voor het oogenblik bepalen tot eene bloote opgave van
de personen door wie en van de prijzen waarvoor de door
hem nagelatene manuscripten, zoo i n originali als i n afschrift,
zijn gekocht, daarbij dc omschrijving en de volgorde van den
Catalogus zoo veel mogelijk i n het oog houdende; vertrouwende dat die opgave,

vooral door leden buiten deze stad

niet met onverschilligheid zal ontvangen worden.
De op pag. 23 voorkomende 43 nommers Manuscripten i n
originali bestaan uit de volgende:
No. 1. Instructien en Commissiën der Heeren Staten Generaal van 1596—1610 met Index.
No. 2. Instructie voor M r . Floris T h i n 16 Januari], 580.
No. 3. Memorie voor Jonker Gerhardt Heer van Poelgeest,
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Mr. Adriaen dc (ioper en Ghijsbcil van .Suykn van 2 5 A p u !
1588 (geteekend door den stadhouder van Vriesland , Wilhelm
Loduwich Graaf van Nassau).
No. 4. Proposition du sieur de Sulli fait par devant Messieurs les Estatz generaulx des Prov. Uuies des Pays-Bas, le 8
Juillet 1593.
No. 5. Brief van Joest van Hartcvelt, gedateert vuyt Amersfoort 9 May 1577 aan den President en Raden des Goninex
in den Hove provintiael van Utrecht, (2 stuks).
No. 6. Brief van Floris Heermale en Floris Thin

van

1 February 1577.
No. 7. Request van de regeerders der stad Utrecht aan het
provintiael met apostille van 29 April 1577.
No. 8 — 9 .

Twee briefen van de

regimen te van

Bossu aen

Chrijsiuyden van

de gemcyne

borgeren

den

der stede

Utrecht van 2 en 5 May 1577.
No. 10. Remonstrance

du S . Leton, ambassadeur de la
r

Reync d'Angleterre aux Estatz Generaulx le 15 Janvier 1578.
No. 11. Brief van E . van Rede aan Floris Thin van 31
Oct. 1579.
No. 12. Brief van Loef van der Haar aan den raad van
Gelderland van 26 May 1579.
No. 13. Brief van Strick aan . . . . . 20 May 1585No. 14. Brief van Willughby aan de staten van Utrecht
van 25 Januarij

1588.

No. 15. Brief van Johan Renghers van der Arenshorst aan
de staten van Utrecht van 8 October 1592.
No. 16. Brief van van der Does aan de staten van Utrecht
van 13 A p r i l 1592.
No. 17. Brief van Gijsbert van Bcrck aan Johan Spruyt
schepen der stad Utrecht, van 28 May 1592, gedateerd uit
het lecger van Steen wijk.
No. 18. Brief \ a n
tember 1020.

Swecilius i a n ï\ Sciivcrius >an .

Sep-
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19. Brief van Mauiitz van Nassau aan Floris Heermale van
19 February 1 5 9 3 , eigenhandig door Maurits geteekend.
20. Brief van . . . aan Floris T h i n , zonder plaats of dagteekening.
21—22.

Twee brieven van Engelbert van Bruhesen aan

Floris T h i n te Brussel van 11 Maart en 19 October 1577.
23—27.

Vijf

brieven van Joh. van Bruhesen aan Floris

T h i n en Heermale, waarvan vier van 1577 en een van 1578.
28—28.

Twee brieven van Ledenberch aan Floris Heer-

male van 1591 en 1592.
30—32.

Drie brieven van Aerden aan Floris Heermale

van 1591.
33—39.

Zes brieven van Gherardt

de Renesse aan de

Staten van Utrecht van 1591.
39. Een.dito van Idem aan Floris Thin van 2 J u l i j 1591.
40. Een dito van Idem aan Ledenberch van 29 May 1592.
41. Verkoping der

Materialen van Vredenborch,

zonder

datum, 2 stuks.
42. Een brief der Geestelijkheid (get. Lamzweerde) aan de
gedeputeerden der staten van Utrecht te Brussel van 5 M a y 1592.
43. Eene portefeuille met eenige brieven en stukken.
Deze nummers zijn eerst afzonderlijk provisioneel gegund
en daarna i n massa gekocht door Jonkh. M r . A . M . C. van
Asch van W i j c k , secretaris van dit gezelschap, voor ƒ 1 2 , —
Welke koop door Z. H . W . Geb. is gedaan voor rekening
eener combinatie, tusschen hemzelven voor ^ , M r . F . H . C.
eï

Drieling voor 7» * Sf. P. Smissaert voor % ; welke combinatie i n gelijke evenredigheid eigenaresse is geworden van
de volgende Manuscripten in afschrift als :
No. 15. Zijnde een

Register uit het

Protocollum Pauli

Judoci, secretarii ab ultimo Junii 1587 usque ad uit. Augusti
1593, voor
No. 21.
e

ƒ 1,—
Zijnde eene portefeuille met Testamenten uit de
e

1 4 , 15° en 16 eeuwen, voor

ƒ2,10.
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No. 22.

Zijnde eene portefeuille met brieven en stukken,

loopende over de jaren 1279—1499.
Eene dito van 1 5 0 0 - 1 5 7 6 .
Eene dito over het jaar 1577.
Eene dito van 1578—1584.
Eene dito van 1585—1592.
Eene dito van 1593—1599.
Eene dito van 1600—1625.
Eene dito van 1626—1676 , voor

ƒ 35,—

en welke combinatie door genoemde leden van dit gezelschap
voornamelijk

is geschied met het doel om , door het succes-

s i v e l y voordragen in de vergaderingen van den voornaamsten
inhoud van die menigte van stukken , een der hoofdoogmerken

van deze inrigting te bevorderen, namelijk de versprei-

ding van bijzonderheden, die niet van elders bekend z i j n ,
en om tevens die stukken voor vernietiging te bewaren en
aan de vergetelheid te ontrukken.
De overige nommers,

uitmakende

de collectie afschriften

van manuscripten, zijn allen afzonderlijk definitief verkocht,
en zijn daarvan' koopers geworden:
Dr. P. J. Vermeulen, Archivarius der Provincie Utrecht.
Van No. 1. Zijnde afschrift der resolution van dc Heeren
Staten Generaal, genomen gedurende de jaren 1 5 9 2 , 1 5 9 3 ,
1594 en 1597, i n een band in folio gebonden.
Een dito dito, loopende over de jaren 1610—1621, 1622
(hiervan zijn slechts de eerste drie maanden Jan., Febr. en
Maart) en 1688, makende te zamen 15 bn. i n folio, waarvan
13 ingebonden, de beide overigen in portefeuille, voor ƒ 1 8 , 5 0 .
No. 2.

Zijnde afschrift der resolution van de Heeren Sta-

ten van Holland, genomen gedurende de jaren 1529—1584
en 1590—1594, 2 bn. i n folio, voor
No. 5.

ƒ5,50.

Zijnde een afschrift uit het Raads dagelijks boek

der stad Utrecht over 1469—1480. folio.
Ken dito dito van 1483—1649 in twee bn. folio.
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Een dito van 6 October 1590 — 16 Julij 1599. folio
Een dito van 1764—1772,

voor

ƒ2,50.

No. 6. Een dito uit het Buurtspraakbock der stad Utrecht van
1361—1444, 1 4 8 1 - 1 4 9 0 , 1490—1499, 1 5 5 7 - 1 5 7 9 , 1 5 8 0 1590, makende te zamen 5 bn. i n folio gebonden, voor ƒ 3,20.
No. 8. Een dito uit het Stads copijboek van Utrecht van 146814S3 met een dito van 1470—1480. 2 b n . folio, voor ƒ 1 , —
No. 11. Zijnde Questie tusschen den heer 1?an Brederode
cn de stad Utrecht i n 1482. 2 bn. folio, voor
No. 14.

ƒ0,20.

Zijnde drie Registers met afschriften uit het ar»

chief van het gerecht, voor

ƒ 1,—

II. J. Roijaards, hoogleeraar te Utrecht.
No. 3. Zijnde Index op de Resolutien der Generale Staten
van 1596—1618. folio, voor
No. 9.

ƒ 1,20.

Zijnde Chronologisch register op het raadsdagboek

der stad Utrecht van 1600—1618 , voor
No. 17.

ƒ 1,10.

Zijnde een band met afschriften uit de Resolutien

van de Curatoren der Universiteit te Leyden, voor
No. 34.

ƒ4,25.

Zijnde Bijdragen tot de kennis van eerste en

oude drukken van M . Luthers werken, voor

ƒ0,80.

J. A. Nijhojf', te Arnhem.
No. 7.

Zijnde afschrift der Kameraarsrekeningen der stad

Utrecht van 1 3 8 0 — 1 5 2 0 ,

voor

ƒ0,30.

Jonkheer J. Six, te Amsterdam.
No. 10. Zijnde afschrift der Munte, gehouden binnen de
stad Utrecht van 1 5 8 0 — 1 5 8 5 , voor

ƒ0,20.

No. 19. Zijnde afschrift van den Inventaris

der Docu-

menten, berustende op het huis Hardenbrock, voor
No. 24. Eene portefeuille

met stukken,

vijf kapittelen, voor
No. 25.

ƒ4,—

Eene dito met stukken aangaande de Ridderhof-

steden i n het Sticht, voor
No. 26.

ƒ4,—

betreffende de

Zijnde afschrift

ƒ 1,80.
uit het Register der Stichtschc

lecnen van 1 5 7 6 - 1 0 0 6 , voor

ƒ2,50.
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No. 33.

Zijnde opgave wat er in het Nederduitse!) g e d n i u

is tot en met 1500, alphabctisch bewerkt, voor
Jonkheer W. J. C. Rammelman Elsevier,
No. 13.

ƒ4,75.

te Leiden.

Zijnde afschrift uit de Notariële protocollen der

Notarissen, als:
van den Notaris Zwaerdecroon van 1624—1639^i
»
»
van Waey
» 1 0 4 2 - 1 6 7 9 m een baud
)>

»

))

Houtman

)) 1652—1681 ^

van Zuylen

» 1666—1659

»

))

)>

W . Breeht

)) 1632—1636

»

)>

)>

Wtcnwdcl

» 1595—1602

n

»

))

Hamers feit

» 1563—1588

))

))

))

Ruysch

» 1637—1639 )

;)

)i

))

v. Galen

, 1639—1650)

1

)>

»

llerwacrden

» 1579—1585

in een band.

>)

)>

)>

W . v. Galen

» 1623—1631

))

))

))

W . v. Galen

» 1633—1638

V V . v. Galen

n 1618—1622 x

»

Ycriuyn

» 1613—1616 | in een band.

5)

Zwaerdecroon

»

over

1642 -

»

»

))

W . Biecht

)) 1 6 2 7 - 1 6 3 2 )

))

>)

))

II. Ruysch

» 1651 — 1654)

>)

))

))

H . Ruysch

ii 1 6 2 9 - 1 6 5 0

in een band.

zamen voor ƒ 7,—
No. 18.

Een band met de afschriften der besoignes van

de Momberkamer van 1 6 2 3 — 1 7 0 0 , voor
No. 30.

Een

portefeuille met

ƒ1.—

stukken,

betreffende

vuurbaken en vuurtorens, voor
No. 31. Een dito met aanteekeningen

over het geschut,

voor

/ 0 80.
;

Dr. II. II. hemink , te
No,

de

ƒ0,40.

16.

Llrcehf.

Zijnde ren band met stukken uit dc adversaria

van Opslrael , voor

f

1,—

02
No. 20.

Eene portefeuille met slukken uit de adversaria

van Hans Bontemantel, voor
No. 36.

ƒ 2,60".

Twee portefeuilles met letterkundige

aanteekeuin-

gen van verschillende personen enz., voor

ƒ 7,10.

Heringa.
No. 27.

Zijnde twee quarto portefeuilles betreffende

topo-

graphische bescheiden der huizen en straten binnen Utrecht,
voor

f

1,50.

Eindelijk:
Ras.
No.

32.

Zijnde alphabetische opgave van schilders met

verscheidene aanteekeningen, met eene 4to portefeuille met aanteekeningen hen betreffende, voor

ƒ 3,50.

Opgehouden zijn :
No. 4.

Zijnde uitgebreid en uaauwkeurig bewerkt register

op de Resolutien der broederschap van Utrecht, 6 banden
i n folio, zeer net geschreven , op
No. 12.

Eene portefeuille met stukken en

ƒ 10,—
aanteekeningen

betreffende de Hieronymusschool, op
No. 23.

ƒ 1,—

Eene portefeuille met brieven van 1412—1435.

Eene dito met brieven en stukken van 1059—1746.
dito dito van 1 2 5 1 — 1 5 6 9 , op
No. 28.

Zijnde

afschrift

Eene
ƒ 4,50.

uit de schepenboeken der stad

Utrecht, loopende over de jaren 1500—1582.

Een dito van

1 5 8 3 — 1 6 6 1 , twee portefeuilles i n folio, op

ƒ5,—

No. 29. Eene portefeuille met instructiën, brieven en diverse
aanteekeningen en stukken , op
No. 35.

ƒ 3,—*

Zijnde notulen van de resolutien van Gouverneur

en Raden van politie van Suriname 1695—1717, op f

1,—

U i t het bovenstaande blijkt dat de collectie over het algemeen weinig geld heeft opgebragt; dit mag echter niet aan
het min belangrijke derzelve toegeschreven worden, maar de
reden
tijden,

daarvan is waarschijnlijk gelegen i n den druk der
cn vooral i n dc onduidelijkheid van het schrift des
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Heeren Dodt, waardoor het voor de groole meerderheid onleesbaar is.

*. Vergadering.

JYieuwe leden.

Acad. Berigten.

van LadeslauSy
1476.
nus.

Wetensch. Mededeelingen.

Koning van Bohemen,

Grafzerken

Hertog

uit de middeleeuwen.

Beginselen der reformatie

Nieuwe leden.

29 A p r i l 1848.

van

Zegel

Luxemburg

Bonaventura

Vulca

te Ley den 1526.

De Heer P. Baron Melvill van Carnbée

ridder der orde van den nederl. leeuw en van hetflegioei
van

eer,

officier der M a r i n e , en de heer Jules van Meei

beek, student in de regten aan de Utrechtsche Hoogeschool.
worden als werkende leden aangenomen.
Verandering

van woonplaats van leden.

saert berigt het genootschap,

De heer Smis-

dat hij bij het hoofdbestuur

der registratie te 's Gravenhage overgeplaatst zijnde , de stad
Utrecht met der woon zal verlaten ; Zijn E d . belooft echter
voortdurend werkzaam te zullen blijven ter bevordering van
het doel der vereenigiug.
Academische
heeft

berigten.

Bij besluit van den 22

April

Z. M . de Koning aan de Leydsche hoogeschool tot

gewoon hoogleeraar i n de geneeskundige faculteit benoemd
den

heer F . W . Krieger, med., chir. et art. obstet. doctor,

lector aan de clinische school te Rotterdam, en tot buitengewone hoogleeraren i n dezelfde faculteit de heeren A . Simon
Thomas, med. et art. obstet. doctor, en H . Halbertsma, med.,
chir. et art. obst. doctor.
Wetenschappelijke

Mededeelingen.

De heer Six van H i l -

legom vertoont aan het gezelschap den afdruk i n rood was
van

een uitnemend kunstig bewerkt zegel, door Z. H . W .

Geb. aangekocht uit de verzameling van V a n der Schelling en
van Alkemade, dragende tot omschrift: Ladeslaus Dei gratia
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Ilungariae

Bohemlao

Croaciae

et Lucembüryen.

Dux

et

Moravie Marchio anno 1476.
De heer de Geer van Rijnhuizen geeft aan de vergadering
ter hezigtiging eenige door Z. 11. W . Gcb. keurig vervaardigde
afteekeningen

van oude grafzerken , mecrendeeis uit kerken

in België tot het geslacht van de Geer behoorende en eenige
heraldische
een

teekeningen.

model,

het

wanneer

Voorts brengt Z. H . W . Geb. als
het

gezelschap

mogt overgaan

uitgeven van een geïllustreerd werk over

tot

grafsteenen,

r

w aarvau er i n ons vaderland vele belangrijke bestaan , die
tot nu toe bijna geheel onbekend zijn gebleven , vooral i n
de doi^skerken, ter tafel een onlangs i u Duitschland uitgekomen werk , getiteld :
Kiuistgeschichte
litz,

des Mittelalters,

con Leonard Dorst;

zur
Gor-

1 8 4 7 , 1 mid 2 Band in 4«.

Ee
het

Grabdenknilller , ein Beitrag

Heer Drieling

leest eene bibliographische bijdrage tot

levensberigt van Bonaventura Vulcanus, Professor i n de

Grieksche taal te Leiden i n het jaar 1 5 8 1 , ingezonden door
Jonkheer Rammelman Elsevier te Leiden, hoofdzakelijk strekkende tot aanvulling van een artikel, gegeven in den Bibliophile Beige

van 1847 , pag. 309 , door ons waardig hono-

rair l i d den Baron Reilfenbcrg te Brussel. Dit stuk wordt in
handen

gesteld

van de commissie van Redactie, om i n dc

Berigten te worden opgenomen.

Vervolgens draagt ZijnEd.

voor eene afkondiging, gedaan i n de stad L e i d e n , den 13
Julij

1526,

en getrokken

uit de afkondigingsboeken dier

stad, als eene bijdrage voor de beginselen der reformatie i n
die stad.
Dit stuk,

dat door de kortheid vatbaar is gehouden , om

in de kronijk te worden opgenomen, is van den volgenden
inhoud.
Alzoe op den 20 dach van Januarij lestleden , zekere injurioesle, dilfamaeste ende ondochdclicke brieven ofte ccdullcn
in

grof scryft gestel t zijn aan de stoelen van der army na-

05
nisten

ende oick

tenderende

an de doeren van sinte Pieterskeicke ai

tot destructie ende verderfnisse van onze heylige

kersten gelove, soe dat t gerecht
hebben

zekere penningen gestelt

tot profijt van den genen die t zelve den gerechte

anbrengt, ende alsoe die soinme te cleyn was, zoe en is alsnoch

nyemant gecomen die t zelve geopenbaert heeft

ende

alsoe men nu bevint dat eenige valsche ketters zeeckere briefgens ofte

cedullen stroijen i n der kerke omtrent t heylige

cerwaerdige

sacramentshuys

ende tot andere

verscheydene

plaetsen inhoudende : God ist vroet, dal ghij hem in der
hercke gheen goet en doet, want hy en is dair nyet, Voirts
Ghy

en wilt den evangelie nyet zwijgen, daerom zullen u

die menschen bedriegen"

met meer andere cedullen.

Ende

want dit zekere groote afgryselicke blasphemen zyn te zeggen
ofte scryven dat men God i n der kerke gheen dienst en doet
noch dat hy i n de kercke nyet en i s , t welk t gerecht noch
geen goede kersten menschen

en behoeren te lyden. So

?

doen t gerecht een yegelicken weten, dat indien dair yemanl
is die weet,

wije dat deze cedullen ofte diergelycks i n der

voers. kercke ende tot andere plaetse gestroeyt, geleyt ofte
geworpen hebben, dat hy comt ende geven t gerecht te kennen , men zal hem van der stede wegen van stonden aen
geven die somme van vijftich gouden karolus gulden.
De heer Smissaert deelt aan de vergadering mede eenen
brief, geschreven uit Amsterdam den 14 September 1010,
door Anthonius Adriani aan Hans Kelvis van Aken te Keulen , handelende
heerschende
van den dag.

over de toenmaals i n Amsterdam en elders

pestziekte

en andere belangrijke gebeurtenissen

Daar er i n dien brief eenige duistere plaatsen

voorkomen aangaande

daarin voorkomende personen en za-

ken , wordt aan Z. E d . verzocht, om alvorens men tot het
uitgeven kan overgaan, den brief nader toe te lichten.
De heer van Asch
van

van Wijck leest eenige stukken voor

het reisverhaal van den duitschen geleerden Stolk in
9
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Holland enz., gedaan i n liet jaar 1703 en opgenomen in het
AUgemeine Zeitschrift für Geschichte, waarvan hem de vertaling was opgedragen i n de vergadering van den 19 Maart.
Zie pag. 39. Dit stuk wordt i n handen gesteld van de commissie van redactie ter plaatsing i n de Berigten.

«. Vergadering.

27 Mei 1 § 4 S .

Nieuwe leden. Bestuur' s-ver andering. Reglement van het gezelschap
met toelichting. Commissie voor het Universiteitswezen. Wetensch. mededeelingen. Vredesonderhandelingen van Munster
1648-

Archief van de gebroeders de Wit.

Eedboek, berustende

bij den secretaris-generaal van oorlog Jhr. v. Bappard. Uitnoodiging aan de leden van het gezelschap. Nader onderzoek omtrent
Simon Stevin. Beginselen der Reformatie te Ley den 4522, 1526.
Besluiten der stad Leyden den handel betreffende. Minnebrief
van Paulus Merula 1589.

Nieuwe leden. De heer Jhr. G . J . Beeldsnijder van Voshol , l i d der Provinciale Staten van Utrecht, en de heer E .
Huydecoper, student

i n de regten

te Utrecht, beiden be-

noemd tot werkende leden.
Bestuurs - verandering. De hoogleeraar L . G . Visscher,
voorzitter directeur, zijn ontslag uit die betrekking hebbende
genomen, ten gevolge van gerezen geschillen met de overige
leden van het Bestuur —

is het oudste l i d van hetzelve,

Jonkheer M r . A . M . C. van Asch van W i j c k , tijdelijk het
voorzitterschap opgedragen , terwijl door den heer M r . J . Cock
Blomhoff, tot l i d van het bestuur benoemd, de functien van
secretaris mede tijdelijk zullen worden waargenomen. Voorts
zijn benoemd tot nieuwe leden van het bestuur: Jonkheer J . J .
de Geer en de heer M r . H . A . R . Vosmaer, penningmeester;
zoodat het tegenwoordig bestuur is zamengesteld uit de Heer e n : Jonkh. M r . A . M . C. van Asch van W i j c k , tijdelijk
president;

M r C. L . Schüller tot Peursum, archivarius;
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M r . F . H . G. Drieling;

M r . J . Cock Blomhoff, tijdelijk se-

cretaris,' Jonkh. J . J . de Geer; en M r . H . A. R. Vosraaer,
penningmeester.
Reglement van het gezelschap met toelichting, De tijdelijke voorzitter legt ter tafet het nader herzien en gewijzigd
reglement van het gezelschap van 1 8 4 5 , vastgesteld in eene
buitengewone bestuursvergadering
de heeren:

van 15 Mei 1848, dooi-

A . M . C. van Asch van W i j c k ,

C. L . Schüller

tot Peursum, F .ïï.G. Drieling en J . Cock BlomholF.
Het bestuur meent in korte woorden dit Reglement te moeten toelichten.
De reden, welke de oprigters bewoog, om de grondbeginselen hunner wetenschappelijke instelling, hoofdzakelijk kenbaar gemaakt i n de inleiding tot het eerste deel van het door
het gezelschap uitgegeven werk onder den titel van Berigten,
niet eerder i n een duurzaam reglement vast te stellen, bestond
alleen daarin, dat het bestuur,

in eene zoo geheel nieuwe

zaak, eerst de ondervinding wenschte te raadplegen en den
gang der werkzaamheden oplettend nagaan, alvorens wettelijke
bepalingen vast te stellen , die den werkkring van het gezelschap onverbrekelijk zouden moeten regelen.
Het hoofddoel van de oprigters dezer vereeniging was de
openbaarmaking door den druk, zoowel van geschiedkundige
nasporingen i n openbare

en bijzondere verzamelingen van

oorkonden en bescheiden

als van oorspronkelijke stukken,

welke i n het gansche Vaderland verspreid nog geheel of ten
halve onbekend zijn gebleven.

Om nu dit doel op de een-

voudigste en meest geschikte wijze te bereiken, behoorde
door het gezelschap, bestaande uit eene vereeniging van contribuerenden werkende leden, de uitgave te geschieden, zooals
bij Art. 39 van het reglement dit beginsel is vooruitgezet.
De instelling eerst van achtdaagschc, later van veertiendaagsche vergaderingen , was van dit hoofddoel een uitvloeisel.

Door het

houden dier bijeenkomsten, poogden de op-
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rigters het inbrengen van historische mededeelingen door de
werkende leden uit te lokken, en door de spoedige openbaarmaking van het ingebragte of verhandelde ter vergadering, door
middel der Kronijk , hen tevens aan te sporen tot ijverige
werkzaamheid in het

voorbereiden der voor den druk be-

stemde stukken , waarvan de redactie uitsluitend aan het bestuur zoude worden opgedragen.
Reeds spoedig bleek het, dat, wilde men het veel omvattend

doel van het gezelschap bereiken, de werkzaamheden

der

leden aan regelmaat behoorden te worden onderworpen.

Vandaar het instellen der verschillende commissien, waarvan
bij opvolging in de Kronijk is melding gemaakt en hetwelk nader i n het reglement is omschreven. De ondervinding leerde, dat
het houden der gewone vergaderingen om de veertien dagen
behoorde

plaats

te hebben, wilde men de Kronijk, waarin

al het verhandelde i n die bijeenkomsten wordt opgenomen,
geregeld, na het houdeu van elke vergadering, aan de leden
doen

toekomen.

academische
gedeelte

Ook

bepaalde

men,

om gedurende

de

vacantiën niet bijeen te komen, omdat i n dat

des jaars geen genoegzaam getal leden in den regel

aanwezig kunnen zijn.
Zich onveranderlijk houdende aan deze eenmaal aangenomen grondbeginselen der instelling, meende het bestuur, bij
de vaststelling van

het reglement, overbodig, het gevoelen

der leden over de zamenstelling i n te w i n n e n , omdat deze
wettelijke bepalingen niets anders bevatten dan hetgeen bij
de oprigting van het gezelschap als beginselen aangenomen
werd en met eenige wijzigingen, door de ondervinding noodzakelijk bevonden, trouwelijk is i n acht genomen.

Komen

er nu in dit reglement bepalingen voor, die eigenmagtig toeschijnen,
dit

zoo zullen de navolgende beweegredenen

eigenmagtige,

daarvan

zooals het Bestuur vertrouwt, volkomen

wettigen.
Eenmaal tot hoofddoel der instelling zijnde aangenomen

:

het uitgeven van onbekende

historische bescheiden en van

ingeleverde bewerkte stukken en belangrijke mededeelingen ,
was een eerst vereischte, wilde men werkelijk nuttige vruchten plukken van de werkzaamheden , het brengen van eenheid in de redactie van al wat het gezelschap zal uitgeven.
Om

die eenheid te kunnen behouden

en verzekeren, be-

hoorde er vooral te worden gezorgd , dat geene besluiten van
vergaderingen eenige veranderingen of wijzigingen i n de eenmaal aangenomen orde zoude kunnen brengen.

Vandaar dat

volgens Art. 33 van het reglement de beslissing over de voorstellen der

leden aangaande de redactie uitsluitend aan het
?

Bestuur is toegekend, t welk uit zijn midden eene commissie benoemd, aan welke de beoordeeling is overgelaten of de
ingezondene

mededeelingen

en stukken al dan niet en in

welke der bij Art. 38 vermelde uitgaven zij zullen worden
opgenomen of wel uitgegeven onder eenen afzonderlijken titel.
Hetzelfde beginsel van vastheid en eenheid in uitvoering is i n
Art. 14, wat het Bestuur zelve betreft, in achtgenomen.

Het

rigtig geldelijk beheer wordt voorts in Art. 21 genoegzaam
gewaarborgd i n de bekrachtiging der rekening door de werkende leden , terwijl i n Art. 19 de eigendommen des gezelschaps voor verlies of veronachtzaming beveiligd worden.
Bij het bestaan van de vele wetenschappelijke genootschappen in ons Vaderland — zouden naar die evenredigheid de
uitkomsten , die de zarnenwerking van zulk een aantal uit
stekende mannen

zoude kunnen

opleveren, zeker aller ge-

wigtigst zijn voor wetenschap en kennis, indien meer onderling verband

onder

allen , meer

eenheid in elk bijzonder

genootschap en vooral meer leven, krachtige aanmoedigingen
werkzaamheid in die vereenigingen gebragt werden.
De oprigters van het historisch gezelschap meenden deze
organische gebreken voor te komen, door de grondbeginselen
aan te nemen,

welke i n het reglement thans meer algemeen

worden kenbaar gemaakt,

Ten einde, zoovee! mogelijk, het
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inzenden

van bewerkte historische bijdragen te bevorderen ,

heeft men gemeend daarvoor praemien en honoraria te moeten
toekennen,

zoodra de inkomsten des gezelschaps dit zullen

gedoogen.
Voor de beoefening
kan

van de geschiedenis van Nederland

de opening van die rijke bronnen, die alomme ver-

spreid z i j n ,

alleen door krachtige,

ijverige en vrijzinnige

medewerking van velen plaats vinden.
gezelschap,

Moge het historisch

i n hel belang onzer oudheid- en geschiedkunde

deze pogingen tot bereiking van dit veelomvattend doel bekroond zien en aldus bijdragen

tot de ware

bevordering

van grondige kennis en onderzoek.
Commissie voor hei universiteitswezen. Benoemd tot leden dier commissie naar aanleiding van Art. 24 van het
reglement:

de heeren H . Hooft Graafland en J . van Meer-

beeke, beide studenten aan de Hoogeschool le Utrecht.
Wetenschappelijke Mededeelingen.
van Manster 1648.
porteur

Vredesonderhandelingen

De heer van Asch van Wijck als rap-

der commissie van Harderwijk, draagt voor eene

reeks oorspronkelijke brieven, geschreven
Wijnbergen en Otto Schrassert
Harderwijk,

door Johan van

aan de regering der stad

betrekking hebbende op de onderhandelingen

van den vrede van Munster, welke stukken zijn berustende
in

het archief van Harderwijk en door het werkend l i d ,

den heer M r . de Meester, verzameld en ter plaatsing toegezonden;

wordt besloten deze stukken te verzenden naar de

commissie van redactie.
Archief van de gebroeders de Witt.

De heer van Asch

van Wijck

als rapporteur

navolgende

bij missive door den heer de Meester medege-

dierzelfde commissie, berigt de

deelde bijzonderheid aangaande dit archief — namelijk, dat
het

nog berustende is onder

Weduwe

Hoog,

geboren

de familie-papieren van de

de W i t t ,

wonende te Dordrecht.
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)>Het blijft steeds te wenschen, meldt de schrijver, datH.Ed.
eenmaal de openbaarmaking dier stukken zal gedoogen, want,
ik herinner

mij , vroeger daarin veel belangrijks gezien te

hebben, b. v. het journaal eener reis naar Parijs, gedeeltelijk met potlood geschreven.

De achting der natie voor de

gebroeders zoude er niet dan door winnen."
Eedboek, berustende bij den secretaris-generaal van oorlog
Jonkheer van Rappard. » I k zag," schrijft verder dezelfde
heer «bij

dien ambteuaar het eedboek, waarin gedurende

het Gemeenebest
of ritmeester

een ieder, die de betrekking van kapitein

en hoogeren rang bij de landmagt bekleedde,

den op onderscheidene tijden gevorderden eed moest onderteekenen j hoe vele belangrijke handteekeningen daarin worden gevonden en hoeveel duisters dat werk kan ophelderen ,
zal geen betoog behoeven. Vreemd is het, bij de namen van
hoofdofficieren van goeden huize te vinden, dat zij niet schrijven konden.

Ook worden in dat boek handteekeningen van

admiraals gevonden, b. v. die van de Ruiter: uit achting
voor dien zeeheld bleef het blad verder onbeschreven."

De

heer van Asch van Wijck wordt verzocht, den heer de Meester uit naam van het gezelschap, dank te betuigen voor de
toegezondene stukken en gedane mededeelingen, met verzoek
nadere inlichtingen te geven omtrent het archief van de gebroeders de Witt en omtrent de pogingen welke zouden zijn
aan te wenden, ten einde dit archief ten nutte der geschiedenis , door openbaarmaking, te doen strekken.
Uitnoodiging aan de leden van het gezelschap. Het bestuur
neemt deze gelegenheid te baat, om alle leden des gezelschaps,
i n het belang der vaderlandsche geschiedenis, beleefdelijk uit
te noodigen, soortgelijke mededeelingen als bovenstaande aan
het bestuur te doen, ten einde meer en meer het eigenlijk doel
der Kronijk te bereiken.
;

Hierdoor zoude men op het spoor

geraken Yan al hetgeen t zij in openbare of bijzondere ver-
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zamelihgen nog onbekend ligt

en voor de grondige kennis

onzer geschiedkunde zoo zeer van gewigt kon zijn.
Nader onderzoek omtrent Simon Stevin, door Jonkheer
Rammelman Elsevier. De heer Drieling als rapporteur der
commissie van Leiden, draagt dit allezins belangrijk stuk
voor, 't welk vele bijzonderheden

van het leven van dien

verdienstelijken geleerde opheldert, wiens nagedachtenis de
stad Brugge i n 1848 met een standbeeld vereeuwigde. M e n
besluit dit stuk te verzenden naar de commissie van redactie.
Beginselen der reformatie te Legden 1522, 1526.

De-

zelfde heer als rapporteur dezer commissie, deelt de navolgende stukken mede, getrokken uit de afleesingsboeken der
stad Leiden, betrekking hebbende op de beginselen der Reformatie te Leiden.

Zie Kronijk pag.
Aflezingsboeken 2 M e i 1522.

Alzoe die Keyserlicke Majestaet en onsen Erfachtigen Heer
en Prince, onlancx geleden, alhier binnen deser stede heeft
doen verkundigen ende openbaerlicken doen afroepen een
edict ende keyserlick gebodt, bij denwelcken zyne Keyserlicke Majestaet

expresselick en verboden heeft dat nyemant

broeder Maertyn Luther en beschermen,

onderhouden ofte

favoriseren i n woirden of i n wercken, willende en bevelende
elck een hebbende administratie van der justitie, dat zy
mit aire naersticheyt
hoert hebbende,

terstont t zelve edict ende gebode ge-

terstond verbrand ende te niete doen open-

baerlicken alle die boucken van den voers. Maertyn Luther,
i n wat talen die zij z i j n , ende dit al op zekere groote zware
peynen ende verbanden,

i n den voers. brieven verclaert

ende begrepen.
Ende alzoe ter kennisse gecomen is van den gerechte dat
nog vele en verscheydene personen z y n , die der voers. K c y sers geboden

verachten en dezelve boucken b y hem houden

ende die voers. Maertyn Luthers boucken met woirden willen
defe?ideren, al i n eleynkheyt van den Keyserlicken geboden,
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dat alzoe niet en beboert, mer beboeren die overtreders ende
wederhorige van Keysers geboden strengelicken gecorrigeert
ende gestraft

te wezen , niet min opdat nyemant zaecke en

zal hebben van ignorancie ofte excusacie, soe doen t Gerechte
een yegelicken weten, dat alle diegenen, die van des voers.
Maertyn Luther eenige boucken onder hem hebben , dat /,y
die brengen tusschen dit en morgen avont zonder langer vertreck in den handen van Mynheer den Schout ende dat zy
hem

wachten die voers. boucken te verantwoirden, want

indien yemant bevonden worde, die after desen dach eenige
boucken van den voers. Maertyn Luther onder hem heeft
heymelick ofte openbaerlick ofte hem vervordert den voers.
Maertyns ofte zyn boucken te verantwoirden, dat zal tGerecht after desen dach corrigeren ende straffen naer inhout van
1

de edict en gebodt der K . Maj . Rick zegt den anderen voert.

20 Januarij 1520.
Alzoe op gisteren morgen an die kerekdoeren van Sinte
Pieters ende an eenige Biechtstoelen van den Cermynarissen

?

zekere difïamioeuse cedeelen gecliemt geweest z y n , seer injurioselicken luidende zoe wel op ten Schout, die een Rechter
is

van Keyserswegen, als op ten Religiosen, contrarie den

edicte der Keys. Maj*., luydende van woirde tot woirde gelyck hier nae volgt:
)>Dees stoel w i l men vercoepen ende nyet verhuyren,
»Want die biecht heynxten sellen hyer nyet dueren,
«Dat waerom se ley coxtelick hoeren,
)>Got w i l , men sals(e) nyet langer smoeren.
Die andere cedele hout i n :
»Deze vier stoelen zyn al te coep en nyet te huyr,
)>Want wat men hier coept, tys arch ende al te duyr.
Die derde cedele hout i n :
»Siet toe, siet toe, o lieve schout,
»Wé L , want gy den cappers t hoeft op hout.
10
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Dc vierde cedele hout i n :
»Gy vrome mannen, hoet uwe vrouwen
)>Yoor alle monicken, of t z a l U rouwen.
Alle

welcke difïamoese injurioese woirden, zoe doxer vy-

loyn ende ondeuchdelick z y n , dat ze tenderen tot dien eynde,
dat de ghene die dezelve cedelen gedicht ende oeck gestelt
hebben om de biechte te nyete doen, de Religioesen te nyet
te doen , alle eerlickc doechtsame vrouwen hoir eere te nae
ende theylige kersten

gelove te brengen i n zulcker verach-

tinge als tGod beter is i n sommige plaetse, dat God almachtich verhoede w i l , ende is een zaecke die grotelick te straffen ende te corrigeren staet.
lick
dat

doet weten,

Soe ist dat t Gerecht een yege-

dat indien dair yemaut is die weet, wyc

deze cedullen an der voers. kerckedoeren ende andere

biechtstoelen gecliemt heeft,

dat hy come ende gheeft den

Gerechte le kennen, men zal hem van der stede wegen terstont geven thien gouden Karolus gulden, waerschuwendc
voirts een yegelick hy zy man ofte wyff jonck of oudt dat
zy hem wachten sulcx te doen, ende indien bevonden wordt
t zelve gedaen te zyn by kinderen beneden hoere jaeren, dat
zal men an den ouders of daer zy mede inwonen (ai waren
zy van buy ten) verhalen, ende indien bevonden wordt dat
yemant

weet

wye dat gedaen

heeft en verzwegen i s , dat

zal men corrigeren an de genen die verzwegen heeft, gelyck
of hy den principaelst waer die t gedaen heeft, t Gerecht
zullen

daernae doen

uytzien en scerp onderzoek opdoen,

ende indien zy yemant

bevinden sulx gedaen te hebben,

zullen denzei ven corrigeren ten exempel van allen anderen.
Elck wacht hem van misdoen en zegt den anderen voirt.
Besluiten der stad Leyden, den handel betreffende 1521.
Dezelfde heer leest aan de leden voor de twee navolgende
besluiten, genomen door de regering van de voornoemde stad
in

het jaar

getuigen,

1521 en uit dezelfde boeken getrokken. Zij

welke nadeelige

gevolgen de oorlog tusschen K a -
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rel V eti Frankrijk

had voor den handel en nijverheid der

Nederlanden.
Het eerste van den 8 October 1521 luidt aldus:
Alzoe eenen ygelicken inensche die verstant ende reden gebruyct,

kennelicken is ende behoedt kenuelickcn tc wesen,

dat alle comanscepe, neringe ende welvaren principalicken
compt

vau Gode almachtich die men daer schuldich of is

hartelickcn

te bcdancken. ende dat oeck doir ondanckbaer*

heyt ende quade wille van de menschen tot sommige tyden
God

van hemelryck steden en landen die comanscepe ende

neringe veiireet ende t volck castyt met oirloge, pestilencie
ende duren tyt omme den menschen te verwecken tot da nekbaerheyt ende onderdanicheyt, soe is, Godt betert, nu ter tyt
dese slede doir de oirloge zoo vcrachtert in haer comanscepe
dat de lakenen geücken bliven slaen ende en worden van
geen coopluydcn gehaelt ende oick is t zeer pereculous , tot
Cales om vellen en wollen te reyzen, van vresen dat die
van den Franchoisen genomen zullen worden, doir welcke
twee lctzclen

principalicken

de neringe niet zoo goct en

mach wesen als zy tot sommige tyden wel geweest is ende
en is nyet wei mogelick by menschelicke verstande op dezen
tyt daer beter in te voirsien dan alleenlicken Gode almach:

tich te bidden , dat hy doir zyn goddelicke gracie t arme
volk

w i l ontfarmeu, vertroeslcii ende neringe ende coman-

scepe beteren, opdat
Nu is waer,

\ arme volck mach etende bliven.

dat dit nyet tegenstaende ter kennisse van

den Gerechte gecomen i s , dat ter binnen deser

stede veel

onredelicke quaetwillige menschen zijn, die nyet en eonsidereren , noch raereken en willen dat alle neringen , comanscepe ende

welvaren van Godt compt, ende als zy geen

nering en hebben,

willen

dat

wy ten hoir overste , ende

vervorderen hen quaelickcu ende

vyleynlickcu te spreken

tegens G o d , tegens tGerecht en tegens die van den draper y e n , ende en doen nyet dan dat z> murmureren, qualickcn
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spreken ende alle middelen en wegen soeckcn om commocien,
monopoliën endè tweedrachten

te maecken, tegen hoeren

eedt die zy den Keyzer als Grave van Hollant ende der
stede schuldich

zyn ende tegens t ganse gemeene welvaren

doer een yegelicken goet poorter zyn lyff en goet behoort
voir te stellen.
Ende boven al desen, soo syn noch eenigen, die om
hoir quade opset ende voornemen te volbrengen gehuyert
hebben ruyter Huych ende doen uytroepen, vdat soe wye
hon&ert wevers huyeren of copen wil, dat die come op te
weversplaets, hy zei zyn geryf wel gecrigen't

r

w elck t Ge-

recht van die quaetwillende nyet en staet te lyden , ende
gebieden daeromme

van Keyserswegen ende van der stede

wegen , dat een ygelicken hem wachte woirden te spreken,
die

mogen drage tot achterdeel van der stede van de Ge-

rechte ofte tegens t gemeen goedt.

Indien yemant bevonden

wordt die contrarye gedaen heeft, dat sal men verhalen i n
zyn lyff ende an zyn goet, ende oeck zal bevelen 't Gerecht
een ygelicken wye h y zy die zulcke woirden van yemant
hoerde

spreken , dat h y dat aan 't Gerechte anbrengen op

correxie van der stede.
Voert alsoe t gerechte gehoert hebben, dat Dirck Jansz.,
brabander, Willem Pietersz. Drijl,

Clemens Adriaens ende

Dirck Verbynck, den voirsz. ruyter Huge gehuyert hebben
om

te roepen dat zoo wye hondert wevers huyren ofte coo-

pen wil dat die come opte weversplaets gelyck voirsz. i s ,
ende dat zy der stede geweecken z y n , soe gheeft de Schout
in 's Heeren wegen ende burgermeesters van der stede wegen
denzelven persoenen

een vry vast geleye omme tusschen dit

cn

de vrydage naestcomende

om

hoeren saecke te verantwoirdcu , mits insinuacie dat in-

te comen binnen deser stede

dien zy tusschen derselven lyt nyet income, den Heeren ende
stede zullen op ter selvc voirtvaeren mit haer correxie nae
der gelegenheyt van de stede.
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Het tweede

van den

15 October is van den volgenden

inhoud:
Alzo** doer der oirloge die als nu is tusschen die kyscerliken, magesteyt zyner landen ende luyden te eenre ende den
Koninck
ter

van Vranckryck

andere,

ende zyner landen ende luyden

die zee eensdeels onveylick i s , zulcx dat die

gemeene man niet gaerne *en avonturen om tot Calis te reysen om vellen ende wolle, ende dat oick 't coren, God beter,
zeer duer i s , ende weynich goet binnen der stede is zoe dat
;

te beduchten is dat, indien gheen wegen gevonden en worden om vellen ende wollen binnen der stadt te gecrygen,
deze winter grote armoede onder t gemeen arme volck wesen
z a l , ende om dairinne te voersien, veren 't Gerecht doenlick
is, zoe hebben tGerecht by rade ende goetdunckcn van

de

vroescepe geordonneert toegelaten ende geconsenteert, dat alle
diegene die reysen willen tot Galis om vellen ende wolle te
copen, dat die tusschen dit ende kersavont naestcomcndc die
zelve vellen ende wolle zullen mogen vercopen int gasthuys.
Het gasthuis hier bedoeld was een gedeelte van St. Barbaren gasthuis.

Orlcrs i n zijne beschrijving der stad Ley-

den, p. 18, zegt: »de wolle die gemeenlicken in groote sacken
gepact

ende van yegelick niet connen gehcrbercht werden

aldaer te leggen en te bewaeren,
tyden en ghedeelte

gelyck noch ten desen

van St. Barbaren Gasthuys ende andere

meer plaetse gebruyckt werden."
De vellen nu en de wol moesten volgens de keuren op de
draperien op de daertoe bestemde markten op vaste tijden
;

van het jaar gehouden, worden verkocht.
Minnebrief

van Paulus

Merula

1589.

Eindelijk deelt de

heer van Asch van Wijck mede een brief geschreven door
Paulus Merula, hooglceraai in de geschiedenis aan dc L e i d sche

hoogeschool , aan zijne aanslaande echtgenoot.

wegens

Zoowei

den eigenaardigen schrijftrant als wegens de daarin

vervatte beschouwingen

over dc wcderkeerige verpligtingen
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les

huwelijks, werd deze brief belangrijk genoeg geacht,

om alhier woordelijk te worden opgenomen.
Alderliefste, seer weerde toecomende Huysvrouwe,
lek

bevinde jegenwoordelick mitter daet, dat het gemeen

spreeckwoort, t welck w y i n deze landen gebruyeken, seer
waerachtich is, ende op goede Qnde ge wichte treden en ghefondeert: te weten, zoo wanneer yemant voir hem genomen
heeft t gene i n hem selven pryswaerdich is aen te grypen,
hoe

sodanigen

persone

naerder

den

tyt

om sulx te doen,

ende de vruchten van syn heerlick voornemen te genieten,
is

genaickende,

hoe hem deselven tyt swaerder valt, ende

ongeneuchelicker is om verder noch een weynich mit patiëntie te verwachten. Ick verneme ende dancke Godt almachtich,
dat

sodanighen spreeckwoord als nu i n my plaetze heeft ge-

grepen

ende verhope oock t zélve van uwe persone.

Het is

notoir ende kenlick, myne alderliefste, dat wy met eikanderen deur Godts genade een lofwaerdich werek voir handen
hebben,

op den wech getreden synde om ons selve te vou-

ghen i n t geselschap der ghenen die Godt almachtich gecoren
heeft, om naer hun overlyden nacomelingen achter te laten ,
die syne gemeente mogen doen wassen ende toenemen, dat
is,

dat

wy bereyt

syn om ons naer christelycke ordeninge

met w i l ende weten onser ouderen te begheven i n den heyligen huwelicken state, verlanghende oversulx met een yeverich

gemoet

naer den tyt dat sulx mach geschieden , nyet

twyffelende of uw hert en is oock eenichsins met den brant
van
want

sulx verlangen ontfonckt ende dit nyet sonder oirsaeke,
hoewel wy noch onervaren

ende ongheleert syn i n

huwelyckse saecken, naulix wetende Wat aldaer is te halen,
als deselve noyt byderhant

gehadt hebbende,

soo konnen

wy nochtans wel overleggen ende syn ganlselick gewis ende
overtuycht,
ghenen,

dat Godt soo ghener tyt en sal verlaten den

die mit een

godlick goet ende groot

verlanghen
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desen staet aenvaerden, nyet omme tn denselven haren wellust te gebruyckeii,
heylich

maer om luchtelick ende naer Godts

woort x samen te leven, verweckt synde deur ene

oprechte iiefde ende affectie d'een tot den anderen. Sodanich
heylich
officie

ende

tuchtich leven bestaet principalick in beyder

ende schuldigen plicht aen

weder syden; aen des

mans syde i n dese navolgende pnneten : dat hy syne eenighe
huysvrouwe die hem van Godt gegheven i s , van gantscher
harte liefheLbe, weert houcle ende naer syn vermoghen verstandclyck leydet, onderwyst, troostet ende beschermd, als
wesende zyn eigen vleysch , syne snster ende mit erffelycke
name van de ewigc glorie, dat hy de ongevoechlycheden
ende cleyne gebrecken van syne huysvrouwe leert verdraghen.
Christus heeft

syne kercke, dat is, syn bruyt lief gehadfc,

nyet jegenstaende deselve vele gebrecken was onderworpen
ende so lief heeft
selve hem heeft

s

gehadt, dat hy tot verlossinghe van de-

m den sundelicken doet des cruyees ovcr-

gegheven, so sal oock syn een man teu regarde van .syne
huysvrouwe ende sal deselve, i n gevalle sy nyet gantsch volmaect en is, huyshck, lieffelick ende beleefdelick vermanen,
ende

tegens haer alsoo procederen, soo hy wilde dat men

hem doen , dat hy syne huysvrouwe geene occasie geve over
hem te clagen , aks nyet vercregen hebbende een man, maer
gevallen zyndc in handen van een tyran ende wrede heerschende meester;

de vrouwe is nyet gemaect uyt de voeten

adams, om van hem vertreden te worden ende als nyet geacht , maer uyt de ribben , om van hem gheëert
den

ende

geholpen,

dat

hy opsichlich

te wor-

sy int opvoeden

syner kinderen. dat hy besorchl sy in syn huys te voorsien, neerstich om syn goederen te bewaren , mit trouwe
ende vlyticheyt in syn beroep arbeidende: aen des vrouwen
zvdc, dat zy goede affectie hebbe tot haer eenighe man haer
van Godt toegevoecht, hem eerende, vresende, gehoirsamende
in alle diughcn, die recht ende biilick syn, als wesende haer

80
heer en meester, verlatende vader ende moeder, om hem na te
volgen, dat sy de onvolmackinge haers mans leere kennen
ende verdragen, indien hy eeniche sieckten ofte swackheden
des lichaems is onderworpen, soo sal sy achten dat sy selve
haer int bedde is vindende, ende sal poghen ende alle naersticheyt doen om dese partie van haer lichaem te genesen,
indien hy i n gramschap gecomen is, sy sal overdencken,
dat hy is de meester

ende dat sy t behoort te verdragen,

indien hy is goedertieren, gratieus ende liefgetal, sy sal Godt
dancken van syne gaven ende sal hem daer omme boven
haren man niet verheffen, houdt hy quaet regiment, sy sal
met manierlycheyt jegens dese sieckte medicine soucken; is
hy hart, stuursch, straf, wreed ende ongenadich, sy sal hem
lydtzamelyck ende met een christelycke patiëntie verdraghen.
Der vrouwen officie bestaet oock hierinne, dat zy liefde hebbe
om

haere kinderen

op te voeden,

voorsichtichheyt om

7

t huys te regieren ende wysheyt om t te bewaren, dat zy maticheyt houde i n hare

clederen naer haere staet ende naer

de digniteyt haers mans,

dat sy van haer were alle crege-

licheyt ende hartneckicheyt tegen haren man, ghenomen oock
dat

sy groot ghelyck hadde, jae dat sy oock de waerheyt

seydet.

' T gene alhyer van den man, als van eene getrouwe

ende gotvresende

persone

gerequireert wordt, beloven ick

ende verbinde my by dese myne missive als wesende eene
obligatie ofte verbandt-brief, onverbrechelick t zelve te houden , jae duysentmael meer te

doen mitter daet, dan ick

mit woirden soude konnen beloven, my onderwerpende Gods
ewige indignatie ende

gramschap (dit syn hooge beloften,

doch van een lidmaet van Christi gemeente

uitgesproken)

ingevalle ick willens ende wete faillere, verwachtende, oock,
wenschende ende Godt biddende, dat
van

de merckteyekenen

eenen goede getrouwe ende oprechte

vrouwe i n uwe

personen moge gespeurt ende gevonden worden; ick hebbe
u van harten lief, ende drage u toe eene uytnemende affectie

bi

(daer ghy soo ick verkope nyet van en twyffelt) voornamentlyck

onirae twee

oorsaecken, ten eerste omrae Gods w i l l e ,

ten anderen om uwe person e selve. Om Gods wille segge ick

f

want liet is buyten alle twyflel ende legghe t selve by my
alle daghen over , dat het van Godt langhe te voren alsoo
geordineert is geweest ende synen wille i s , dat w y mit den
anderen

souden treden tot den heyligen huwelicken state,

ghy syt my van Godt als mit syne handt toegevoecht ende
geschoncken ende ick u , tot onderlinge hulpe ende trooste ,
laat ons Goclts gave mit ecrbiedinghe erkennen, aennemen
ende weert houden!
in

Om uwe persone selve, want ick aire

u ben speurende meucht alle die deuchden, die i n een

goede huysvrouwe behoiren te wesen , te weten reynicheyt,
onderdanicheyt, sachtmoedicheyt ende lydtsaemheyt, ick vinde
dat ghy syt veelwetende, weynich spreckende, meewaerdich
mit een yder, volcon i n saecken der eere, beminster van
eerlyck geselschap, stilswygende, bedenckt in t gene gij zecht,
schamende i n alles ghy doet,

eerlyck van leven, hatende

alle lichtvaerdicheden, dewelcke meer betamen den roughen
ende

wulpse luden, dan eerlicke gehuwde personen. Uwe

ouders, wesende een exemplaer van oprechticheyt, hebben u
tot noch toe als by de handt gehadt, omme te leyden ende
te houden op den wech dwelcke tot de deucht alleen is leydende,

ich hebbe my bcneflens hen gevoecht ende u geno-

men als by de andere handt, om vorder met u derwaerts te
spacieren, onder dc conduite ende leydinghe van deselve,
laet ons daeromme i n alles trouwelick helpen ende bystaen,
laet ons onse kyndcren (die ons de barmhartige G o d t , als
ick verhope, sal verlenen) in de waerachtige kennisse ende
vreese Godts hem ter eere ende tot haerder salicheyt opbrengen,

laet ons ter wedersyden alle bose lusten vermydende

mit ene geruste ende goede consciëntie leven , laet ons met
elcanderen blyde syn in voorspoet, Godt van alles goets danckende , laet ons malcanderen troosten ende moet aensprecken,
11
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in

tegenspoet

geduldclick verdragende t gene ons Godt alles

t onsent beste toeseyndt ende opleyl, laet ons mit elcanderen
communiceren

ende mit deelen alles wat ons overcomen,

sonder yet te versieren > valscheiick voor te stellen of te
bedecken, den hertsweer van dien wert dickwils versoet doer
t vermackclick aensprecken van d' ander ingevalle de droefheyd ende weedom soo diep i n des eens herte ge wortelt i s ,
dat

dselve deur ghene vermackinge can uytgeroeyt worden,

soo ist gevouchlick dat dander gelycke droefheyt bethoone
mit waerachtich suchten, het en is nyet van noode,
w y het

dat

gemeen volck naervolgen, die i n een cleyn water-

beecksken groete tempeesten dickwils verwercken, w y syn
alle goede menschen, laet ons overleggen, dat w y sterflick
syn,

onsen tyt hier cort synde, ende dat w y ons, als w y

alderminst daerop dencken, zullen aengesprocken worden om
sonder vertreck van hyer te scheyden, alsdan soude het ons
wezen (myn uytverkorenheyt) een grooten hertsweer, dat w y
malcander moetwillens, wreet,
hadden; alsdan soude

hardt ende

stuyrs

geweest

ons voor Godt stercker dan duyzent

getuygen accuseren ende aenclagen onse knaegende consciënt i e , als grotclicks misdaen hebbende tegens Godt ewige wet
ende

ordinantie, dewelcke gebiet ende strictelyck beveelt,

dat w y deen den anderen souden liefhebben, trouwe ende
gelove houden i n alle dinghen , is daeromme myn vuyrich
begeren, dat ghy alleen i n goet naturel nyet en verandert,
maer dat ghy u by alle luyden , van wat state, conditie ofte
qualiteyt die s y n , thoone ende draecht sodanigen persone,
als ghy nu ter tyt i n u selven syt , dat

is op sulcker

wyse, als ick een volmaeckte vrouwe hyer vooren beschreven hebbe,

beghere noch hertgrondelick op uwe persone,

dat ghy my wilt
ende

syn t gene een yeder i n u is speurende

tgene ick i n u vernome ende

mit grote yever t z y -

:

ner tyt ben verwachtende, dat is t gene een goede ende
perfecte

huysvrouwe behoirt te wesen.

Belanghende myne
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persone, ick sal syn by een yeder I gene ick tot noch ioe
geweest hebbe, dat is oprecht i n alle mynen handel, nae de
deucht trachtende, ende by u sal ick voortaen zyn t geen cen
oprecht en goet man behoort te syn by syne lieve en wecrdige huysvrouwe , sulex als vereysschende is Gods evvigc wet
ende ordinantie, indien wy dit alles wel onderhouden, soo sal
Godt onsen staet met zyne benedictie croonen , denwelcken ick
bidde, myne alderliefste! dat hem gelieve ons beydeu te octroyeren ende so ghunnen, dat w y desen heyligen staet met
mutuelle liefde in Godt nauw mogen beginnen, mit eendracht
ende reinicheyt daerinne continueren, mit hertsweer ende weemoedicheyt of aen des eens of andere zyde te eindigen, wensehende

dat ick mochte of voir u of mit u uyt dit jammer-

dal ('t welck my naer u zoude syn een eeuwich duyrcnt terment) i n eene geluckiger plaetze mochte opgetogen worden,
dat gunne my ende u de almachtichder Godt!
Adieu myn alderliefste! ende laet nyet met my Godt om
zyne gratie te bidden, dat hy ons welbegonnen werek ende
heylich voornemen w i l seghenen; ick soude breder schryven,
waert saecke dat ick meende,

dat ghy eenige vermaninghen

van doen haddet, want t gene ick geschreven hebbe ende is
nyet geschiet om u tot sulex te vermanen , maer veel eer orn
u de memorie te ververschen, ende te thoonen ende mit de
handt

te afbeelden

t ghene gy alsnu ende ter executie zyt

leggende; ick schryf u duyzentmael adieu, seer verlanghende
naer uwe persone,

ende verhopende eer yet lange by u te

zyn, twelck sal s y n , soo ick rame, een vrydach toecomende.
Mit haest uyt Dordrecht desen X X Octobris X V c L X X X l X .
Vader, moeder,

susters ende alle de vrienden doen u hier

groeten ende wenschen u alles goets.

Groet ons heer vader,

moeder, susters ende andere goede vrienden.
U w lieve en weerde bruydegom ende getrouwe
toecomende man .
P au1 us

Me r u 1 a
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Jammer

is het dat wijlen de heer J . J . Dodt, uit wiens

verzameling deze brief afkomstig i s , niet heeft aangeteekend
waar het oorspionkelijke,

dcor hem afgeschreven,

berus-

tende is.

9. Vergadering. ÏO Junij 1848.
Wetenschappelijke Mededeelingen. Cornelis de Witt beschuldigd van
aanslag op het leven van Willem 111, door Tichelaer. Inventaris van Nederlandsche handschriften zich bevindende op de
Keizerlijke bibliotheek te St. Petersburg. Dr. J. M. Lappenberg,
Hamburgisches Urkundenbuch. T. J. Lacomblet, Urkundenbuch
fur die Geschichte des JYiederrheins. Krijgsverrigtingen van Prins
Maurits 1591 en 1592.

Aengegeven aen den gedep. van drye

leden der stadt van Bruessel 11 Jan. Les noms des Srs. et auU
tres qui sont aupres de don Jean d?Austria 10 Oct. 1577. Verzameling van gedenkschriften,

betrekkelijk

den uittogt der

Utrechtsche studenten 1830 en van het eeuwfeest der Utrechtsche
hoogeschool 1836.

Albums van J. van Broekhoven en L. van

Twenhuize.

Wetenschappelijke Mededeelingen. Cornelis de Witt

7

be-

schuldigd van aanslag op het leven van Willem IIL, door
Tichelaer. De heer van Asch

van W i j c k , als rapporteur

van de commissie van 's Gravenhage, doet mededeeling van
een aan het gezelschap door een der leden , den heer G . L .
F . van Kinschot, toegezonden afschrift van onder zijne familie-papieren berustende stukken,

allen betrekking hebbende

op het te dier zake ingesteld regterlijk onderzoek.

In deze

verzameling bevindt zich ook een brief door Cornelis de W i t t
aan zijne huisvrouw den 6 Augustus 1672 uit zijne gevangenis geschreven, welke, wegens

zijne kortheid hier kan

worden medegedeeld:
Alderliefste!
ren

Alhoewel ick niet can twyfelen, of de Hee-

van den Hove, syn volcomentlyck van myn onschult

gepersuadeert, soo werdc ick evenwel noch hier i n detentie
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opgehouden,

sulx met patiëntie sal moeten afwachten , tot

dat d'opgem. Heeren mijne saecke sullen gelieven te termi
neeren;

versoeckende,

dat U E d . gerust gelieve te s y n , en

nae vast vertrouwen een goede uijtslach verwachten.

Gelieft

met den maeckelaer Helmont te overleggen off niet dienstich
sal syn de wintergerst te verkoopen; indien de prys redelyck
i s , soo oordele ick 'tselve voor ons beter gereden, als deselve
]

te doen

) , maer sal tselve gaerne laeten aan U E d .

J

dispositien op t advys van den maeckelaer voorz.

Ick sal

verlangen te verstaen tydinge van U E d . , en onzer kinderen
dispositie, en hoedanich het staet met onse boeuwerije tot
Geervliet, en i n Corendijk, zeder U E d . missive van den 27
July laetsleden hebbe geen tydinge van U E d . ontfangen, ick
blyve, tederliefte!
U E d . ootmoedige dienaer
en gansch geaff. man
get.

C. de Witt.

In Castelenije.
Men besluit de verdere stukken i n handen te stellen der
commissie van redactie en den heer Kinschot beleefdelijk voor
de toezending te bedanken.

Inventaris van Nederlandsche handschriften, zich bevindende in de keizerlijke bibliotheek te St. Petersburg. De
heer van Asch van W y c k , als rapporteur der commissie van
Harderwijk,

legt ter tafel eene door den heer Dr. F . G . B»

van Bleeck

van Rijsewijk,

rector aan het Nassau-Velusch-

Gymnasium te Harderwijk vervaardigde inventaris van Nederlandsche handschriften , die zich in de keizerlijke bibliotheek
van St. Petersburg bevinden, welke inventaris wordt vooraf
gegaan door eene inleiding, waarin door laatstgemelden heer
de belangrijkheid dier verzameling in 't algemeen wordt aan1) In het Ms
gelaten.

is de plaats van dit of deze woorden, oningevuld

SG
getoond.

»Deze inventaris was door m i j , " zegt deze heer in

zijne begeleidende missive van 28 mei j l . «opgemaakt tijdens
»mijn verblijf i n Rusland, met het doel, om, i n het vaderland
"teruggekeerd, te onderzoeken, welk belang die handschriften
»mogten bevatten voor onze geschiedenis.

Tijd en gelegenheid

«ontbraken m i j , om dit naar eisch te doen en i k zond derh a l v e i n het voorleden jaar, op uitnoodiging van den hoog*
wieeraar Beyerman, dezen catalogus aan het koninklijk ne»derl. Instituut voor kunsten en wetenschappen, i n de hoop
»van door hetzelve i n de gelegenheid te worden gesteld om
wde belangrijke stukken, i n die verzameling voorkomende, te
«laten afschrijven.
U i t het bij missive van 12 Febr. 1847 aan dien heer kopielijk toegezonden rapport, uitgebragt door eene tot onderzoek
van dien catalogus benoemde Commissie van de 2de klasse
van het

Instituut blijkt het, dat onder de sub. nO. 18 van

den catalogus aangeduide verzameling van authentique stukken
betreffende den opstand der Nederlanden, beginnende met 1563,
de navolgende stukken meer bepaaldelijk de aandacht van
deze commissie hebben

getrokken als belangrijk voor onze

geschiedenis, namelijk:
1°. Afschrift van eenen brief der Burgerij van Antwerpen
aan Burgemeesters en Schepenen hunner stad, met verzoek om zich aan de eischen van den Graaf van Bre*
derode enz. aantesluiten. bladz. 19-24.
2°. Namen der Spanjaarden, die voor Haerlem doot gebleven syn.

Bladz. 5 0 , 51.

3 ° . Verhaal van Doctor Cunerus aangaande den doot van
Egmont. Bladz. 9 4 , 95.
4°. Brieven van Princen van Oraigne geschreven aan den
Staten van den Landen, inhoudende de openingen van
den brieven des Conincx, betreffende Don Juan d?Austria 1576. Bladz. 186, 187.
5o. Een waerachtig cort verhael van die wonderbaerlicke
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miraculeuss veranderingen en verscheijden saken die den
y

23,

24 en 25 Nov. 1576 binnen der stadt van Groe-

ningen zyn toegedragen. Het grouivelijke gedrag van
Caspar de Robles in Groeningen met Fernando Lopex.
Bladz. 2 3 3 — 2 3 8 .
6°. Copie van puncten en articlen gesloten by den Hertoge
van Aha en zijnen nijeuwen Raedt, inhouden* de personen in V general soo Catholique als andere by hem
aireede gecondemneert omme om lijf en goet gebracht
te worden enz. Bladz. 2 5 0 — 2 5 2 .
7o. De middelen om Antwerpen anno 66 te

remedi'éeren,

de herstelling van rust, sluiting der Roomsche kerken
en kloosters. Afdeelingan der gemeente. Bladz. 292-297.
Voorts was het Instituut

van oordeel, dat dc mede sub

n°. 18 op bladz. 297 en volgende voorkomende paskwillen,
vooral die i n de moedertaal, de openbaarmaking door middel

van een of ander

r

w aren, maar

tijdschrift welligt niet onwaardig

dat overigens dc waarde der overige stukken

te onzeker aan hetzelve voorkwam, om daarvan zoo naauwkeurige afschriften

te doen vervaardigen, als vereischt zou

worden om daaraan diplomatische waarde te geven.
Men besluit zoowel den catalogus als de door den heer van
Bleeck van Rijsewijk bijgevoegde stukken te stellen in handen
van

dc commissie van redactie,

ten einde deze, naar het

oordeel der leden , hoogst belangrijke verzameling door den
druk algemeen bekend te maken, en wordt de voorzitter, op
wiens uitnoodiging deze

toezending is geschied, verzocht

inmiddels den voornoemden heer beleefdelijk

te bedanken

voor zijne betoonde welwillendheid.

Dr. J. M. Lappenberg, Hamburgisches Urkundenbuch. T. J.
Lacomblet, Urkundenbuch fur die Ge schicht e des Niederrhei?is*
De

heer J . J . de Geer geeft het navolgend verslag aan-

gaande eenige Duitsche oorkonden-boeken, i n voortzetting Yan
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vroegere mededeelingen. (Zie blz. 46 en 99 der Kronijk v. 1847)
In het «Hamburgisches Urkundenbuch , herausgegeben von Dr.
Johann Martin Lappenberg, Archivarius der freien und HanseStadt Hamburg, erster B a n d , mit einer Karte und anderen
Lithographien , Hamburg, 1842,

vindt men de navolgende

oorkonden, betrekkelijk de geschiedenis des vaderlands:
CXXIX.
burg,

Verdrag van Frederik, aartsbisschop van Ham-

met

de Hollandsche volkplanters. 1106.

(Zie ook

oork. C L X X X I X , C C X X X V I I I , CCXLÏX, C C L X , G C L X I H ,
GCCXXXII.

Verg. A . von Wersebe, Niederl'andische Colonien

im nördlichen Deutschland, T h . I, S. 27 flgd., S. 34 flg<L,S.
66-72, S. 103, en J . F . Gildemeister, Beitrage zur Kenntniss
des Vaterlandischen Rechts, Bremen, 1806, B d . I. S. 192.
D C I V . Hendrik III., hertog van Lotharingen en Braband,
verleent

aan de kooplieden van Hamburg een zeker geleide.

1256. Maart 14.
DCXV.

De stad

Hamburg en andere steden i n Saksen

schrijven over verscheidene
Vlaanderen (1256).

bezwaren aan de stad Gent i n

Zie ook W a r n k ö n i g , Flandrische Staats-

und Rechtsgeschichte. T h . I , Beil. S. 4 5 , en de fransche vermaling van A . E . Gheldolf, T . I I , pag. 433.
DGXVIIL
verleent

Hendrik, hertog van Lotharingen en Braband,

aan de burgers van Hamburg een zeker geleide i n

zijne landen en begunstiging

van tolregten

te Antwerpen.

1257. Sept. 21.
DCXCVII.
bevestigt

Adelaide, hertogin van Lotharingen en Braband,

het zeker geleide,

door haren echtgenoot,

hertog

Hendrik, aan de burgers van Hamburg verleend. 1266. Febr. 15.
DCXGIX.

De stad Dordrecht belooft aan de burgers van

Hamburg zeker geleide en vriendschappelijke ontvangst. 1266.
Maart 8.
DGCI.

(Naar het geschonden origineel).
De burgers van Zierikzee verzekeren aan de bur-

gers van Hamburg een veilig geleide. 1266. A p r i l 15.
DCGIÏI.

Floris,

graaf

van

H o l l a n d , bevestigt

aan

de
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burgers van Hamburg hunne oude reglen in zijne Janden, en
schenkt

hun

de vrijheden,

welke de burgers van Lubeck

aldaar genieten. 1266. Aug. 20.
DGGV.

Aalbrecht, heer van Voorne en kastelein van Zee-

land, verleent bescherming i n zijn gebied aan de burgers van
Hamburg en aan alle andere kooplieden, die van de Elbe komen; terwijl hij hun tevens de regtspleging overlaat i n geschillen , onderling of met de Vlamingers ontstaan. 1266. Sept 29.
DCGXIII.
aan den

Schepenen

en raden

van Kampen schrijven

raad van Hamburg over belemmeringen, welke de

burgers hunner stad aan den mond van den Steur ondervinden. (1266). (Naar het origineel).
DCCXIV.
woord aan

De

raad

den raad

uitgevaren burgers van

van

Dordrecht belooft

te Hamburg, zoodra

nader ant-

de westwaarts

Dordrecht zullen teruggekeerd zijn.

(1266). (Naar het origineel).
DCCXXVII.

Uitspraak van

Margaretha, gravinne

van

Vlaanderen, i n de oneenigheden tusschen de Vlaamsche en
Hamburgsche kooplieden ontstaan. 1268. J u l . 23.
DCCLXXÏV.

Floris, graaf van H o l l a n d , verleent aan de

burgers van Hamburg verscheidene voorregten i n zijne landen. Leiden; 1277. Sept. 21.

(Zie van Mieris, Groot Char-

terboek. D. I. blz. 394).
DCCLXXXV.

Verklaring der steden Harderwijk en Zut-

phen over den vrede , tusschen Harderwijk en Hamburg gesloten , over de schadevergoeding door de eerstgenoemde stad
aan

de laatste te voldoen , en eindelijk over de instandhou-

ding van het oude verdrag tusschen de beide steden. 1280.
April.

(Naar het

origineel, voorzien met de zegels der ste-

den Harderwijk en Zutphen).
DCCLXXXVIII.

Verklaring

der

steden Harderwijk en

Zutphen over de vereffening der geschillen tusschen Harderwijk en Rendsburg. 1280. April.

(Naar het origineel met

de wel bewaarde zegels der steden Harderwijk en Zutphen}
12
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DGCXC.

Zoen tusschen

burg. 1280. Aug. 23.

de steden Harderwijk en Ham-

(Naar het origineel, voorzien met het

»sigillum burgensium de HerderuvieL")
DCCCXVI.

Schepenen

van

Maastricht getuigen,

dat G .

Frahineit al zijne have en goed aan Johan van L u i k voor
eene schuldvordering van 70 Luiksche marken verpand heeft.
1285. April 22.

(Naar het origineel, voorzien met nog twee

vrij wel bewaarde zegels).
DCGGXGIII.

Verbod des lands

van Westergo tegen

verhooging van eenen tol. 1296. Aug. 15.
schonden

de

(Naar het ge-

origineel, voorzien met de zegels der Grietenijen

van ))Wildinge, Froneckere en Wenbirge")
DCCCXCIX.
stad

Verdrag des lands van Franeker,

Hamburg,

schuldenaar

waarbij

bepaald

wordt,

met de

dat slechts

de

of schuldige aangeklaagd en i n hechtenis geno-

men mag worden. 1297. M e i . (Naar het origineel, voorzien
met het zegel des lands van Franeker).
CM.

Eene gelijke overeenkomst des lands van Harlingen

met de stad Hamburg. 1297. (Naar het origineel).
CMIX.
vorderingen

Brief van schepenen van Maastricht over schuldvan D . v. d. Lahen , ten laste van J . Rocket,

Philips van Hamburg en Maria Trayneys. 1298. Nov. 23.
(Naar het origineel).
In het «Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins ,
herausgegeben von Theod. Jos. Lacomblet. II. B a n d , 1 8 4 6 ,
worden de volgende Nederlandsche oorkonden gevonden:
9. Adplf I . ,

aartsbisschop

van Keulen,

vernieuwt met

H e n d r i k , hertog van Lotharingen, het oude verbond van
wederzijdsche bescherming en hulpbetooning. 1203.
14. Otto, graaf van Gelder en Zutphen, verklaart, dat de
ridder Milo van Straelen aan de abdij van Camp eene rente
van

veldvruchten uit landen

nabij

haren hof te Honepol

gelegen, heeft vrij geschonken. 1204.
64. Hendrik,

hertog

van Lotharingen,

vernieuwt

het

91
oude

verbond met Ëugelbert I., verkoren aartsbisschop van

Keulen. 1217. J u l 5.
99. Keizer Frederik II. geeft aan Gerard, graaf van Gelder , vergunning

om den tol van Arnhem naar Lobith te

verplaatsen. 1222. Maart.
ICO.

Keizer Frederik II. verbiedt alle tegenkanting be-

trekkelijk

de vergunning, door hem aan graaf Gerard van

Gelder gegeven,

om namelijk den tol van Arnhem naar Lo-

bith over te brengen. 1222. April.
101.
dat

Engelbert I., aartsbisschop

keizer Frederik II. niet

van Keulen, verklaart,

dan met zijne toestemming en

die van andere rijksvorsten aan graaf Gerard van Gelder de
vergunning heeft gegeven, om den tol van Arnhem naar Lobith te verleggen. 1222.
105.

Engelbert I.,

aartsbisschop van Keulen,

dat H e n d r i k , hertog van Braband, verscheidene
aan

het aartsbisdom

zich wederzijdsche

in leen heeft
bescherming

verklaart,
bezittingen

opgedragen, en dat zij

en hulp hebben toegezegd.

1222.
118.

Koning

Hendrik V I I . geeft,

in

overeenstemming

met zijnen vader, keizer Frederik II., aan graaf Gerard van
Gelder verlof, om den tol van Arnhem naar Lobith over te
brengen. 1224.
146.

Koning Hendrik V I I . beveelt, naar de regtspraak der

rijksvorsten,

aan graaf Gerard van Gelder, Giselbert van

Amesteille en anderen, de beloften, gedurende hunne gevangenschap aan Rudolf van Koverden en zijne genooten gedaan,
niet

na te komen, dewijl zij in den ban waren en nog i n

denzei ven verkeeren. 1227. Oct. 1.
157.

Gerard, graaf van Gelder en Zutphen, verklaart dat,

op de bede zijner moeder Richardis, abdisse te Roermond,
de ridder Willem

van Beek afstand

gedaan heeft van be-

zittingen , welke aan de abdij van Kppinghofen verkocht zijn
geworden,

122#,
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167.
met

Otto, graaf van Gelder, verleidt Gerard van Sinzig

eene rente van 8 mark uit de inkomsten van den tol

te Lobitk. 1230. Aug. 27.
173.

Keizer Frederik II. verleidt graaf Otto van Gelder

met de rijksleenen, op gelijke wijze als zijn vader Gerard
dezelve i n leen heeft gehouden. 1231. November.
190.

Overeenkomst

tusschen

het kapittel te Emmerik en

graaf Otto van Zutphen en Gelder, waarbij aan den laatsten
het regtsgebied le Emmerik en de helft der opbrengsten van
het

geregt en andere openbare inkomsten worden overgedra-

gen. 1233. M e i 12.
191.

Otto, graaf van Zutphen en Gelder, verheft Em-

merik tot eene stad, en verleent aan dezelve eene inrigting
en voorregten naar het voorbeeld van Zutphen. 1233. M e i 31.
247.

Koning Koenraad I V . beveelt de burgers van Keu-

len aan de bijzondere bescherming der graven van Seyn en
Gelder; belooft, ook uit naam van zijnen vader, hen nimmer
te zullen verlaten en vermaant hen tot verdere getrouwheid.
1240. Julij

7.

(Naar het origineel, i n het archief der stad

Keulen voorhanden).
268.

Theoderik, eerstgeboren zoon van Gleef, doet kond

eener overeenkomst, volgens de uitspraak van H e n d r i k , hertog van Lotharingen en Braband, tusschen hem en zijnen vader, ter eener, en graaf Otto van Gelder, ter andere zijde gesloten aangaande den tol te Orsoy en over onderdanen des laatstgenoemden, welke i n hunne steden zijn opgenomen. 1242. Aug. 8.
282.

Hendrik van Lotharingen verbindt

zich met den

aartsbisschop van Keulen tegen den graaf van J u l i c h , welke
het regt van geleide, door den aartsbisschop verleend, schendt,
en tegen een ieder, die i n de regten der kerk van Keulen
inbreuk doet. 1243. Febr. 23.
309.

Otto, graaf van Gelder, bevrijdt ten behoeve der

abdij van Camp, tegen eene jaarlijksche rente , den hof Lo ,
(Loer of Löhrshof te Willich) van den leenband.

1246.

93
317.

Koning Willem geeft

den burg

leen; bevestigt
leenen

aan graaf Otto van Gelder

van Nijmegen met verder toebehooren in pandhem den tol te Lobith en alle overige rijks-

en panden en verleent het regt van erfopvolging aan

de dochters, bij gemis van zonen. 1247. Oct. 8.
320.

Petrus , kardinaal - legaat, bevestigt aan graaf Otto

van Gelder den tol te Lobith en de overige rijksleenen. 1247.
Nov. 1.
353.

Zoen door de stad

Damme, voor zich en de ove-

rige steden i n Vlaanderen, met de stad Keulen gesloten.
1449. Nov. 12.

(Naar het origineel i n het archief der stad

Keulen voorhanden).
365.

Otto, graaf van Gelder, bevestigt de stichting,door

zijne voorouders in het klooster Bethlehem bij Dotingham
gedaan 1250.
367.

Koning Willem belooft den graaf Otto van Gelder

met land en lieden te willen bijstaan. 1251. Febr. 13.
375.

Otto graaf van Gelder verwisselt met Koenraad, aarts-

bisschop van K e u l e n , eenen hof i n het kerspel van Grefrath
tegen eenen anderen

te Krikenbeck, waar hij voornemens

is een klooster te stichten, 1251. Junij.
377.

H e n d r i k , hertog van Lotharingen en Braband, ver-

klaart, dat er, door bemiddeling van graaf Otto van Gelder, tusschen hem en de stad Keulen eene overeenkomst is gesloten,
waarbij veilig geleide en regtsspraak in wederzijdsch gebied
verleend worden.

1251.

Dec: 13.

(Naar het origineel, i n

het archief der stad Keulen).
401.

Koning Willem

zegt aan graaf Otto van Gelder,

voor diensten, hem te bewijzen tegen den graaf van A n j o u ,
eene som van 5000 marken toe. 1254. Junij 1.
407.

Graaf Otto van Gelder verbindt zich, om de onderda-

nen van Koenraad, aartsbisschop van Keulen, wanneer zij beroofd mogten worden, schadevergoeding te doen geworden,
hen, die vogelvrij verklaard zijn, uit te leveren, en als burgers
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slechts i n zijne steden

de zoodanigen op te nemen,

die

aldaar hunne persoonlijke woonplaats vestigen. 1254. Jan. 7.
431.

Koenraad, aartsbisschop van K e u l e n , graaf R. van

Glocester, J . de Avesnes en anderen belooven aan den graaf
Otto van Gelder, dat R i c h a r d , tot Roomsch Koning verkoren, hem Nijmegen niet dan tegen de volle pandsom zal
ontnemen

en hetzelve alsdan aan geen ander zal mogen ver-

geven. 1256. Febr. 6.
454.

Theoderik, oudste zoon van Geef,

verleent

aan

Theoderik van Herlaer eene rente van 10 pond uit de inkomsten van zijnen tol le Nijmegen. 1258. Aug. 22.
455.

Het Apostelstift te Keulen geeft aan de broeders der

orde van St. Johan le Nijmegen deszelfs inkomsten aldaar i n
tins. 1258. Aug.
463.

De steden Utrecht en Keulen komen overeen, dat

voor eene schuld slechts de schuldenaar zelf zal mogen vervolgd worden, en de klager zich vergenoegen moet met de
regtspleging der plaats, waar hij klaagt.

Voorts belooven zij

elkander bescherming i n wederzijdsch gebied, ook dan wanneer hunne
Maart 23.

landvorsten

i n oorlog mogten verkeeren. 1258.

(Naar het origineel, voorhanden

in het archief

der stad Keulen).
478.

Koenraad, aartsbisschop van Keulen, de graven van

Gelder, Cleef en Julich en de afgezanten van den bisschop
van Utrecht, van de gravinnen van Berg en Seyn, en van
de stad Keulen bezweren den landvrede. 1259. Nov. 14.
487.
effent

H e n d r i k , hertog van Lotharingen en Braband, verden strijd des graven Otto van Gelder met den graaf

Theoderik van Cleef en diens zonen Theoderik, den oudsten,
en Theoderik genaamd

L u f , door den eersten te bewegen,

zijne tweede dochter aan den eerstgeborenen des oudsten zoons
van Cleef, als bruid te belooven cn aan beide zijden de
huwelijksgoederen te bepalen. 1260. Mei 13.
605.

Floris,

graaf van H o l l a n d verklaart, dat de nia;
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een der gebroeders Johan en T h . van Husdene, die door de
stad Keulen op eene vijandige wijze waren aangevallen, en
van welke de eerste gedood en de ander gevangen was genomen , zich verbinden geene wraak te zullen nemen. 1270.
Nov.

14.

(Naar het origineel i n het archief der stad Keu-

len voorhanden).
610.

De steden

Deventer en Keulen komen onderling

overeen , dat geen derde persoon , in plaats van den schuldenaar , zal mogen aangehouden worden, zoolang aan den
aanklager geen regt is geweigerd. 1271. Mei 15.

(Naar het

origineel i n het archief der stad Keulen voorhanden).
719.

De steden Nijmegen en Keulen belooven aan weder*

zijdsche burgers volkomen veiligheid van verkeer; niemand zal
vooreenen anderen mogen aangehouden worden, zoolang geen
regt geweigerd wordt, en geen oorlog der burgers van Keulen met den graaf van Gelder zal de goede verstandhoudingder

gemelde steden verstoren. 1278. Dec. 9.

(Naar het ori-

gineel, in het stedelijk archief van Keulen).
728.

Sifrid, aartsbisschop van Keulen, Johan, hertog van

Lotharingen en Braband , en de graven Reinald van Gelder
en Theoderik van Clecf verbinden zich onderling ter instandhouding van de openbare
den Dender;
den ,

veiligheid tusschen den Rijn en

de Maas en de Rijn zullen vrij bevaren wor-

en het regt

van geleide langs den

laatstgenoemden

stroom niet meer geheven worden. 1279 Aug. 28.
830.

Floris,

graaf van Holland, belooft aan de koop-

lieden van Keulen geen
deren , maar

geld voor geleide te zullen afvor-

zich met de regtmalige tolgelden te willen te

vrede stellen. 1287. Sept. 16.

(Naar het origineel , in het

archief der stad Keulen).
898.

Koning Rudolf I. wijst den graaf Theoderik van

Cleef de steden

Nijmegen, Doesburg en Deventer, en de

heffing eener rente van 1000 mark uit zijne inkomsten aan ,
als huwelijksgift voor zijne bruid. 1290,
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945. Koning Adolf noodigt Sifrid, aartsbisschop van Keulen,
Johan, hertog van Braband, en de graven van Henegouwen,
Cleef en Holland u i t , o m , naar aanleiding van den bezworen landvrede, den graaf van Loon en Walram van Valkenburg le bewegen, de belegering van Born op te heffen. 1294.
A p r i l 29.
947.
spraak

Koning Adolf verklaart,

dat h i j , volgens de uit-

van zijn regtshof, graaf Reinald van Gelre, te hulp

moet komen, nademaal

de graaf van Loon en Walram van

Valkenburg, op zijn bevel, de belegering van Born niet
hebben opgeheven. 1294. Julij 10.
1008.

Koning Albert noodigt de graven van Gelder, Cleve,

Julich, Berg en Mark en de steden Keulen en Duisburg uit,
om den aartsbisschop van Keulen bijstand te verleenen, ter
verdediging van het

slot Keizers weerd tegen Lode wijk van

Sonnenberg. 1298. Sept. 23.
1035.

Guido,

graaf

van Vlaanderen, markgraaf

van

Namur, Johan, hertog van Lotharingen, Braband en Limburg, de graven Robert van Nivers, Gerard van Julich en
Arnold van Loon

en

de heeren Walram van Montjoie en

Johan van K u i k blijven borg, dat Willem van Julich genoegen

zal nemen met de overdragt van het slot Liedberg,

door graaf Gerard van Julich aan W i c b o l d ,

aartsbisschop

van Keulen, gedaan. 1299. Sept. 6.
1037.

R e i n a l d , graaf van Gelder, verklaart, dat zijne

verschillen met de burgers van K e u l e n , wegens alle verliezen , ten gevolge van den slag bij Woeringen, en wegens
zijne achterstallige

inkomsten, te Keulen vereffend z i j n , en

vernieuwt het vroegere
ming. 1299. O c t 6.

verbond van wederzij dsche bescher(Naar het origineel i n het archief der

stad Keulen).
1058.

Johan, graaf van Holland, belooft aan den aarts-

bisschop van Keulen

3500 ponden

te zullen betalen voor

diens bemiddeling bij koning Albert. 1300. Aug. 17.
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Krijgsverrigtingen van Prins Maurits,
De heer van Asch

van Wijck

1591 cn 1592.

zegt daarvan het volgende ;

Onder de roemrijke overwinningen, welke, gedurende het
gemeenebest door prins Maurits op de Spanjaarden werden
behaald i n het laatst der 16. eeuw, bekleeden de snelle veroveringen van verscheidene versterkte steden en plaatsen in
Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen eene niet geringe plaats i n de geschiedenis van dit glansrijk tijdperk.
Het zijn bepaaldelijk de voordeden in het jaar 1591 en 1592
verkregen, die nader kunnen worden opgehelderd door eene
reeks van onuitgegeven brieven door den heer Gerard van Renesse
aan de staten van Utrecht, uit het leger geschreven.

Het is

bekend dat elk gewest een of meer leden uit het midden
hunner staten afvaardigde, die met bepaalde lastbrieven voorzien, te zamen met eenigen uit den raad van state en sommige
ervaren veldhecren, een soort van krijgsraad vormden, waarin
over het

gebruik der beschikbare legermagt te voren werd

beraadslaagd.

De heer van Renesse

was als zoodanig van

wege Utrecht afgevaardigd en hieldt zijne committenten door
eene geregelde briefwisseling bekend met al hetgeen i n het
leger en i n het veld voorviel.
Wanneer men deze briefwisseling, welke ik de eer heb
ter plaatsing i n den Codex diplomaticus over te leggen, vergelijkt met hetgeen van die beide veldtogten bij den geschiedschrijver Bor met zooveel uitvoerigheid is opgeteekend, ontmoet men, zoo het mij toescheen, vele bijzonderheden, die bij
dien schrijver niet worden aangetroffen, terwijl hier en daar
zijne opgaven eenigzins afwijken van die, welke ons i n deze verzameling van brieven kenbaar zullen worden, eene verzameling,
die ons daarenboven levendig den geest des tijds voor oogen
stelt en ook i n dat opzigt de openbaarmaking verdient. Deze
brieven, deels uit oorspronkelijke deels uit afschriften bestaande , zijn afkomstig uit de dit jaar verkochte verzameling
13
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handschriften

van wijlen

den heer J . J . Dodt.

(Zie den

uitslag diens verkoops pag. 56 en volgende).
Men besluit deze brieven te stellen i n handen der commissie van redactie.
Aengegeven aen den gedeputeerden van drye leden der
stadt van Sruessel den 11 January.

Met dit opschrift,

zegt de heer van Asch van W i j c k , " vangt aan een oorspronkelijk stuk, onder mij berustende.
ring te zijn,

voor die heeren

Het schijnt eene verkla-

afgelegd door een Antwerp-

schen bode, welke vermoedelijk op hooger last den 2 Nov.
1576 uit Brussel naar den koning van Portugal werd gezonden, alwaar hij den 15 Nov. aankwam en den 14 Dec. van
daar weder met brieven aan den facteur van dien vorst te
Antwerpen vertrok, zijn terugtogt over Spanje en Frankrijk
nemende.
durende

In dit stuk verklaart deze bode al wat hij gezijn

oponthoud i n Madrid (18 Dec. — 21 Dec.) en

vervolgens i n Parijs heeft opgemerkt en vernomen, aangaande
de staatsaangelegenheden

van den dag. —

Zijn verhaal is

niet van historisch belang ontbloot, wanneer men dit toetst
aan de geschiedenis van dat jaar.

Hoewel het stuk het jaar

waartoe het behoort niet vermeld, is er eehter geen twijfel
of het moet i n het jaar 1577 worden tehuis gebragt, zooals
men gereedelijk uit de vermelde bijzonderheden zal ontwaren.
»Is gecomparecrt Hendrick N ; postcommis vuyt Lissebonne
i n Portegale, maer woenachlich t Antwerpen by de nieuw
borse, verclarende den l l

e n

November lestleden vuyt Brucs-

s«le getrocken te zyn naer den coninck van Portugal, a l waer hy arriveerde den X V

e u

November derselver maent,

ende dat hy van daer wederom is vertrocken den X I I I l

e n

De-

cember lestleden, mit hem hebbende alleen een pacxken mit
brieven toegesegelt mit vier zegels van lackerie, addresserende aen de facteur van den coninck van Portugal, die jegenwoordelich is tot Antwerpen, verclaerende voorts bynnen
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Madrid tusschen den X V I I I

011

ende X X I

C Ü

December gesien te

hebben due d'Alve, Albernos, Aldam ende meer andere capiteinen die hun vermeten Antwerpen, Bruessele soe te destrueren,
datter den enen steen

op ten anderen nyet blyven en sal,

ende dat men aldaer seyt, dat due d'Alve wederom herwerts
soude comen. Verclaert voorts, dat den I X

e a

ofte X

e a

Decem-

ber zoe hy comparant verclaert, horen seggen t hebben van die
t gesien hebben , vuyt Spaengnen naer Barcelone syn gestiert
acht en tachtich muylen geladen met geit, ende dat dc grave

van Bucren des princen van Orangien zone is gevangen

genomen den X

e

n

December voorsz. ende gestelt i n een sterek

casteel, geheten Arrevele, zes mylen boven Medina el Campo,
verclarende
voorsz.

bynnen

grave

Madrid

gesproecken te hebben,

synen hoefmeester ,

oeck heeft gelaten.

des

dien de prince aldaer

Segt hy die spreect, bynnen Madrid we-

derhouden geweest te zyne drye dagen, ter oorsaecken dat
den
hy

raedt van den coninck hem comparant aenseyden, dat
sonder licentie van den coninck van Portugal soude ver-

trocken syn, verclarende voorts hij die spreect, dat i n Spaengnen soe bitterlicken de raetslagen worden genomen tegen de
Nederlanden,

dat noch gheestelick oft weerlick en dorst

dencken eenige rcdelicke handelinge van daer te verwachten,
want de spraecke aldaer gemeyn i s , dat zy de vrouwen de
buyeken sullen opsnyden, ende de mans mitten hoofden daerinne steecken, opdat ze alsoe i n den bloede souden versmachten,

ende dat se de castelen weder sullen doen opmaecken,

ende daertoe een yegelick dwingen, dat sy d'eerde mit hunnen nagelen van der handt sullen moeten vuyt crabben die
tot versmachtinge van deselve is opgeworpen. Verclaert voorts
hij

die spreect,

dat hy bynnen Parys heeft verstaen over

drye dagen geleden , dat graelf Kacrle by don Jan mit V

m

mannen is gearriveerl. Segt voorts, dat de coninck van Spangien boven de vylf miliocnen,

die de cooplicdcn hebben

moeten opbrengen, om te remediëren seecker decreet tegen
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hen gegeven 1 5 7 5 , doet vergaderen allen tgout ende sylver
dat hy t a n gecrygen om t selve naer Italien te seynden, gelyck
t selve blyct by enen brieff gescreven te Madrid den X [ X

c n

Decemb. lestleden b y Oberto Spinola, wonende t' Antwerpen , insgelycx houdende,

dat de Co. Mat. nyet en sal ad-

voyeren de receptie van de archiducq Mathias, vuegende
tot tgene boven staet, dat i n Vranckryck geen vermaen en
i s , dat de coninck van Navarre ofte de Hugenotten aldaer
enige steden souden ingenomen hebben, contrarie van t ghenen dat hier voor nieuw maren wordt uytgestroyt."
Op

het andere half blad van dit stuk staat nog het vol-

gende aangeteekend:
Les noms des S™. et auïtres qui sont aupres de
don Jean a^Austrice de IQ Octob. 1577.
Octavio de Gonsaga.

Le c a p

ne

Maes.

Don Gabriel Nynno.

Le mre de postes.

Del Ryo;

Jan B a p . de Taxis.

Assonville.

Don Pedro de Taxis, cap

Secretaire Vasseur en Moriaenssaert.
Secretaire Boot.
L'andiencier d'Overlope.

ta

tie

des

chevaulx legiers.
Don

Alonso de Sotto M a y o r ,

cap
Cap

ne

ne

de chevaux legiers.

de Borstamente du re-

Conté de Mansfelt.

gimente de V i l l y qui fuist.

Conté Charlez de Mansfelt.'

Mons. de Feustre, c a p

Conté de Manderschoyt.

giment de V i l l y qui fuist,

Mons. de V i l l y .

cap

ne

ne

Oultremont.

Mons. de Na?ez.

Pauwels de Some.

Coronel Mondragon.

Louys de Gamergo.

Coronnel Mario Cardoni.

Jeromino Curiel.

Coronnel Jan Lopez Gallo.

Conseillier Fouck.

Coronnel Verdugo.

Sr. Scharenberg a Liege.

Mre d'hostel Taxis.

Conté de Roeulx.

Mons. de Homain son beau frere,, Joan Mertens a Liege.

du re-
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Lc baron de Chemizeau Coro

Conté de Faulqueberges.

nel.

Mons. de Licques.
Son ills.

Mons. de Ruysbroeck.

Mons. de Vaulx.

Mons. de Vils.

Mons. de Honnicourt.

Conté d'Osseme.

Mons. de Warlusel.

Cigogne.

Mons. de Rossumol.

Mons. Jean de M o l .

Mons. de Malefrere.

Contador Navarett.

Conté de Berlaymont.

Sr. B a p

Baron de Hierges.

Maximiliaen du Boys, son

ta

du Boys.

frere.

Conté de Meghen.
Mons. de Floyon, Coronnel.

Sr. de Estene.

Mons. de Haultepenne.

Le filz aisne de Polswyler.

Marcquis de Verrabon.

Mons. de Watereyck.

Barron de Villaste son frere.

Mons. van den Nesse.

Mons. de Gastel.

Le Sr. Louys Viconte.

Son pere C a p

ne

de chevaulx.

Sans aultres que je ne scay, sans les officiers de
Don

Jean.

Verzameling van gedenkschrift'en betrekkelijk den uittogt der Utrecht sche studenten 1830 en van het eeuwfeest
der Utr echt sche hoogeschool,
van

Voshol

brengt ter bezigtiging der leden deze

verzamelingen, vervat i n drie
folio.

1836. De heer Beeldsnijder
beide

portefeuilles, i n langwerpig

A l hetgeen i n eenige betrekking

staat tot dien uit-

togt en dat feest is door gemelden heer met de meeste zorg
en orde tot een geheel gebragt, 't welk zeker i n latere tijden
in

belangrijkheid klimmen zal. Indien men meer bedacht

was, om bij soortgelijke of belangrijker voorvallen het daartoe betrekkelijke te verzamelen, hoeveel zou dan niet worden
bewaard, hetgeen anders zoo spoedig óf vergelen bf verloren
raakt.
Voorts wordt

door

dienzelfdcn

heer liet gezelschap op-
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merkzaam gemaakt op den catalogus van eene den 5 en
6 Junij jl. te Amsterdam gekoudeue verkooping, ten huize
van den boekhandelaar F . Muller, alwaar behalve wapens,
zegels enz., onder anderen vele zeer belangrijke genealogische en heraldische stukken, mitsgaders handschriften, brieven en handteekeningen van beroemde mannen zijn verkocht
geworden, uit welke verzameling gemelde heer aan de leden
mede ter inzage voorlegt, het navolgend door hem aangekochte :
lo. Album amicorum van de heer Jacob van Broeckhoven
J. V. D. burgemeester van Leyden en mede gedelegeerde
onder de XXIV

regters van J. van Oldenbarnevelt ende

andere gevangen E. H. Regenten, van 1596—1603.

In

franschen vergulden band. kl. 8vo.
In dit zeer belangrijk stuk, vindt men onder anderen de
eigenhandig geschreven verzen of bijschriften bij de handteekening van Jacob van Broeckhoven, Marey Layers, Johan
van Oldenbarnevelt, J . Scaliger, J . van Hove, J . van Aersen, Treslong, C. v. d. Mijle, P. C. de Rijcke, Wilhelm
van Oldenbarnevelt, Bonaventura Vulcanus (met zijne afbeelding) , J. Eindius, J . Dedel, J . Dousa, P. Merula, enz.
benevens 3 gekleurde vrouwenbeelden en vele geslachtswa*
penen.
2 ° . Album Lamberti a Twenhuize, 1612—1616. Oude
band.
Zeer merkwaardig album, in langwerpig 4to, versierd met
13 teekeningen en 13 wapens, zeer fraai geteekend en gekleurd.

Vervolgens vele autographen van beroemde en aan-

zienlijke mannen, op bijzonder fraai perkament.
Beide albums zijn afkomstig uit de verzameling van P.
van der Schelling en Alkemade.
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10. Tergadcring.

24 Junij 1 § 4 § .

Benoeming van rapporteurs. Commissie voor het universiteits-wezeiL
JVieuwe leden. Bibliotheek. Voorstel van Dr. Kemink. Wetenschappelijke Mededeelingen. Gemeente-archieven. Archief van
den Gelderschen toren. Zegel van Ladislaus, koning van Bohemen enz. 1476.

Oproer le Zwol. 1580.

Prins Willem I ver-

zoekt den Staten van Utrecht middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581. Plegtlge onthulling van zijn standbeeld te ^sHage.
5 Junij 1848.

Benoeming van rapporteurs. Ingevolge art. 28 i n verband met art. 27 van het Reglement, (waarbij is bepaald dat
elk buitenlid zijne wetenschappelijke bijdragen of mededeelingen door tusschenkomst van eenen te benoemen rapporteur
aan het bestuur,

ter nadere mededeeling aan het gezelschap

i n de gewone vergaderingen, zal doen toekomen,) zijn tot rapporteurs benoemd:
Jhr. M r . A . M . C. van Asch van Wijck, voor de provinciën Noord-Holland, Gelderland en Overijssel.
M r . C. L . Schüller tot Peursum, voor de provinciën Zeeland en Noord-Braband, en voor de Duitsche leden.
M r . F . H . G. Drieling, voor de provinciën Z u i d - H o l l a n d
en Groningen.
M r . J . Cock Blomhoff,

voor de provineien Utrecht en

Limburg.
Jhr. J . J . de Geer, voor de provinciën Friesland en Drenthe, en voor de Belgische leden.
M r . H . A . R . Vosmaer, voor de leden i n de Oost- en
West - Indische bezittingen.
Commissie voor het universiteit s-wezen. De heer G . Hooft,
als l i d dier commissie benoemd, wordt als zoodanig toegevoegd aan de heeren Hooft Graafland en van Meerbeke. Zie
K r o n i j k , pag. 70.
Nieuwe leden. De heer M r . J . S. G . K o n i n g , notaris en
schoolopziener te W e d d e , wordt benoemd tot werkend l i d .
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Bibliotheek van het historisch gezelschap.
Ten geschenke ontvangen:
Geschiedenis van Antwerpen, sedert de stichting der stad
tot onze tijden, opgesteld en uitgegeven op last van de Rederij kkamer de Olijftak. Met kaarten en praten. IVe Deel, 4e Stuk.
Antwerpen 1848.
Foorstel van Br. Kemink. De heer Kemink maakt de
leden opmerkzaam op een artikel, voorkomende i n het tijdschrift de G i d s , M e i 1848 pag. 551 tot opschrift voerende:
de tege?zwoordige toestand onzer verdedingsmiddelen en strijdkrachten , door W. J. Knoop, en stelt, naar aanleiding daarvan aan het bestuur

voor, om een der werkende

leden

van het gezelschap, daartoe bevoegd, uit te noodigen, de
navolgende vraagpunten

kortelijk te beantwoorden : Wan-

neer zijn, uit een geschiedkundig oogpunt beschouwd, in ons
vaderland de inundatien als algemeen verdedigingsmiddel
ingevoerde welke zijn de verschillende stelsels dienaangaande
geweest, en welke werken zijn daartoe aangelegd geworden?
Wetenschappelijke

Mededeelingen. De heer Beeldsnijder

van Voshol deelt aan de leden mede, van een geacht ooggetuige te hebben vernomen, dat zich eene aanzienlijke verzameling handschriften, de vaderlandsche historie betreffende,
bevindt i n een der kerkgebouwen der stad Zierikzee en doet
aan het bestuur het voorstel, nadere berigten i n te winnen
omtrent den aard en toestand van dit archief.
Gemeente-archieven.

De voornoemde heer vestigt voorts

de aandacht der leden op twee artikelen, voorkomende i n het
dagblad de Lichtstraal van 21 M e i en 2 5 Junij 11., ten opschrift voerende

Gemeente-archieven, waarbij i n het eerste

artikel de wensch wordt uitgedrukt
de verschillende gemeente-besturen

dat de hooge regering

mogt uitnoodigen, zelve

hunne archieven te doorzoeken en daarvan een behoorlijke*;
catalogus te doen zamenstellen en door den druk openbaar
te maken. — I n het tweede artikel w o r d t i n antwoord daar-
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van

door den heer M r . G . A . de Meester, uit Harderwijk,

volledig aangetoond,

dat

aan dien wensch bereids door de

hooge regering is voldaan bij koninklijk besluit van den 23
December 1826 No. 186 en bij besluit van den minister van
binnenl. zaken van 25 Mei 1847 No. 180, waarbij de in
1826 gedane uitnoodiging op nieuw is herhaald geworden.
De schrijver van dit laatste artikel maakt tevens melding > an
de regels, die door sommige gewestelijke besturen aangaande
die inventarisatie zijn aan de hand gegeven, en betoogt le regt,
dat, om met vrucht dit werk te bearbeiden, één plan daarbij
door alle gemeente-besturen behoort te moeten worden gevolgd.
Archief

der familie

Gelderschen

toren.

i n bedenking,

van

De

om den

Rhemen,

heer

berustende op den

Kemink

heer Schroter,

geeft

het

wonende

bestuur
te Vee-

nendaal, welke dit archief i n behoorlijke orde heeft gebragt,
uit

te noodigen,

om van deze zeer belangrijke verzameling

een verslag te geven aan het gezelschap , ter plaatsing in de
Kronijk

of de Berigten.

Bij het

ter perse liggen van het

verhandelde op deze vergadering is door het bestuur ontvangen het

antwoord

missive van

van voormelden heer, welke bij zijne

2 Julij

mededeelt,

dat

een zoodanig verslag
Ji

reeds in October 1847 aan den heer I \ A . Nijhoff ter plaatsing in zijne Bijdragen is toegezonden, en in het eerstvolgend
nummer van dat tijdschrift zal worden opgenomen.
Zegel van
Luxemburg

Ladislaus,
1476.

honing van Bohemen , hertog van

De heer S i x , daartoe door het bestuur

verzocht, geeft eene meer

naauwkeurige

omschrijving van

het door hem in de vergadering van 29 April 1. 1. (zie Kronijk bladz. 63) vertoonde zegel.
Het omschrift van het zegel is als volgt:
LADISLAVS • DEI • GRACIA • HV[NGARI?]E • BOHEM[IE •
D A L M A ? ] C I E • GROACIE • Z E [ R V I E ? ] • G A L L I G E (vel LODOM E R I E vel C O M A N I E vel B V L G A R I E ) Q V E • R E X ? • E ] T •
L V C Z E M B V R G E N • D V X • AC • MOR A V I E •MARCHIO. 1476.
14
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De weglatingen zijn aangevuld volgens een charter in Dodt
v. F L , Archief, Deel I I I , p. 1 0 7 — 1 0 9 , gegeven Novomagii
Coioniensis Dioc. anno D n i . 1416, d. 17 m. Novembr. door
SigismuTidus, Dei Gratia Romanorum rex semper Augustus,
ac Hungarie

}

Dalmatie, Croacie, Servië,

Gallicie, Lodo-

merie, Comanie, Bulgarieque Rex, ae Marchio Brandenburgen. , nee non regni Bohemie et Lucemburgen. heres.
Het zegel is van Ladislaus of Wiadislaus I V , zoon van
Kasimir I V , koning van Polen 1447 tot 1492. H i j werd
1 Maart 1456 geboren.

I n 1471 verkoren en gekroond tot

koning van Bohemen, i n 1490 tot koning van Hongarije
cn stierf i n 1516.
De

heer

S i x maakt

de leden opmerkzaam,

dat vele

voorbeelden van het gebruik van tweederlei kleuren van
zegelwas i n hetzelfde
hier omschreven

zegel, zooals dit het geval is met het

van Ladislaus, voorkomen i n het w e r k :

Analyse antique de la collection des diplomes, sceaux, cachets
te

et empreintes formant une portie du cabinet de Mr. le C
C, W. de Renesse - Breidbach. Anvers 1836 i n 8vo, a l s :
27 M a i 1473. A d o l f ,

archevêque de Mayence,

consent

a la concession du peage sur l a Moselle, accordé par l'enipereur

a l'archevêque de Treves. Allemand, partie du sceau

vert doublé de cire jaune. No. 1561 p. 185.
17 Sept. 1 4 7 6 / Cristophe, maregrave
de Spanheim, consent
Rhin,

de Bade et comte

a ce que Frederic comte palatin du

rachete de Pabbé de St. Martin dc Cologne les biens

engages par son père a cette abbaye. No. 1579 p. 187.

Al-

lemand sceau rouge, bordè de cire jaune.
20 Jan. 1447. Allemand, trois sceaux rouges, bordes de
cire jaune.

No. 1582 p. 187.

5 Oct. 1477: Allemand, sceau vert, bordè de cire jaune.
No. 1591 p. 188.
17 Nov. 1477. Allemand, partie d'un sceau rouge, bordè
de cire jaune. No. 1592. p. 188.
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31 Aout. 1479. Allemand, sccau rouge

}

dorde de vire

jaune. No. 1610 p . 190.
17 Fevrier 1481. Allemand,

deux sceaux veris, bordes

de cire jaune. No. 1633 p. 193.
31 Oct. 1482. L a t i n , sceau rouge, bordè de cire jaune.
No. 1660 p. 196.
16 Janv. 1483. Allemand, deux sceaux rouges, hordes de
cire jaune. No. 1664 p. 196.
J

31 Janv. 1483. Char te de Frederic I I I , empereur d A i lemagne.

Latin,

contre-scel rouge borde en pate blanche.

No. 1665 p. 196.
14 A v r i l 1483. Allemand

sceau rouge et trois sceaux

veris, tous bordes de cire brune. No. 1671 p. 197.
Met voorbijgaan van eenige dergelijke zegels, treft men op
pag. 199 aan :
16 Fevrier 1486. Nomination de Maximilien,
d'Autriche a la dignite' de roi des Romains.
sceaux des électeurs en cire jaune,
jaune,

archiduc

Allemand , 5

verte doublée de cire

et partie d'un sceau équestre rouge doublé de cire

jaune, pendant a cordons de diverses couleurs. No. 1696.
Eindelijk op p. 204 :
10 J u i n 1489. Wladislaus , roi de Bohème etc. consent
a. l'e'lection de PArchiduc Maximilien a la dignité de roi des
Romains, n'ayant

pas assisté a Pélection.

Allemand, sceau

rouge bordè de pate blanche.
De

bovenstaande opgave zal voldoende z i j n , om te bewij-

zen , dat zegels van tweekleurige was i n Duitschland i n gebruik zijn geweest en wei i n 1476, en dat Ladislaus, koning
van Bohemen, i n 1489 roode en witte was gebruikende, dit
ook

wel i n 1476 volgens het aan de leden vertoonde en

onder mij berustende zegel, zal hebben gedaan.
Oproer te Zwol 1580. De heer Hooft Graafland draagt
het volgende voor:
De

strijd onzer voorvaderen met het magtigc Spanje, voor
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200 jaren door den Munsterschen vrede geëindigd, is te
roemrijk

geweest,

dan dat niet elk regtgeaard Nederlander

steeds mei genoegen op dien strijd zoude terugzien en belang
stellen

i n elke bijzonderheid.

de hier medegedeelde

U i t dien hoofde zal dan ook

brief, bevattende een omstandig ver-

haal van het oproer te Zwolle

i n den jare 1 5 8 0 , en de

wijze waarop het durch schickungh Godes gedempt is geworden, voorzeker welkom zijn.

De brief is eene kopie afkom-

stig uit de verzameling van den heer J . J . Dodt, (zie p. 56),
die onkundig laat omtrent

den persoon aan wicn deze ge-

schreven is geworden en omtrent de plaats, waar zich het
oorspronkelijke stuk bevindt.
Men vergelijke omtrent deze gebeurtenis en de overwinning
der

staatsgezinden

Hooft,

Nederlandsche Historiën,

Anist.

1642, pag. 692. De maleconlenten van welke de briefschrijy

ver spreekt,

waren voorzeker de Spaanschgezinde burgers,

die zich tegen het bezetten der stad door krijgsvolk verzet
hadden.
Edele, erentfeste und vrome insonder gunstiger vrundt.
Nae aenbiedingen mijner guetlichen und dienstwiilicher presentatien kan ik nyet onderlaten, U E d . L . die historie ende
verloop

des Zwolschen handels thoe ontdecken, troestlicker

hoepnungh U E d . L . und allen lyff hebbende des liven Vaderlantz daer

uyt eene byzonder oorsaeck

zullen nemen oere

oegen opte doen ende t aenschouwen, dat dit nyet en zy
durch minschen vernuft, wysheyt ende cloickheyt ofte sunst
bei gevalle, maer durch schickungh Godes unzes hemclschcn
Vaders is geschiet, dair voir wy wall veroerzaikt zijndt Hem
eeuwich lof und danck thoe zeggen, dat H y alles zoe wonderlick nnd genedichlich gedirigiert, dat mit zoe weynich
bloitvergetens die vrommen erhalden, und die stadt van Zwoll
dem algemeynen viandt uyt den rachen ist getoegen.
Soe ist dat wy van een onser burgeren, die lofweerdich is
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berichtet worden, die den gantscheu liandcll self heft gesehen, als dat

het sich een vergangen woensdage s morgens

ongeveerlich omtrent acht ueren heft thoegedragen,

dat eyn-

ner der patriotten op den mcrckt ginck spaitseren nyet quaets
vermoedende, deme bejegenen vier malecredenten ofte malecontenten, als men zye noempt, die maicken zich aen hern buyten oersaeck, und trecken gelyckelich van leder hem te doirsteicken.
dat

Der goede gesell beschuttet sich all wyekende, wes

zich vier ofte vyf der reformirten daer toe voegen ende

ontsetten den eenen.

Indem stelt zich die wacht daer tegen-

woerdich in die wapenen, und voegen sich die van de religie
oick daertoe j nemen die merekt i n , alwaer zy twee veltstuckxkens (zoe daer stonden)

stracx geladen, und op die

lange strait (daer zich die papisten i n der oerden gestalt) gevellet und wonder gctuymel mit cin anderen
nacht gehadt.

wes i n der

Middelertyt is durch intercessie van den raidt

daer hin gebracht, dat ab utraque parte ses personen syndt
delegiert, die tusschen beyden handelen , und woe moegelick
alle onverstand hin leggen, dessen zich

bey den parthien

aeverst tot verscheyden eynden angenomen.

Die oerzaicke

ende het eynde der reformirten is geweest, dat die ehre Godes propagiert, vrede und eenicheyt gcplantet, und der algemeine viandt des

vaderlants gesturtz und gewerct muchte

worden • daerentegens ist der meutenmackeren nnd oproerer
uvterste meynongh geweest, durch vertreck und prolongatie
destytz sich

thoc stereken mitlen bouren ende huysluyden ,

om een onversacdlickc bloidtdorstichheyt thoe blusschen an
de reformierden , unde die 14 vendelen knechten und dieselvige peerden , zoe van de viandt oevergesonden ende voorhanden waeren, i n thoe nemen, dan sic sich i n deze wezende
tumult menichmael lieten hoeren, dat se oer handen gedachten
west en elbagen in t bloedt der Guesen (cher ytlanek) t wassen.
Als nu bynhae die dach und nacht mit sulckor verhende-
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lungh tusschen beyde (doch onvruchtbaerlick) is hingebracht,
zoe heft

men nyet thoe min thoe beyden zeyden om ontset

sich beflytiget, dan deze verreder hebben die bueren op oer
handt gehadt, die alle veeren ende passen nhae Zwoll bezat
hadden,

datter

nyemant toe en mocht, und solden noch

etliche bueren oick binnen commen tot oeren heulp als geschiet is.

Midlertyt hebben die goede patrioten, wo die doe

nyet meher als anderhalf hondert man sterck weren, sich
seer manlick tegens alle die schelmen gehalden, ende nyet
toe min i n aller yle getrouwe luyden op Amsterdam, die idt
den

van Hoern

Deventer,

ende

Enckhuysen

voertz

Campen ende Hattem om secours

lieten

weten,

affgefeerdiget.

Onder dies syndt die onsen ierstelick van den leyendeckers
und anderen

zeer insulteert, und hebben allermeest die pa-

pisten vrouwen des donderdaichs een poert opgeslaegen, und
wael hondert ofte drie hondert boeren tot oeren secours ingelaten ; averst d w y l die «onze die langestraet daer i n sich
der vyandt onthielt voer aen de raerekt hadden beschanst
mit wynvaten die met eerde gevult waeren, soe heft men
sie nicht zoe bald kunnen oevervallen , und als zich nu etzliche goede burgeren van Campen mit ongeveerlick 60 soldaten tot oeren ontseth hadden oggemaickt, ende die burger
hardt by Zwol quamen, hebben die bueren daer aengevallen
ende X I I van de voerneemste

burger jemerlick ermoerdet.

Die knechten sulex hoerende , syndt weder thoerug op Campen , ende van daer die Geldersche zyde langes wes op Hattum getoegen, und woe wael die soldaten van Hattum op
oer aencompste al etlicke oerer soldaten thoe Cathen op dandere zyde des veers gehadt hadden om dat te v r y e n , zoe
zyndt doch die boeren daer

zoe sterck gecommen, dat ze

wyeke mosten nemen ende mit zich alle schuyten ende aken
die daer waeren, waermede ongeveerlick 60 soldaten van
Campen, ende omtrent 15 ofte

16 van Hattum i n der ile

oevergefaeren ende die boeren van daer verjaecht, und alsoe

Ill
in stiliicheyt andcr stadt gecomen , und als zy die poert go
sloten vonden, syndt se eensdeels achter Johan van Haersten
huys (daer der stadtmuur zeer leech was) oevergeclommen ,
t welck die goede burgers vernemende, hebben die Camperpoert opgeslagen , ende die reste daer in gcsloeten , ende in
stilheyt mede op den merckt gebracht.
Als midlertyt die pacific! nietz conden vorderen, hebben
die religions gezanten sihe oeres eets und hantz vermaint,
ende voer eher vergetene
daer mit afgetreden,

ende menedige gescholden ende

und t geen hun durch practyck des

duivels geweygert wordt mit vruntscap thoe doen , hebbende
zye in Goits nhame angefangen mit gewalt thoe beslichten ,
nyettegenstaende (nota manum domini et ipsius benedictioncm)
dat die malarequiranten wall acht personen

tegens eynne

reformirten hadden, zyndt se mit genuechten daeraen geruyscht
sihe mit den groven ende cleyne geschuts alsoe verduivelt,
dat elcx i n een loch gevloden , ende die unsern durch Godes genaidt die victorie behaldeii, omtrent 20 huysen spoliert, ende groote buytten gewonnen, und 2 ofte 3 van den
onzen , 5 ofte 6 van den oeren doit gebleven.

Die spraick

ginck doe datter waclt 200 papen , alle uytgeweecken , und
sach deser, voor zyn vertrcck wacl 300 burgers van Deventer
weder inkommen, und dat men denselven dach voert mit een
waegen

mit dry rot schutten

alle geschut ende ander

om der stadt voer, lialende

geweer van den papisten , daer ze

van der stadt opgczeth waereu, und worden eltelicke hoefden van der oproerende oick gesocht.
Op gisteren tegens den avondt, dat dezer van Zwoll quain,
zyndt hier oick bekanden van Amsterdam gecommen, die
my gesacht,

dat zy t gelycke mit een vendelen knecht, dat

nae Zwolle ofte Mastenbroick thoe scheep was gegaen, als
oick van anderen die schepen van Enckhuysen ende hoeren gesihen hebben, die oick elcx een vendelyn gesonden & c .
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Uyt Harder wyck dca 18 Juny 1580, und was onderteyckent
U . L . Vrundt,

G . (?) Witt.

Prins Willem I verzoekt de staten van Utrecht bedacht
te zijn op middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581.
De heer van Asch van Wijck draagt aan de leden voor
een

brief van Prins W i l l e m I ,

i n de maand Februarij

1581 uit Delft geschreven aan de staten van Utrecht, waarbij
hij hen herinnert aan den reeds sedert September van het
vorige jaar gegeven raad tot het nemen van maatregelen, ten
einde den vijand

met goed gevolg te kunnen bestrijden —

met verzoek, daarmede niet langer te dralen, uit vrees van
anders onverhoeds en onvoorbereid te worden overvallen.
U i t den inhoud van den brief b l i j k t , dat deze draling
der staten hem ook i n dit opzigt grieft, omdat het volk die
op hem steeds het oog als zijn redder gevestigd houdt, hem
geheel onverdiend wegens die draling aan ontallicke calumnien ende lasteringen blootstelt.
Die prince van Orangien, grave van Nassau &

f

lieutenant generael & .
Edele , erentfeste , eerzame, wyze, discrete , lieve besundere, Uluyden is kenneiyek, dat zedert de maent van September wy Uluyden hebben voorgehouden ende ernstelyck geadverteert,

wat ordre nootzackelyck soude moeten gestelt wor-

den tot des crychs ende der gemeyner zaecken voirderinge
tegens den aenstaenden

somer, soo w y oock wederomme

gedaen hebben i n den beghinzel van de vergaderinghe, die
alhier i n deze stadt is gehouden geweest, sulex dat w y ons
houden i n dezen volcomelick te hebben gequeten, als Uluyden daertoe alle behoirlycke openinge tydelick gedaen hebbende , ende dien nochtans nyettegenstaende

z y n w y aireede

gecommen byna ten eynde van de maent van Februario, te
weten, seer naby de lenten ende wel hooch op tjaer, zonder
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nochtans

eenichsins i n onse gemeene zaecken eenige voirde-

ringe te vernemen ofte gedaen te hebben, endeondertusschen
verstaen wy van allen canten zekerlick, dat de vyandt zich
met allen ernst is versterckende

ende eene groote macht

9

is gereet maeckende, waermede hy cortelings t' onzen onvoorsiensten

voirneempt

ons te

commen overvallen, den-

welcken ons alsdan noch geheellick ongereet ende van alles
onverzien vindende, zal lichtelick
plaetze voor ende d'ander

wezen d'een stadt ende

naer, soe hy die sal willen be-

leggen , i n te nemen ende te overweldigen, latende noch te
seggen, dat velen van denselve steden liever sullen hebben
sich te begeven metten ghenen, die zy mereken geresolveert
te wezen, dan langher opgehouden te worden by den ghenen
die zy zien toe te laeten, dat t hunnen aénziene de verplichte steden worden afgenomen, alsoe een j egel ick uytziet tot
zyne behoudenisse ende conservatie, ende niet begeert zyn
bederffenisse; want belanghende dat eenighe hun vertrouwen
op de macht ende onderstant van den hertoge van A n j o u ,
ende dunckt ons oock t zelve (onder correctie) egeene genouchsaeme excusatie te wezen, want soe w y Uluyden i n
deze leste vergaederinge menichmael hebben verthoont ende
voirgehouden, den cryschandel zulex i s , dat de saecken zoo
behoren voordacht ende gevoirdert te worden, dat wat daer
soude mogen overcomen, men altyt op zyn hoede ende niet
onversien en sy, ooick soo verre men eeniche macht by den
anderen hadde, t zy omme deselve met den heircracht van
den hertoge van Anjou te voeghen,

oft om van twee zyden

den vyant aen te vangen, zoude men alzoe, ons bedunckens,
met Godts hulpe i n co riten tijde zoo veel cunnen uytrichten,
als men andersins niet en zoude cunnen gedoen in vele jaeren. Uluyder gedeputeerden van hier naer U wederomme gekeert wezende, zullen Uluyden ontwyflelick onderricht hebben , hoeverre de gemeyne zake beleyt ende gebrocht syn i n
deze leste versamelinghe alhier gehouden, ende wat tyt dat15
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ter gestelt is, dat Uluyder gedeputeerden wederom herwaerts
moeten geschiet worden, om op allen zaeken eyndelick te
resolveeren ende te besluyten, Uluyden wel willende vruntlyck gebeden hebben alle mogelicke neersticheyt te willen
voorwenden, dat deselve ten gestelden dage zeckerlick ende
precieselyck alhier mogen verschynen, opdat men andersins
duer den tyt, die geheelick op de hant compt, niet voorcomen
ende verrast en worde; ons belanghende moogt gyluyden
versekert wezen, dat wy altyt gereet sullen syn, ons in
alles gewillichlick te gebruyeken in tgene dat tot dienste
ende voirderinge van den lande zoude mogen strecken, dan
is Ulieden wel kennelick, hoedat het gemeen volck, twelck
de ooge meestendeels op ons heeft, meynt dat aen ons houdt,
dat egeen behoirlicke ordre gestelt en zy, wair doer oock
zoe ontallicke calumnien ende lasteringen op ons worden
geworpen, hoewel ghyluyden selve wel weet, dat wy in
egeene faulte en hebben geweest tallen tyde ons beste te
doene. Uluyden willende daeromme anderwerff wel uytterlick
ende vruntlicke versocht ende gebeden hebben, de zaken te
willen ernstelick behartigen, ende deselve naer Uluyder uyterlicke macht ende mogelicheyt alsoo voirderen, dat wy cortelingh middel mogen hebben, niet alleenlick omme den vyandt wederstant te doene, maer oock om van denselven
gantschelick verlost wezende, die welcke ons is beschadigende
meer deur middele van onze quade ordre dan deur syn
eygen macht, wy wederom mogen het gemeen vaderlant ende
den goeden armen ingezetenen

zien in ruste, vrede ende

voorspoet, d welck nochtans niet mogelick wesen sal te doene
zonder een groote macht van crysvolck opgelicht te hebben,
die men nochtans, zo wel te beduchten is, zoo lichtelyck
niet en sal cunnen becommen, als men wel begheren, ende
oock van noode weezen soude, immers zoo gereet niet, mits
dat bynae een iegelyck sich ontsiet te dienen om het quaet
traictement,

dat

den

goeden

cryschluyden gedaen wort.
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Hiermede edele,
bezundere

erentfeste, eersame, wyze, discrete, lieve,

zyt Gode bevolen. U y t Delft den (?) February

1581.
U E . zeer goede vriendt,
(get.) Guille de Nassau.
Opschrift:

De Edele, erentfeste,

eersame,

wijze

ende

discrete, onsen lieven besundere staten 'slants van Utrecht.
Deze brief is naar het oorspronkelijk afgeschreven door wijlen
den heer J . J . Dodt, zonder vermelding waar zich het stuk
zelve bevindt.
De navolgende brieven, uit dezelfde verzameling van wijlen
den heer Dodt afkomstig, zijn niet van belang ontbloot.
Uit dezen toch blijkt het, hoe Willem I i n de ijverige behartiging van de algemeene belangen des lands, met belemmeringen van wege de staten van Utrecht te kampen had, die
op het bestier der zaken eenen nadeeligen invloed moesten
uitoefenen.
Edele, erentfeste, eersame, hoochgeleerde discrete bezundere goede vrienden.
Nademael sedert den vertrecke van uwen gedeputeerden
van hier, niemandt van wegen die van Utrecht en is ver7

schenen i n t collegie van de naedere geünieerde provinciën,
teghenwoordelick binnen desen stede besoigncrende, tot groot
achterdeel ende verhinderinghe van de voorvallende lantssaecken, en dat daerom noodich zij dacrinne te versien,
is d'oorsaecke deses ons schrijvens, ghenadelycken versoekende ende Uluyden des nyet te min amptshalve vermanende,
van stonden an sonder vertreck, yemanden vuijt den Uwen
herwaerts te schicken, om van wegen die van Utrecht int
bovengaende collegie van de naerder unie metten ghedeputeerden

van de anderen provinciën te compareren, opdat

die zaecken alzoe eenpaerlycken beleijdt ende des te beter
voortganck hebben

raoghen.

Ende

verhopende ghylieden
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in

desen nyet ghebreckelyck vallen

Gods almachtich & c . Vuijt

en suit, bidden w y

Delft den X V dach February

1581.
Die prince van Orangien, grave van Nassau &c. ,
lieut. generael & c .
U . L . zeer goede vrint,
(Get.) Guillaume de Nassau.
Opschrift: Den edelen,

erentfesten,

eersamen, hoocbge-

leerden discreten staten slandts van Utrecht, onze bezundere
goede vrunden.
Edele, erentfeste, eersarae, hoochgeleerde discrete bezundere goede vrienden.
W y hebben door verscheijden schryven, zoo vuijt den
legher voor Steenwijck wesende
grooten noet,

als andersins verstaen den

waerinne ons volck sich aldair is vindende,

ende wat groeter armoede
geleden hebben,

ende gebreck sy nu langen tyt

ende al noch syn lijdende, het welck zoo

w y onderricht s y n , nu tot alzulcken staet es gecommen, dat
zoo verre den legher

binnen zeer corten daghe nijet en

worde van behoirlycke betalingen ende andere noitlykheden
versien, de soldaten zeeckerlyck voorgenomen hebben ende
oyck gedwongen zullen worden, sich te vertrecken ende te
scheijden.

W i j en achten

egeenzins nootlick Uluyden

te

verhalen het groot achterdeel, verlies ende schade, dat de landen door sidcx ende het ondergaen der voorsz. stadt nootelyck
zullen moeten ontfangen ende hoe.... ende droeve zaecke wesen
soude,

dat by gebreck van assistencie zulcx soude gebeuren

ende een werck soewel aengevangen , te rugge gestelt ende
verhindert, soe w y oick weten Uluyden kennelyck te zyne
r

w at voordeel de gemeijne landen zullen genieten, zoo de
vyant i n Vrieslant i n zyn voornemen wordt beleth. Waeromme
alzoo tot een alsulcken gewichtighe ende oirbaerlycke zaecke
met allen middelen dient geholpen, hebben wy Uluyden mits
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dezen wel zeer ernstelyck te willen versuecken ende vermanen,

nyet te willen i n gebreecke wesen, belangenst de v y f

duijsent gulden, omme deselve i n banden van den ontfangergenerael ofte van hem last hebbende te bestellen, sonder i n
desen uitersten noot op de egaliteit van de quote te ^willen
disputeren, zoo oick de repartitie i n respecte van de quote
nyet is genomen, hebbende Uluyden insselycx nu ernstelyck
willen vermanen ende

versuecken , dat, zoo Uluyden oick

wei bekendt is de staet van den Overquartier ende hoezeer
noodich i s , den soldaten aldaer contentement te geven, nyet
te willen i n faulte wesen van de een duysent gulden tot
betalinge derzelver op te brengen , te meer, dat dyen van
Venloo daerop van raste vertroostinghe gedaen i s , ende ons
volcomelyck vertrouwende, dat ghyluyden dese zaeke zulcx
zult ter herten nemen, als de gewichticheit derselver is vereischende, ende ten eijnde hier vuijt een goed effect mach
volgen,

zullen

dese eyndigende biddende de Almagtende

Uluyden, edele etc. te nemen i n Zyne heylige hoede.

Vuijt

Delft den X V I I February 1581.
Ulieder zeer goede v r u n t ,
(Get.) Guillaume de Nassau.
Opschrift: Den edelen, erentfesten , eersamen , hoochgeleerden discreten staten van de stadt, steden ende 'slants
van Utrecht.
Edele , erentfeste , eersame,

hoochgelecrde , voorsienige

bezundere goede vrunden.
Hoewei volgens den afscheyt i n de leste vergadering van
den gcneraele staten binnen der stede van Delft gehouden,
wy verhoopt hadden, dat alle de provinciën onder de unie
van de generalitcyt staende, gehoirt gehadt hebbende 't rapport van heure gedeputeerden op deselve vergadering geweest
zynde, ende overleggende de gesteltenisse

van den lande,

heure gedeputeerden wederomme derwaerts tegens den X X V

c a
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dach der lestverleedene maent van Februario gesonden zouden

hebben raet heure resolutien op alien den poincten in

de bovengemelde versamelinge voorgedragen ende gehandelt,
soe ist, dat nyettegenstaende denzelven dach nu twee geheele
maenden is overstreken, ende wy middelretyt by andere
onse brieven de provinciën daertoe hebben vermaent, nochtans zeer weynich provinciën tot noch toe huere gedeputeerden herwaerts hebben gezonden, tot groote verachteringe van
alle des gemeyne lants zaecken, mitsgaders oock tot groten
verdriete, zoewei van de gedeputeerde van eenige provinciën,
als oock den gecommitteerden van de generaele staten, in
Vranckryck geweest zynde, die nu al tzamen eenen merckelicken tyt, die aencompste van de gedeputeerden van dandere provinciën binnen dezer stede gewacht hebban, ende
hebbende dezelve gecommittejerden van Vranckrijck door alzulcken vertrcck noch ter tyt van heure gebesoigneerde ende
wedervaeren aldaer egeen rapport connen gedoen,* want hoewel sy sulcx aen den gedeputeerden van den provinciën
alhier zynde gepresenteert hebben, zoe hebben dezelve gedeputeerden nochtans hen bezwaert gevonden, in afwezen van
d'andere provinciën t zelve aen te nemen oft heur stucken
te openen, ende nochtans zoe een yeder verstandige wel lichtelick can considereren, hoe grotelicx tot vorderinge van des
lants saecken is importeerende, dat t voorgenoemde rapport
yerstdaechs gedaen worde, om t zelve gehoirt op alles derselver saecken aengaende voorder alle behoorlijcke order te
mogen stellen, sonderlinge tegens die aencompste van myn
heere den hertoch van Alencon,

die

men nu voortaene

daeghelicx op den frontieren is verwachtende, ende alzoe
daeromme meer als noodich zy,

dat voorgenoemt rapport

zoe haest mogelick gedaen wordde, dat ooick op depoyncten
in

de leste versamelinge gehandelt, alle goede vruchtbarige

resolutie worde genomen, ende dat overmits die jegenwoordige gesteltenisse van der saecken van Gelderlandt ende

119
Vrieslant, die gedeputeerden van de provinciën alhier zynde,
ende w y goet ende raetsaem bevonden hebben, alnoch eenighe daeghen binnen dezer stede te verblyven, om des te
beter

en gevuchelycker i n den saecke van Gelderlandt ende

Vrieslant voorsz. te mogen versien, is daeromme ten versoecke ende ernstigen aenhouden

van allen den bovenge-

noemde gedeputeerden andermael d'oorzaecke dezes ons scryvens aen Ulieden versoeckende, ende Ulieden des nyettemin
amptshalven ernstelyck vermanende,

ten eynde ghy lieden,

deselve gezien ende de hoochwichticheijt der zaecke overlegt
hebbende, alle andere saecken geposponeert, Uwe gedeputeerden
op t allerspoedichsten herwaerts binnen dezer stede seyndet,
volcomentlycken geautkoriseert, om metten gedeputeerden van
den anderen

provinciën,

i n de unie van de generaliteit,

staende op al tgeene geproponeert ende gehandelt i s , oft al
noch gehandelt zal worden, mede te mogen handelen ende
besluijten, zoe als tot dienst voorderinge ende welvaren van
den vaderlande bevonden zal wordden te behooren.
zal ter aencompste

Ende

van uwe gedeputeerden metten anderen

geadviseert worden van de plaetze, daer die generaele verzamelinge voorders sal mogen worden gehouden, versouckende daeromme andermael, dat ghylieden van Uwe gedeputeerden stracx af te vaerdigen, i n egeen voordcre gebrecke
en wilt z y n , willende ingevalie van voorder vertreck oft
dilaij, alle de bovengemelde gedeputeerden ende w y ongehouden ende onschuldich syn van alle ongemack ende inconveni*
enten, die den lande daerover soude mogen ontstaen, hiermede
Edele,

erentfeste,

eersame. hoochgeleerde, voorzienige,

bezundere goede vrienden, zyt Gode bevolen.

U y t Amstel-

redam den X X V I I Aprilis 1581.
Die prince van Oraengien, grave van Nassau & c .

#

lieutenant-generael & c .
U . L . goede vrint,
(Get.) Guillaume de Nassau.
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Opschrift: Den edelen, erentfesten , eersaemcn, hoochgelcerden,

voorsienighe

discreten

onsen

lieven bezunderen

staten 'slants van Utrecht.
Plegtige onthulling van het standbeeld van Willem 1

9

te 's Gravenhage, 5 Junij

1848.

De dag, waarop in het

jaar 1648 binnen deze stad de afkondiging van den vrede,
te Munster den 30 Januarij geteekend, plaats had, werd
door het erkentelijk nageslacht gekozen, om ter eere van
Willem I ,

wiens

zorg voor 's lands welzijn in de zoo

even medegedeelde brieven weder zoo kennelijk uitblinkt, een
blijvend gedenkteeken op te rigten. De heer Smissaert, daartoe door het bestuur uitgenoodigd, deelt na een kort verhaal van de plegtigheid der onthulling het navolgende om*
trent dit standbeeld mede, als meer geschikt om in deze
Kronijk te worden opgenomen.
Wat

de uitvoering betreft, zegt deze heer, zoo heeft zich

de heer L . Royer, als beeldhouwer, meesterlijk van zijne taak
gekweten;

een openlijk blijk dat men zijne groote verdien-

sten op den regten prijs stelt, ontving dan ook deze kunstenaar in zijne benoeming tot commandeur van de orde van
de Eikenkroon.

Maar ook andere Nederlanders hebben het

hunne bijgedragen , om dit gedenkteeken tot een nationaal
meesterstuk te maken.

Zoo is het hardsteenen voetstuk ver!

vaardigd door den heer J . Galman te Amsterdam ) , terwijl
het standbeeld,

blijkens het inschrift, uit e'e'n stuk op den

1 Junij 1847 gegoten is in het établissement van de heeren
Paul van Vlissingen en JDudok van Heel te Amsterdam door
hunnen gieter Casper Weerts, en levert een vernieuwd bewijs
op,

dat ook hierin de Nederlander niet voor den vreem-

deling behoeft achter te staan.
i ) De werkzaamheden van de vestiging van het voetstuk en de
oprigting van het beeld hebben plaats gehad onder toezigt van den
heer Reijers, architect te Amterdam, die daarin door den heer Rotteveel, mr. steenhouwer, mede aldaar woonachtig, is bijgestaan.

i/J
l

De aanleg van de dek zerken tot het voetstuk ) beslaat eene
oppervlakte van 36 CD ellen bij eene dikte van */ el • zij
a

zijn

zamengesteld uit stukken die bevestigd liggen op een

stuk massief metselwerk, ter

J

dikte van 2 / el onder den
4

beganen grond; op deze dekzerken is tot piëdestal geplaatst
het onderste plint, dat eene lengte bij eene breedte heeft van
bijna 3 /4 el en eene hoogte van hj, el.
r

y

Daarop is geplaatst
r

het tweede stuk , hetwelk eene lengte en breedte van 2 (, el
heeft

bij eene hoogte van 1 cl.

e

Op dat 2 stuk is gesteld

de schaft of teerling, welke eene dikte van 2,20 bij eene
breedte van 2,20 en eene hoogte van bijna 2 el heeft.

Op

die schaft is gesteld het dekstuk dat met zijn lijstwerk rondom
haar oversteekt en eene dikte van 0,80 el heeft; waarop
is geplaatst

het beeld, van metaal, ter lengte van bijna

4,74 el bij eene zwaarte van 15G00 ned. ponden. De hoogte
van
het

het voetstuk van den beganen grond tot de kruin van
hoofd bedraagt ruim 9'/ el.
a

Aan de voorzijde van het

voetstuk zijn m het hollandsch en aan de achterzijde i n het
latijn

de volgende woorden als opschrift geplaatst:

«Aan

Willem den Eersten, prins van Oranje, vader des Vaderlands,
het dankbare volk. M D C C C X L V U I . "

Het front

van het

standbeeld is gekeerd naar het paleis van Z. K . H . den prins
van

Oranje, het is i n staande houding, gekleed naar de

wijze der staatsmannen van die eeuw, aan zijne regterzijde is
de hond afgebeeld, met het oog gerigt op zijnen doorluchtigen
2

meester, wien hij eens door zijne trouw het leven redde ) .
Algemeen was de belangstelling i n dit nationale gedenkteeken; —

dichters en kunstenaars

bragten, ieder in zijn

\) De steen, die voor het voetstuk gebezigd en daarvoor vervaardigd
is, is geleverd en in gereedheid gebragt door den heer Teixeira de
Mattos te Amsterdam.
2) Het standbeeld in het klein , met het voetstuk ter hoogte van
116 ned. duimen, en zonder voetstuk van 84 duim, was op den dag
der onthulling te bezigtigen en de inteekening geopend te 's Gravenhage bij N. Pierri en te Amsterdam bij de Erven L. Grisanti.
16
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vak en naar gelang hunner talenten, hunne hulde aan deze
dubbele feestviering.

Dit alles op te tellen zoude te veel

plaats beslaan; alleen raeenen wij alhier slechts te moeten herinneren, dat onze groote dichter M r . I. da Costa in de openbare vergadering der 2
voor wetenschappen,

e

klasse van het kon. Ned. instituut

letteren

25 April 1848 een dichtstuk

en schoone kunsten op den
heeft

uitgesproken, getiteld:

1648 en 1848.
Dat de heer M r . G. H . B . Boot, officier van justitie bij
de arr. regtb. te Amsterdam, bij deze gelegenheid i n sierlijke
latijnsche verzen den lof heeft bezongen van den grondlegger
der Nederlandsche vrijheid, prins Willem I ; welk gedicht door
M r . 3. H . Burlage i n Nederduitsche verzen is vertolkt, cn welke
beide dichtstukken bij elkander als manuscript gedrukt door
deze heeren aan hunne vrienden en bekenden ten geschenke
zijn gezonden.
Dat de heer Js. A z . Nijhoff, archivarius van de provincie
Gelderland, eene voorlezing heeft in het licht gegeven, getiteld: de vrede in

1648 te Munster gesloten, herdacht

in 1848.
Eindelijk vervaardigde onze verdienstelijke J . P. Schouberg,
3

eerste stempelsnijder bij s rijks munt te Utrecht, eene fraaije
gedenkpenning, waarvan de voorzijde het standbeeld voorstelt , met het omschrift:
)>OPGERIGT TE 's GRAVENIUGE."

terwijl men op de keerzijde, binnen eenen sierlijken rand
de woorden leest,

die op het voetstuk van het standbeeld

gebeiteld staan:
AAN
WILLEM DEN
PRINS VAN

EERSTEN
ORANJE

VADER DES VADERLANDS
HET

DANKBARE VOLK.
MDCCCXXVIII,

UZ

Twee dagen na het houden dezer laatste vergadering vóór
de

tot de werkzaamheden der leden bepaalde vacantie, had

de bijeenkomst

plaats

ciaal Utrechtsen
den

s

van de tweede sectie van het provin-

genootschap,

onder het voorzitterschap van

u

heer I . A . NijhofT en hetgeen daarin, ten opzigte van

de geschiedkundige aangelegenheden vau ons land werd behandeld , meende het bestuur
aan

de leden,

van het historisch gezelschap

bij de toezending van dit blad te moeten

mededeelen.
In deze sectie - vergadering, gehouden den 26 Junij 1848,
heeft

namelijk de evengemelde

voorzitter medegedeeld

een

besluit, door zijne Excellentie den heer gouverneur van Gel
derland den 10 November 1847 genomen, ten aanzien der
inventarisatie van de gemeente-archieven — welk allezins belangrijk besluit wij thans i n de gelegenheid gesteld zijn aan
de leden i n zijn geheel kenbaar te maken, door de beleefde
tusschenkomst van den heer M r . R. W . Tadama, te Zutphen,
welke daartoe door het bestuur was verzocht geworden.
Arnhem, den 10 November 1847.
De minister van staat, gouverneur der provincie Gelderland.
Nader voorgenomen hebbende de beschikking van den heer
destijds waarnemenden gouverneur dd. 8 Junij 11. no. 2 , gestrekt

hebbende om de vereischte inlichtingen te verkrijgen

nopens het aanwezen en den toestand van zoodanige archieven , als welke voor de algemeene geschiedenis des Vaderlands en meer bijzonder voor die van Gelderland belangrijk
zouden kunnen zijn.
Gezien de

verschillende berigten, dien ten gevolge door

de betrokkene ambtenaren en autoriteiten

te dier zake inge-

zonden, en waarvan sommige gebleken zijn geenszins aan
de bereiking van het voorgestelde doel bevorderlijk te kunnen wezen, terwijl, behoudens enkele uitzonderingen, de
stedelijke besturen bij dcrzelver beantwoording meer het oog

schijnen gehad te hebben op het archief uit de hedendaags
sche administratie voortvloeijende en daarbij de van dezerzijds meer bijzonder bedoelde oudere stukken, hetzij onvermeld laten, hetzij eeniglijk i n het algemeen als aanwezig
vermelden, zonder dezelve volledig te beschrijven; bestaande
hetzelfde geval ook met betrekking tot de plattelands gemeenten,

van welke sommige als vroegere hoofdplaatsen van

heerlijkheden of door andere aanleiding werkelijk i n het bezit van belangrijke stukken geraakt en tot heden gebleven zijn.
Gezien het berigt,

ten dezen door den opzigter van het

provinciale archief uitgebragt

bij deszelfs missive van den

3 dezer;
Heeft goedgevonden:
1°. Tot nadere toelichting van dezerzijds vroegere beschikking dd. 8 Junij 11. n°„ 2 ,

de volgende beschouwingen no-

pens dit onderwerp voor de na te melden burgemeesters en
wethouderen open te leggen.
Voorheen werd niet alleen door de magistraten der steden,
maar

ook op sommige plaatsen door ligchamen uit het mid-

den der gemeente, gelijk b, v. te Nijmegen door het St. N i colaas gilde, en inzonderheid ambtsbesturen i n het vierendeel
van Nijmegen, een politiek beheer uitgeoefend.
heeft

D i t beheer

i n meerdere of mindere mate eenen aanvang genomen

toen de steden voor het eerst met stedelijke vrijheid en het
platteland met landregten

door de Voorvorsten werden be-

gunstigd en alzoo omstreeks den aanvang der veertiende eeuw.
Dit beheer heeft

doorgaans voortgeduurd tot op de verande-

ring van zaken i n 1795.

De oirconden, welke daarvan

getuigenis dragen, voor zoover de oudere niet door brand of
andere vernielende oorzaken verdwenen z i j n , moeten alsnog
in

die steden of districten bestaan, en het zijn vooral deze

stukken, welker bekend worden en dienstbaar stellen aan
de beoefening der geschiedenis bij de achtereenvolgelijke besluiten van zijne excellentie den heer minister van binnen-

125
ïandsche zaken, dd. 22 Mei 1827, no. 141, en 27 Mei 1847,
n°. 1 8 1 , bepaaldelijk wordt beoogd.
Intusschen kunnen de oirkonden uit vroegere eeuwen eerst
dan

voor de geschiedenis

met vrucht worden aangewend,

wanneer

men van die aan verschillende oorden verspreide

schatten

een gemakkelijk, naauwkeurig en volledig overzigt

kan bekomen, een zoodanig namelijk, als alleen door met
zorg en op eenparigen
inventarissen
gen is.

voet zamengestelde

catalogussen

of

van al de aanwezige verzamelingen te verkrij-

Het is waar, dat schier elk archief naar zijne ver-

schillende afkomst,

aard en zamenstelling eene verschillende

behandeling vordert, én het alzoo moeijelijk is, een algemeen
voorschrift

en vasten regel voor de inventarisatie of catalo-

gisering aan

de hand te geven; nogtans zijn daartoe in dit

en naburige landen ontwerpen gemaakt, welke met goed gevolg op de meeste gevallen kunnen toegepast worden en
nagenoeg overeenkomen met die wijze van behandeling, welke
tot

dusverre

gevolgd

ten aanzien van het provinciale archief alhier

is.

En

opdat

nu de bedoelde besturen of die

collegien of bijzondere personen, welke nog de archieven van
opgehevene ambtsbesturen, gilden of andere corporation onder
zich mogten hebben, i n de gelegenheid mogen gesteld worden , om hunne opgaven zoodanig in te rigten, dat het boven omschreven doel bereikt

zou kunnen worden, w i l de

gouverneur dezelven hebben uitgenoodigd,
Ten eerste, om de oirconden , d. i. de oorspronkelijke op
perkament of papier geschrevene stukken en de gelijktijdige
afschriften en minuten uit de vijftiende en daar voorgaande
eeuwen ieder afzonderlijk te beschrijven, waartoe

behoort

opgave van :
a. de jaar-

en dagteekening met de eigene woorden van

het oorspronkelijke stuk ;
b. de korte inhoud,

beknopt,

naauwkeurig, met weglating dus

maar

tevens volledig cu

zooveel mogelijk . v.m alle
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algemeene

uitdrukkingen, maar met vermelding van de be-

weegredenen

der handeling, van de handelende

personen,

van de voorkomende plaatsnamen en van alles waardoor zich
het voorwerp der handeling bijzonder onderscheidt;
c. de namen der getuigen of van die personen, welke
gezegd worden het stuk te zullen bezegelen of te hebben
bezegeld;
d. de uitwendige, hetzij gave of meer of minder geschonden toestand van het stuk;
e. het getal en de toestand der zegels, of ook de monogrammen , onderschriften, onderteekeningen, waarmerken en
diergelijken.
Waarbij,

voor zoover de voorhanden

hulpmiddelen het

toelaten, nog zou kunnen gevoegd worden:
ƒ. de herleiding der jaar- en dagtcekening naar onze wijze
van rekenen;
g. de opgave der werken, i n welke zich eene uitgaaf van
dezelfde oirconde bevindt.
Ten tweede, om de registratuur van oude acten, de
kopijboeken en zoogenaamde cartularia zoodanig te beschrijven , dat van elk boek opgegeven worde :
a. het tijdvak waarover het loopt, en het getal bladzijden;
b. de algemeene inhoud of aard der daarin bevatte stukken;
e. Of die stukken zijn of schijnen minuten, dan w e l kopijen, e n , i n het laatste geval, of zij al dan niet geauthentiseerd zijn.
Met dien verstande evenwel, dat bijaldien i n de cartularia , gelijk meermalen het geval is, stukken of verzamelingen
van stukken zamengebragt zijn van zeer verschillenden aard,
uit aanmerkelijk verschillende tijdperken of van zeer onderscheiden oorsprong, alsdan met ieder zoodanig gedeelte op
dezelfde wijs behoort gehandeld le worden.
Wanneer zoodanige eenparige

naauwkeurige

en volledige

opgave van den inhoud der verschillende in deze provincie

127
aanwezige

archieven, zoo van die der steden, als van voor-

malige regerings-collegien kon verkregen en verder de openbaarmaking daarvan

bevorderd

worden, zoude een aanmer-

kelijke stap tot bevordering der vaderlandsche
gedaan,

geschiedkunde

en aan de navorschers en beoefenaars daarvan eene

onberekenbare dienst hcwezen zijn.
2o. Burgemeestcrcn

en wethouderen

van Nijmegen, Arn-

hem, Zutphen, Harderwijk, T i e l , EIburg en Groenlo, onder
mededceling van het bovenstaande,

uit te noodigen, om per-

soonlijk of door eenen daartoe te committeren deskundigen ,
een

nader onderzoek nopens de ten hunnent aanwezige en

hetzij nu onlangs, of vroeger ten jare 1827 door henlieden
aangeduide

oude archieven van den bovenbedoelden aard in

tc stellen en daarvan den uilslag, naar bevindingen, te vervatten bij eene volledige beschrijving in den boven aangeduiden z i n , en alzoo aan den gouverneur mede te deelen.
De minister van staat, gouverneur voornoemd,
(was get.) Schimmelpenninck van der Oije.
Naar aanleiding van dit besluit w e r d , ingevolge het voorstel van den heer Nijhoff besloten, om uit naam en van
wege de sectie,
het

uitnoodigiug te doen aan het bestuur van

provinciaal Utrechtsen genootschap , om bij den minister

van binnenlandsche

zaken pogingen i n het werk te stellen ,

dat aan alle gewestelijke besturen worde aangeschreven , om
het door den heer gouverneur van Gelderland gegeven voorbeeld te volgen , opdat gelijkelijk en volgens een vasten en
eenvormigen grondslag,

aan

dit voor het archief-wezen zoo

gewigtig werk, met vrucht zoude kunnen worden gearbeid.
Alle de aanwezige leden waren van dc noodzakelijkheid
van dien maatregel doordrongen en haalde de heer Janssen tot
bewijs

van het

nut

daarvan

aan

koningrijk Pruisseu, alwaar het,
risatie volledig te Berlijn

het

voorbeeld van

het

door middel dier inventa-

is bekend , welke oorkonden er
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aanwezig zijn i n alle plaatsen over het geheele rijk. — Ook
deelde de heer P. J . Vermeulen, archivarius van de provincie
Utrecht, tot staving van de noodzakelijkheid van het nemen
van een zoodanigen vasten grondslag, het onbepaalde en onnaauwkeurige der opgaven mede, welke, na de aanschrijving
van den heer gouverneur der provincie Utrecht, zijn ingekomen van de i n dat gewest aanwezige archieven.
Zoodra het besluit van den heer gouverneur van Gelderland
en hetgeen ten gevolge daarvan i n de sectie-vergadering was
verhandeld en besloten, aan het bestuur van ons gezelschap
was bekend gemaakt,

in eene daartoe opzettelijk gehouden

buitengewone vergadering, werd eenparig het voorstel van
een der leden aangenomen,
Gelderland

om den heer gouverneur van

een openlijk blijk te geven van de toejuiching,

waarmede ons bestuur dien wezenlijken stap van vooruitgang
had ontvangen, alsmede van de levendige overtuiging van
het nut diens maatregels voor het Nederlandsen, helaas, te lang
veronachtzaamd! archiefwezen.

Men besloot dien ten gevolge

gemelden heer het honorair lidmaatschap beleefdelijk aan te
bieden met de daarmede verbondene toezending van de werken van het gezelschap.

Korte dagen daarna werd hierop

het antwoord ontvangen, waarbij deze heer dit lidmaatschap
aannam, en ons tevens de eer deed mede te deelen, dat de
staten

van Gelderland i n hunne laatste vergadering een be-

sluit i n dienzelfden geest hebben genomen, door voor het
jaar 1849 eene buitengewone uitgave van ƒ 500 toe te kennen , om den archivarius Is. An. Nijhoff i n staat te stellen,
o m , met behulp van een geadjungeerde, meerdere oorkonden
aan het licht te brengen:
Dit berigt zagen wij later ook medegedeeld door den heer
de Meester, i n de Lichtstraal van 30 Julij 1848.

12Ü

11. Vergadering,
JYieuwe leden.
hoogleeraar

10 September 1848.

Bibliotheek. Correspondentie. Cursus van den
Visscher te

Utrecht.

Wetenschappelijke mededee-

Ungen. De schilder Hendrik ter Brugghen. Epitaphium Martini
Schinckii. Charters tot het huis Amerongen in het Sticht betrekkelijk. Iets naders over Simon Stevin, Mr. Adriaan Anthonissen en den schilder Johan van Scorel. Archief "der stad
JYijmegen. Archief

der stad Wageningen. Archief

der stad

Winschoten, met opgave van stukken onder particuliere berusting.
Archief

der 5 kapittelen.

Nieuive leden.

De heer mr. H . 0 . F e i t h , l i d van het

provinciaal geregtshof van Groningen, archivarius voor die
provincie, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw.
M r . H . O. Feith j u n i o r , advokaat, adjunct archivarius van
die provincie, beiden wonende te Groningen. De heer P. S.
van der Scheer, boekhandelaar te Winschoten. De heer P .
C. Molhuijzen, predikant te Deventer.
advokaat te Leeuwarden.

De heer mr. J . D i r k s ,

Alle deze heeren worden benoemd

tot werkende leden.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
V a n den heer mr. J. Dirks, de navolgende door hem in het
licht gegeven werken:
Dissertatio hist. jur. inaug. de Judiciis Vemicis.

Amst.

1835.
De togten der Friezen onder Karei den Grooten tegen de
W i l ten en Avaren, i n de jaren 789 en 791. (Overgenomen
e

uit de vrije Fries, V Deel, l
Brieven
het jaar

e

Stuk.) Workum 1847.

over Friesland door Barthold Georg Niebuhr; i n
1808 geschreven.

(Afgedrukt uit de provinciale

Friesche courant 1844.)
Bijdragen
2

e

tot de munt- en penningkunde van Friesland,

e

en 3 vervolg. (Overgedrukt uit dc vrije Fries, I V , 4 .

en V , 2). Workum 1848.
17
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Sprokkels.

(Overgedrukt uit den Friescheu volks-aimanak

\oor het jaar 1846.)
Van

den heer mr. J . H . Beucker Andreae, advokaat te

Leeuwarden :
Disquisitio de origine juris municipalisFrisici. Utrecht 1840.
Een
het

bezoek te Pompeji, reisfragment.

algemeen

(Overgedrukt uit

letterlievend maandschrift, N°.

7 , jaargang

1847).
Stukken betrekkelijk onze Oost-Indische bezittingen, berustende op de bibliotheek te Turin.

(Overgenomen uit den

algem. konst- en letterbode, No. 35. Jaargang 1842.
Eenige

mededeelingen

omtrent

Joachim Hopperus. Wor-

kum 1848.
Van den heer Jhr. Beeldsnijder van Voshol:
Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer
Forschungen. Herausgegeben von dem Thüringisch-Sachsischen
Verein. De Jaargangen 1840 tot 1848, te zamen uitmakende
27 deelen.
Dreizchn

Gem men aus der Sammlung der Fraue Sibylla

Mertens-Schaaffhausen.

Programm zu Winckelmanns Geburts-

tage. Bonn 1846.
Apollon,

der Heilspender.

Fest-Programma zu W i n c k e l -

mann's Geburtstage am 9 December 1847. Bonn 1848.
V a n den heer Dr. K i s t , te Utrecht:
Caecilia, algemeen

muzikaal tijdschrift. (Vervolg).

Van den heer Dr. Vermeulen, te Utrecht :
Tijdschrift van Utrecht. (Vervolg).
Correspondentie. De heer
mede

het

antwoord

van

van Asch van Wijck

den heer

deelt

W . J . Knoop,

te

Breda, op de namens het bestuur van het gezelschap aan
dien heer

gerigte uitnoodiging tot de beantwoording van

eenige vraagpunten, betreffende de geschiedenis van het aanwenden onze»; inundatien tot^ de landsverdediging. (Zie deze
Kronijk,

biz. 1 0 4 , voorstel van Dr.

Kemi?ik). De heer

Knoop is van oordeel, dat de beantwoording dier vraagpuu
ten , overeenkomstig met het belang vau het onderwerp cn
met

de wetenschappelijke

eischcn, kundigheden vorderen,

die uitsluitend bij het wapen der genie kunnen worden gevonden,

en zonde zich uit dien hoofde, voor het oogenbhk

althans, van dezen arbeid gaarne verschoond zien.
De heer voorzitter wordt door de leden verzocht over dit
aüezins belangrijk voorstel i n nadere briefwisseling met u; n
schrijver te treden , en tevens den heer Knoop uit te noodigen tot het inzenden van bijdragen, de krijgsgeschiedenis v'iu
Nederland betreffende.
De heer

de Geer deelt voorts mede eene door hem out

vangene missive van den heer Ph. Blommaert te Gend, waarbij
deze heer, aan
schriften

het gezelschap ter plaatsing toezegt de af-

van eenige oorkonden uit het stedelijk en het pro-

vinciaal archief van Gent, en andere bijdragen en mededeelingen die hem geschikt voorkomen , om in dc werken des
gezelschaps te worden opgenomen.

De heer de Geer wordt

uitgenoodigd, den heer Blommaert aanvankelijk voor zijne
belangstelling te bedanken, met betuiging van het verlangen,
waarmede zijne in te zenden stukken word on te gemoet gezien.
Het bestuur meent, i n het belang der ïnrigting , deze gelegenheid niet te mogen laten voorbijgaan, zonder h:\rc honoraire leden buiten 'slands
de werken des gezelschaps

beleefdelijk uit te noodigen, om
met hunne bijdragen en mede-

deelingen , op de Nederlandsche geschiedenis, betrekkelijk te
vereeren.
Cursus

van den hoogleeraar L. G. Visscher,

te Utrecht.

De laatste winteravond-cursus 1840 van dezen hooglecraar,
eindigde met den dood van Willem I I L , 1702.

Bij dat tijd-

stip zal door hem de draad weder worden opgevat, geduïende het aanstaande wintcr-saizocn, en wel desdingsdags avonds
?.en half acht ure, om dc 14 dagen,

hvi(-lezingen

[waanan.
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de eerste is bepaald, 10 October van dit jaar) zullen worden
gegeven i n het gebouw van kunsten en wetenschappen.
e

De

e

geschiedenis der geheele 1 8 , met de eerste helft der 19 eeuw
zal in twaalf tafereelen

worden voorgesteld, waarvan elk

tafereel eene omwenteling ten onderwerp zal hebben, zonder
echter uitsluitend van staatkundigen

aard te wezen, daar

zoowel de zeden en gewoonten als de letteren, de wetenschappen

en fraaije kunsten en ook de toestand der Indien

i n deze voordragt zullen worden behandeld.
Wetenschappelijke Mededeelingen. De schilder Henrick ter
Brugghen.

De heer Molhuijzen te Deventer heeft de na-

volgende opgave betreffende

dien schilder ingezonden aan

den rapporteur voor de provincie Overijssel.
In

de Berigten van het historisch gezelschap, 1. stuk. b l .

129, komt eene biographie van den schilder II. ter*Brugghen
voor, door wijlen den heer J . J . Dodt.

E r is geen twijfel,

of deze kunstenaar is te Deventer geboren.

In de raadkamer

op het stadhuis hangen vier schilderijen, de vier evangelisten
voorstellende, met het onderschrift: Anno 1621 pinxit Henricus ter Brugghen, natus 1588, denatus 1629. Filius Ri~
chardus, curiae Traiectinae advocatus, civitati Daventriensi
in memoriam donavit, anno 1 7 0 7 , anno aetatis suae 89.
Hiermede komt overeen,
schepenen

hetgeen

i n het verhandelde bij

en raad van 4 Augustus 1707 gemeld staat: dat

Richard ter Brugghen, eerste en oudste advocaat i n den
hove van Utrecht, door gevoel van betrekking op de stad
zijner vaderen, in zijnen bijna negentigjarigen ouderdom door
Dr. Berhard Lespierre vereerde

)>vier konstrijke, deftige cn

krachtige schilderijen van de vier evangelisten door den zeer
vermaarden schilder Henrick ter Brugghen, i n denjare 1621
gemaakt, met verzoek en conditie, dat voormelde vier evangelisten

i n een der aanzienlijkste gemakken alhier op het

stadhuis tot eene gedachtenis
verblijven;

geplaatst

mogten worden en

waarop na deliberatie goedgevonden is Dr. Les-
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pierre voor de genomenc moeite te bedanken en te verzoeken
aan

den voormelden advocaat Richard ter Brugghen te wil-

len rescriberen , dat het voorsz. present schepenen en raad
gansch gevallig en aangenaam i s , Zijn E d . daarvoor doen
bedanken

en voorts order te zullen stellen, dat de voorn,

vier evangelisten tot eene eeuwige gedachtenis van den voorn,
auteur en die van zijne familie

in eene van de beste ge-

makken van het stadhuis opgehangeu zullen worden en verblijven."
Het geslacht ter Brugghen heeft
collegie

van schepenen

en

van ouds leden in het

raad te Deventer gehad.

In

1362 komt Roelof ter Brugghen voor; in 1372 Henrick ter
Brugghen; i n 13&7 Hildebrand ter Brugghen; i n 1426 Pelgrim ter Brugghen.

Later vinden wij i n 1560 en vervolgens

Joost ter Brugghen; i n 1586 Willem ter Brugghen en in
1 5 8 7 , 8 8 , 89 en 9 0 , juist i n de jaren dat Deventer door
het verraad van Stanley met garnizoen i n Spaanschen dienst
bezet was, Jan ter Brugghen.

Deze was de vader van den

schilder (bl. 1311.1.). In 1591 komt hij niet meer op de lijst
der regeringsleden voor en schijnt dus vóór of bij den overgang der stad aan Prins Maurits naar Utrecht vertrokken te
zijn , toen zijn zoon Hendrik ongeveer drie jaren oud was.
In

dit jaar

1 5 9 1 , na den overgang der stad,

woonde te

Utrecht ook de weduwe van den Deventerschen secretaris
Gerhardus Pontanus (ter Brugghen), Mechteld Wijnhoff,
zuster van den bekenden Melchior Wijnhoff.

de

Een gedeelte

dezer familie week dus uit.
Epitaphium Martini Schinchii.

De heer Tadama, te Zut-

phen, zendt aan den rapporteur voor de provincie Gelderland
ter plaatsing, het navolgend latijnsch grafschrift van Marten
Schcnck:
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EPITAPHIUM MARTINI SCHINCKH.

Qui Ncomagcnses voluit v i perdere cives
Schinckius, est liquidis agglomeratus aquis,
Restrinxitque sitim, calidi qui plena cruoris
Pocula situit: nunc jacet et satur est.
Urbe fugit pulsus, fugientern clare Valialis
Suscipis, armorum pondei e pressus obit.
Non perijt solus, sed cum duce magna virorum
Turba ruit, Stygio non reditura lacu.
Inferni viuus furijs agitatus et oestro
Discurrit, rapitur quo fuit ante loco
Non potuit certa nee in vna sede inörari
Exuperans zepliijros mobilitate leues
Post obitum sors est eadem (res mira r^latu:)
Atque datur prima conditione frui.
V t redit ad naues, profugus descendit i n aluum
Fluminis: Hicne putes posse latere diu ?
Non latuit, nee dura foedo de corpore sordes
Ablutae fuerant, non riguere pedes
Euomit bunc quern v i x absorpserat ante Valialis
Mundauit fluctus hac ratione suos
Direptis spolijs nudatum Terra cadauer
Excipit, infoelix hicque manere nequit
Horret ob innumeras caedes, flammasque voranles
Omnia, sacrilega furta nefanda manus.
Concurrit populus, currunt juuenesque, senesque
Hostim deuictum quemque videre juuat.
Nee mora, terra lubens quod habcbat inutile pondus
Offert, indignum quod tegeretur humo
Abripitur, soluit poenas, caput abstulit ensis
In quatuor truncuin frusta secure secant
Qua fuit ingressus Neomagum porta cruento
Tïastili infixurn gaudet habere caput,
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Pendentes alias de pinnis moenia partes
Monstrant: liicne diu posse latere putes ?
Aër tabificam pestem toierare recusat
Corrumpi dira contagione timet
Porta caput reddit, reddunt et cetera membra
Moenia quae nigro sanguine tincta madent
Isti quern renuunt tria dicta elemcnta tenere
In medijs flammis anne futura quies?
Nescio, v i x ausim impurum committere corpus
Tgni, judicio stetque cadatque Dei.
IIie locum tribuet certum justusque rependet
Judex pro mentis proem ia digna suis.
Dit stuk,

)>zegt dc voormelde heer in zijne begeleidende

3

missive' is geschreven op een los blad papier met de hand,
zoo het mij voorkomt, van llcndrick 11 ut er of Ruytcr, die van
1580 tot 1590 secretaris der stad Zutphen was, waarschijnlijk
dezelfde persoon, die van 1593 tol 1600 ais secretaris voorkomt, ten ware de laatste zijn zoon zij.
is echter

dezelfde.

Staatsche

regering secretaris bleef,

De ze?r goede hand

Dat hij zoowel onder de Spaan sche als
doet vermoeden dat hij

tot de slijmgasten van dien tijd behoord heeft, en ik geloof
dus niet, dat hij de dichter van dit grafschrift i s , hetwelk
zich meer door bittere partijwoede dan door kunstwaarde onderscheidt. V a n dezelfde hand is echter een meer dichterlijke,
doch nog bigotter hymne aan
dit

de heilige maagd,

verschijnsel bezwaarlijk overeenbrengen

moedelijke
dat

Ik kan

met zijne ver-

laauwheid i n staatszaken , tenzij men aanneme ,

hij een beminnaar van gedichten is geweest en afge-

schreven heeft,

wat hem voor de hand kwam.

In dat ge-

val zou het stuk wel van een bekenden dichter kunnen zijn,
welligt van Harius.
Charters
kelijk.

op het

huis Amerongen

in het Sticht betrek-

Naar aanleiding van het beslotene in de bijeenkomst

der genealogische commissie van 2 Januarij 1847, (zie Kronijk
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s

n

van dat jaar, pag. 136 en 137) heeft de heer I . A . Nijhoff,
archivarius van Gelderland, als een bewijs van zijne belangstelling i n de werkzaamheden van het gezelschap, aan den
rapporteur voor die provincie ter plaatsing toegezonden , de
navolgende opgave van de perkamenten charters tot voormeld
huis betrekkelijk en berustende i n het archief van het voormalige graafschap Kuilenburg.
1434.

19 Sept.

Gijsbert van Nyenrode, door opdragt

van Gerit, bastaard van Culenborg, met het huis te Amerongen
beleend.
1438. S. Marlijnsavond in den winter. Berta van Amerongen,
huisvrouw van Gerit bastaard van Culenborg, geeft het huis
te Amerongen

met al zijn toebehooren aan Gijsbert van

Nyenrode i n honderdjarige

erfpacht.

1439. op H. jaarsavond. Berta van Amerongen, huisvrouw
van Gerit bastaard van Culenborg, geeft aan Gijsbert van
Nyenrode kwijtschelding ter zake van eene overeenkomst,
welke hij met haren vader Elias van Amerongen had aangegaan.
1439. Dingsdag na airekinderdag. Berta van Amerongen,
huisvrouw van Gerit bastaard van Culenborg, en haar zoon
Elias bekennen het huis te Amerongen met al zijn toebehooren verkocht te hebben aan Gijsbert van Nyenrode.
Eod.

Berta van Amerongen, huisvrouw van Gerit bastaard

van Culenborg, belooft het huis te Amerongen ten leenregte
te zullen opdragen ten behoeve van Gijsbert van Nyenrode.
Eod.

Elias van Amerongen, zoon van Gerit, bastaard van

Culenborg en van Berta van Amerongen, doet afstand van^
zijn regt van versterf op het huis te Amerongen, ten behoeve
van Gijsbert van Nyenrode.
1440. 1 Junij,

Berta, dochter van Elias van Araerongen,

huisvrouw van Gerit, bastaard van Culenburg, en haar zoon
Elias doen afstand van het huis te Amerongen, ten behoeve
van den hertog van Bourgondië.
Eod.

Het huis

te

Amerongen

door Berta,

huisvrouw

Van

Gerit, bastaard

van Culenborg, opregtelijk opgedragen

aan den hertog van Bourgondië, ten behoeve van Gijsbert
van Nyenrode.
1444.

Op H. Sacraments avond.

Reinoud van W i j l en

Jan van Best verklaren, dat Berta van Amerongen, huisvrouw
van Gerit, burggraaf van Culenborg, voor den hoogen burg te
Duurstede, haar leen verzoekt.
Iets naders over Simon Stevin , Mr. Adriaan
sen en den schilder Johan van Scorel.

Anthonis-

De heer de Meester

te Harderwijk deelt aan den rapporteur voor zijne provincie
omtrent Simon Stevin nog de bijzonderheid mede, dat Prins
Maurits hem bezigde, om de versterkingen der steden, die
op rekening der generaliteit werden verbeterd, op te nemen.
In

eenen brief, berustende op het archief der stad Harder-

wijk

en gedagteekend

10 Jan. 1599 wordt d i t , bij de na-

volgende woorden bewezen.
schriftelijk

«Zijn

op

versoeck van de gecommitteerde raden der H . H .

staten van Holland gecommitteerd
David

Excellentie heeft

Orliens, ingenieur van

mr. Symon Stevin ende

den lande, om henluden te

transporteren naer de stadt van Harderwijk , deselve in hare
forteressen
op

te bezichtigen, ende i n hare hoogte, lengte enz.

te nemen."

Bij deze acte is het rapport en de verdere

latere stukken aanwezig.
Ook

berusten

op voornoemd archief stukken van eene

vroegere opneming van de versterkingswerken van Harderwijk,

door mr. Adriaan Anthonissen, ingenieur, burgemees-

ter van Alkmaar, i n 1586, 87, 88, 90 en 97.

Dezen wordt

door de staten van Holland daarin veel lof toegezwaaid.

In

1629 werden de werken door den ingenieur du Bois opgenomen.
In

hetzelfde

archief treft

over het verlengen

men aan stukken, handelende

en uitdiepen

van de haven

dier stad

(1550) door Johan van Scorel, Francois Swaen, mr. Dominicus en van Jan Adriaansz. Leegwater, ingenieur.
18
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Zij

meenden,

dat de kosten uit het aan te winnen land

konden worden gevonden.

Jan van Scorel wilde het om die
J

reden voor eigene rekening bewerkstelligen ) .
Archief der stad Nijmegen. Volgens de mededeeling van
den heer P . C. G . Guijot te Nijmegen, aan den rapporteur
voor de provincie Gelderland, bestaan

er op dit archief

verscheidene belangrijke brieven, handelende over het kiezen
der Spaansche zijde door die stad i n het jaar 1585. V a n
dit archief bestaat tot hiertoe geene eigenlijke beschrijving,
maar zal dit eerlang naar eisch geschieden, ten gevolge van
het besluit der staten van Gelderland van 7 Julij 1.1. (Zie
deze Kronijk, blz. 128)
Archief der stad Wageningen. De heer de Haas te Amsterdam,

deelt aan den rapporteur voor de provincie Noord-

Holland daaromtrent het volgende mede:
»Wat aangaat den staat van het stedelijk archief der stad
Wageningen, zoo ben i k in staat daaromtrent voorloopig eenige
inlichtingen te geven. Die stad was tot het jaar 1696 i n het
bezit van een der belangrijkste archieven , toen het raadhuis
der stad geheel door brand is vernield geworden, en slechts
het onbeduidend kleinst gedeelte van hetzelve is behouden
gebleven.

Zoowel Pontanus als Slichtenhorst

noemen het

Wageningsche archief een der rijksie van Gelderland, doch
bij

vroeger onderzoek naar den nog aanwezigen voorraad,

is mij gebleken, dat het weinig historische waarde bezit.
De verschillende vroegere besturen dier plaats schijnen weinig zorg te hebben besteed voor het behoud van het nog bestaande, zoodat vele en daaronder belangrijke stukken, opvoll)

In het jaar 1549 deed deze schilder te zamen met Willem van

Noort, stads architect, aan den raad der stad Utrecht een voorstel,
om door middel van een zeker vaartuig en schip, de rivieren en
vaarten le verdiepen.

Zie Plegtige Intrede van Philips II binnen de

stad Utrecht, door Jhr. mr. A. M , C . van Asch van "Wijck, blz. 15.
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gelijk zijn weggeraakt of i n andere Landen gekomen. Vooral
waren, zoo i k vermeen, belangrijke documenten van historiscben aard aangaande dc vroegere verblijven der Mennonieten
aldaar aanwezig, maar ik geloof niet, dat ze nog te vinden
zijn. —
der

Talrijke briefwisselingen van de hertogen van Gel-

en zeer oude handvesten en stukken rakende verleende

privilegiën zijn
in

evenzeer afwezig.

de gelegenheid,

Spoedig ben ik misschien

den toestand van het nog voorhandene

naauwkeurig op te nemen , en zal dan niet i n gebreke blijven , daarvan aan het gezelschap roededeeling te doen."
Archief te TVinschoten. De heer rapporteur voor de provincie Groningen deelt mede de inlichtingen door den heer
van der Scheer te Winschoten gegeven omtrent
van dit archief, bij zijne missive van 15 Aug,
meling

bevat

niets

bijzonders.

den staat

Deze verza-

De belangrijkste

stukken

waren voor 30 jaren berustende onder den pastoor van Emsburen (Oost-Friesland) en werden na zijn dood naar elders
vervoerd.

In Drenthe en Groningerland zijn de handschriften
r

ouder dan 1672 op de plaats zelve , w aartoe zij behoorden ,
niet aanwezig.

Volgens de overlevering zoude door de gees-

telijkheid tijdens de hervorming alle die stukken naar Duitschland zijn vervoerd, ook dit was met Winschoten het geval. De
pogingen om deze stukken, (onderscheidene kisten v o l , volgens de verklaring van een ooggetuige) terug te bekomen,
bleven vruchteloos, echter
nemen,

werd vergund daarvan kopij te

doch de groote menigte dier bescheiden maakte dit

onuitvoerlijk.

Ook schijnen er oude geschrevene kronijken

van Winschoten te bestaan.
Voorts geeft
hem

de voormelde heer eene opgave van onder

berustende stukken,

waaronder

de navolgende meer

bepaaldelijk de aandacht verdienen.
1°. Verschillende afschriften betrefïènde de versterking van
Koeverden, i n betrekking tot de lage landen.
2 ° . Een handschrift, ten titel voerende: Copie eenes jour-
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naals wegens de aanslag en verovering van Coeverden in
den jare 1672 voorgevallen, genomen uit de oorspronkelijke

schriften van een ooggetuige, met name Meindert van

Thijnen en afgeschreven door G . Alberthoma, die achter dit
journaal laat volgen bijzonderheden omtrent

Koeverden en

omstreken van lateren tijd.
3°. Verhalen van de koude winters van 1709 en 1 7 2 0 ,
vermoedelijk door een l i d der familie Conijnenberg opgeteekend, blijkens de aanteekeningen.
4°. Een handschrift,

zijnde een kopij van het boek der

brouwersgilde te Groningen, geschreven i n het laatst
17

e

eeuw, vermoedelijk door R. ten W i n c k e l \

der

het oudste

stuk daarin vermeld is van 1431.
De heer rapporteur wordt door de leden verzocht den heer
van

der Scheer voor zijne mededeelingen te bedanken en

hem uit te noodigen, nader te willen onderzoeken, waar
ter plaatse zich
stad

de stukken, afkomstig uit het archief der

Winschoten bevinden,

alsmede waar de geschreven

kronijken der stad berusten en of die al dan niet reeds i n
druk zijn bestaande.
Archief der vijf kapittelen te Utrecht. Vervolg van den
Inventaris, door den heer A . M . C. van Asch van Wijck.
1516.
ken

l

18 J a n . ) .

W i l l e m Torek antwoordt aan den de-

en het kapittel van den dom te Utrecht, op hun ver-

zoek ,

zaturdag eerstk. i n

den dom te komen,

om een

waertman op den zeedijk te kiezen, dat hij niet hoopt dat
men

eenigen inbreuk op zijn regt zal maken,

zijne voorzaten deze keuze

hebbende

altoos uitsluitend gehad.

Ged.

IJsselstein. Zijne handt. A . 659.
l)

De 12 boeken, waarin de vorige en hierna volgende brieven ,

zonder kronologische orde zijn verzameld, hebben eerst na de laatste mededeeling (Zie Kronijk 1847, blz. 195 tot 200<2) eene pagineering ontvangen.

ui
—

1 Febr.

Bisschop Frederik van Baden verzoekt, onder

toezending van de klagte van de abtdis van het convent van
St. Guiryn te Nuyssz over de questerven van den d o m , — aan
den deken en kapittel van den dom te Utrecht om te zorgen,
dat zij hun ombehoirlick
Duurstede,
—

get. Hos:.

16 Febr.

voernemen ajfstellen.

Ged. slot te

B . 418.

De stad H o o r n ,

onderrigt

dat

mr. Aernt

Boekhorst, deken van West-Vriesland van voornemen is, om
zijne bediening neder

te leggen inhanden van twee of drie

personen, die haar mishagen en ten nadeele zouden zijn der
gemeente en der geheele proostdij, — verzoekt aan den deken
en het

kapittel van den dom te Utrecht en aan den proost

van West-Vriesland om mr. Dirck Glementz. vicecureyt, die
met

ons lange

tijt

converseert heeft en zich

eerlijk en

deugdzaam binnen de stad gedragen heeft, daarmede te begunstigen.
—

Get. P. de Jonge.

27 Febr.

B . 419.

Hendrik graaf van Nassau , stadh. en raden

van Holland enz. verzoeken, op klagte van Frederik heer
van IJsselstein,

aan den deken en het kapittel van den

dom te Utrecht, het geestelijk regtsgeding wegens schulden
tegen 46 zijner onderzaten, alle wereldlijke personen, te staken.
—

Ged. 'sHage. A . 660.
27 Febr.

Hendrik graaf van Nassau , stadh. en raden

van Holland enz. doen aan den proost van Oudmunster hetzelfde verzoek.
—

6 Maart.

Ged. 'sHage.

B . 420.

Bisschop Frederik van Baden verontschuldigt

zich bij de 5 kapittelen te Utrecht, van wegens
zaken voergevallen

sonderlinge

en om dezer heyliger tyt van paeschen

niet te Utrecht te kunnen komen om met hun te handelen.
Ged. slot te Duurstede,
—.
aan

30 Maart.

get. Hundebeke.

B . 421.

Bisschop Frederik van Baden antwoordt

de 3 staten van Utrecht, dat hij om merckelicke

oir-

saken op ditmaal nooh nycht aan hun verzoek van te Utrecht
te komen kan voldoen, maar verzoekt hunne

gedeputeerden
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tot hem te zenden.

Ged. slot te Duurstede, get. Hundebeke.

B . 422.
—

20 A p r i l .

De stad Kuilenburg verzoekt den deken

en het kapittel van den dom te Utrecht, om de viering der
eerste misse van den heer Cornelis Boudensz., priester, te
komen bijwonen.
—
van

C. 68.

25 April.

Hendrik graaf van Nassau, stadh. en raden

Holland enz. verzoeken,

op klagte der stad Abbekerk,

aan den deken en het kapittel
hare onderzaten
Ged. 'sHage.
—

van den dom te Utrecht,

niet langer met geestelijk regt te vervolgen.
B . 423.

26 April.

Bisschop Frederik van Baden verzoekt, on-

der toezending des briefs, aan de 3 staten van Utrecht, om
den ridder Hans Hoffwaert van Kirchem, te voldoen zijne
verschuldigde 100 goud guld. wegens krijgsdienst.

Ged. slot

te Duurstede, get. IIosz. B . 424.
—

Open brief, waarbij deze ridder dit verzoekt.

hoogduitsche taal.
—

In de

B . 425.

15 M e i . Wylhem Torek aan den deken en het kapit-

tel van den dom te Utrecht over eenige door hem te Breukelen bezette schapen.
—

Ged. IJsselstein. Zijne handt. A . 661.

23 M e i . Karei hertog van Gelder zendt aan de 3

staten van Utrecht als gevolrnagtigden mr. Henrick Salsborch,
ambtman,

en mr. Wijnandt van Arnhem.

Zijne handt.
—
de

Ged. Arnhem.

A . 662.

27 M e i . Jacop

van Apeltern, domdeken,

beschrijft

leden der staten van Utrecht ten kapittel-generaal tegen

dingsdag eerstk., ter zake van de zending van den hertog
van

Gelder, betreffende

tandt.
—

het bisdom van Utrecht.

Zijne

A . 663.
27 M e i . De steden Deventer, Kampen en Zwolle

antwoorden

aan de 3 staten van Utrecht op hun schrijven,

over de resignatie

des bisdoms door Frederik van Baden,

alsmede op het verzoek om hunne gedeputeerden naar Utrecht
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te zenden —

dat hun van wege den bisschop het tegendeel

verzekerd w a s , en dat de resignatie i n alle geval zonder
voorkennis en bewilliging der staten niet geschieden kon. Zij
verzoeken verder ter dier zake mededeelingen te ontvangen,
hetgeen
—

zij ook wederkeerig belooven.

A . 664.

29 M e i . De 3 staten van Utrecht melden aan de ste

den van Overijssel,

dat zij hetzelfde antwoord van den bis-

schop hebben ontvangen;

dat

donderdag laatsleden diens

voornemen tot resignatie jdoor de Geldersche gevolmagtigden
met breeder adoertissementen is medegedeeld; dat men, daar
de sprake hierover all meer ende meer verbreedt, dingsdag
eerst, kapittel-generaal zal beleggen.

Zij verzoeken derhalve

hunne gedeputeerden te Utrecht te zenden , om gemeenschappelijk te raadplegen,

zoowel over de resignatie als over het

voorgeven van den hertog van Gelder.
—

1 Junij.

Concept. A . 665.

De stad Deventer antwoordt aan de 3 staten

van Utrecht, dat de verzochte zending ten kapittel-generaal
wegens de kortheid des tijds , niet mogelijk is, dat gisteren
de raden van Gelderland hetzelfde als die van Utrecht hadden
medegedeeld en daarop weder, om uit allen twijfel te geraken
naar den bisschop is gezonden, die hetzelfde antwoord omtrent het voornemen zijner resignatie heeft gegeven. A . 666.
—

2 Junij.

Bisschop Frederik van Baden antwoordt aan

de 3 stalen van Utrecht, dat hij , ter zake der rebellicheyt
van Eemland ende anders eenige zijner raden naar Utrecht
zenden zal. Ged. slot te Duurstede, get. Hosz. B . 426.
—

3 Junij.

De 3 staten van Utrecht melden aan hertog

Karei van Gelder, onder betuiging hunner erkentelijkheid
voor zijne betoonde belangstelling en eerbiedinge, dat zij
hunne gedeputeerden,

alsmede den burggraaf van Montfoort

naar den bisschop ten tweede male hebben gezonden en van
hem telkens hetzelfde antwoord, als hij aan Overijssel had
gegeven, hebben

ontvangen.

Zij hopen dat er geen onlede

off te euvel gucme, niet anders dan rust, vrede en onderhou-
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ding van goede vriendschap verlangende.
—

3 Junij.

steden

Concept. A . 667.

De 3 staten van Utrecht zenden aan de

van Oveiijssel afschrift van hun schrijven aan den

hertog van Gelder, en deelen haar mede al het verrigte i n
die zaak,

ten einde samentliken ende eendrachteliken te

kunnen handelen.
—

5 Junij.

Concept. A . 668.
Henrick van Ghent verzoekt aan Jacob van

Apeltern, domdeken, aan brenger des briefs Johan de Wijth
ter hand te stellen 50 goud. guld. nog te vorderen van de
staten, krachtens bezegelde brieven.
—

6 Junij.

Karei aartshertog

Zijne handt.

A . 669.

van Oostenrijk zendt aan

de 3 staten van Utrecht zijne gevolmagtigden Henrick graaf
van Nassau, Maximiliaan van Hoorn en M r . Anthonis Wau^
dripont,

om hun eenige zaken te openbaren, die hem zelve

ter herten zijn ende de welvaert van u ende van den gemeen lantscape des stichts van Utrecht grotelik aengaende.
Ged. Brussel. Zijne handt, lager Haneton. A . 6 7 1 .
—

7 Junij.

Bisschop Frederik van Baden deelt aan de

5 kapittelen te Utrecht zijn

gevoelen mede, aangaande de

weigering der stad Vollenhoven, om i n het ruitergeld van
Overijssel haar aandeel te betalen, — dat, hoewel deze stad
krachtens
behoeve

hare zegelen vrij is van de schatting ten zijnen
uitgeschreven , dit niet het geval kan zijn met het

ruitergeld, welke eene schatting i s , de bescherming van den
lande betreffende.

Ged. slot te Duurstede, get. Hundebeke.

B . 427.
—

9 Junij.

Karei aartshertog van Oostenrijk verzoekt op

klagte van Johan van Vianen heer van Jaarsveld, wegens het
bedrijven van hernieuwde wederregtelijke daden jegens zijne
heerlijkheid door bisschops officieren — a a n Frederik van Baden,
terstond zijne gedeputeerden naar hem te zenden met de noodige bescheiden

tot staving van zijne regten — 'twelk ook

aan den heer van Jaarsveld is verzocht geworden. Ged. Brussel. Afschrift.

B . 442.
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IS. Vergadering,
Nieuwe leden.

S3 September 184&.

Bibliotheek. Voorstel van Dr. Kemink. Weten-

schappelijke mededeelingen. Landsverdediging door inundatien.
Verblijf

van Czaar Peter en zijne gemalin te Amsterdam.

Beschrijving van het eiland Tabago. Archief

der 5 kapittelen

ic Utrecht,

JYieuwe leden.

Tot gewone leden worden benoemd: de

lieer mr. J . Fabius, l i d van liet provinciaal geregtsliof van
Noord-Holland,
thaan

Macaré,

te Amsterdam.
ontvanger

De heer Jhr. C. A . Re-

der registratie, te Utrecht.

Tot

honoraire leden: de heer dr. John Bowring, M . P. F . L . 8.
te Londen (Westminster) en de heer J . L . Lardner, ondersecretaris van het Britsen museum, te Londen.
De heer Schuilcr tot Peursum, l i d van het bestuur, wordt
te gelijker tijd benoemd tot rapporteur van deze beide hono
raire leden i n Engeland.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

Van den heer mr. H . O. Feith j u n i o r , te Groningen.
Dissertatio hist. jur. inaug. dc Gildis Groninganis. G r o ningae 1838.
Over de oude Groningsche schutterij. Arnhem 1846. (Niet
i n den handel);
Van den heer J . ab Utrecht Dresselhuis, te Wolfaartsdijk.
De Waalsche gemeenten

i n Zeeland, vóór cn na de her-

roeping van het edict van Nantes. Bergen op Zoom 1848.
V a n den heer J . J . E , F . Schroter, te VeenendaaL
Beknopt verslag van het archief der familie van Rhenen.
(Overgedrukt uit de Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en
oudheidkunde. Deel V I ) .
V a n den heer Jhr. Beeldsnijder van Voshol.
Neue Mitheilungen aus dem Gcbicte historisch-antiquarischer
Forschungen. Herausgegeben von dem Thüringisch-Sachsisehen
Verein.

De jaargangen van 1834

1836 en 1837.

19
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Foorstel van Dr. Kemink.
dat

Deze heer, onderrigt zijnde,

de hoogleeraar P. Bosscha

te Deventer

i n het bezit is

van eene hoogst belangrijke verzameling brieven, geschreven
door Leibnitz aan Cuperus, stelt aan het bestuur voor, dien
heer beleefdelijk uit te noodigen, om deze briefwisseling door
het gezelschap te doen uitgeven i n den Codex Diplomaticus.
Dientengevolge wordt de voorzitter verzocht, om, als rapporteur voor de provincie Overijssel, aan den heer Bosscha dit
voorstel te doen.
Wstenschappelijke

mededeelingen. 's Lands verdediging

door inundatien. Het voorstel van den heer K e m i n k , gedaan

in

Kronijk

de

vergadering van

blz. 104)

den

24 Junij

1848

(zie

heeft aan den heer Rammelman Elsevier

te Leiden aanleiding gegeven, om door tusschenkomst van
den heer rapporteur

voor de provincie Zuid-Holland, twee

kleine brochures te doen kennen, welke op gemeld voorstel
betrekking 'hebben,

en zich

i n de bibliotheek van Nederl.

letterkunde te Leiden bevinden.
Zij z i j n :
lo. Holland onnaakbaar en onwinbaar, of redevoeringen,
waarin aangetoond wordt de onnaakbaarheid en onwinbaarheid van Holland en West-Friesland door 'twater,
5

so i n

t leggen en verbeteren der fortificatiën der vestingen of steden,

als door verscheyde dekkende linien en onnaakbare forten;
uitgegeven door Johannis Mauritius Flenderus, predikant i n
?

s Gravenmoer.

Voor den autheur gedrukt

en te bekomen

te Dordrecht bij Johannes 't Hooft, boekverkooper
Voorstraat bij de Pelse-brugge.

op de

(Zonder jaartal, doch zeker

tusschen 1713 en 1739) *).
2 ° . Heylzaam en als wiskonstig middel om Holland voor
alle mogendheden des werelds, voor altoos te lande met Godt
l ) J. M. Flenderus werd, proponent zijnde, aangesteld tot legerpredikant, en vervolgens beroepen te Aalst (klasse van Zaltbommel)
1711; te 'sGravenmoer 4713j emeritus 1739; overleden 1745.
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onwinbaar te maken, Zeeland hierdoor mede te verzekeren
en aan de andere voormaals overheerde provintien van dezen staet, i n zoodanigen on verhoopten nood tot een vaste toevlugt te doen verstrekken, en waaruyt zij hun verlossinge en
vrijheyd,

als i n den jare

1 6 7 3 , weder te gemoed zouden

kunnen zien.
Opgesteld door een opregt beminnaar van zijn vaderland,
(tot zinspreuk:) Urget Amor Patriae.
Tot Amsterdam, gedrukt bij Johannis Kannewet, boekdrukker en boekverkooper tusschen de Beurs en de Nes, over
de Pieter Jacobstraet.

(Dit stukje is zonder vermelding van

jaartal en schrijver).
Verblijf van Czaar Peter en zijne gemalin te Amsterdam
in 1717. De heer Rammelman Elsevier heeft nog aan den
voorn, heer rapporteur

ter plaatsing toegezonden, het onder

hem berustend fragment eens briefs, zonder jaartal en naamteekening,

waarin

eenige bijzonderheden

betreffende

dien

vorst vermeld worden.
Die brief is na 1717 geschreven en waarschijnlijk door
Sussanna Bassen, huisvrouw van prof. Johannis de Gorter,
want zij meldt, dat mevrouw Brigitta Backer, huisvrouw van
Hubert Roseboom, president

van den Imogen raad,

hare

tante, overleden is. Na tevens te hebben melding gemaakt
van het overlijden en het te gelijk boven aarde staan van
de beide burgemeesters van Amsterdam, de heeren Hooft en
W i t s e n , schrijft zij aan eene vriendin ( ? ) het volgende:
)>Nu sal i k U E d . het verdere

van de Czarin verhalen;

eenige tyt nadat w y haer verwelkomt hadden, zoo is er op
5

t Y een spiegelgevegt met schepen geweest, dat de Czarin met

haer gevolg sagt, en toen hebben w y , te weeten mevrouw
Pancras en van der Benden en ick van 2 uren af tot 10
uren 'savons daerby geweest en wat met haer gespyst.
was

vlees,

maar

3 dagen

i n dc week ecten

Daer

de Russen

geen vlees en geen boter, en 'twas een van die dagen, soo*
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dat se wat si na appelen en amandelen at, en dronk sockoJ

lade en thee , t geen haer Majestyt door ons geschonken en
geprescnteert

vvierd.

op de dijken

Daer waeren 1000 van vaerthuygen en

was het vol menssen, soodat het wel swarte

dyken gelceken.
Sy is heel vriendelijk en leerde ons nogh een kunstie met
een neusdoeck, die sy knoopte en weder los blies. Daer wiert
door een ander schip geschooten, dat onse glazen uitvloogen,
en t scheelde heel weynigh of de stucken hadden de Czarin
}

op de hals gek west.

A l de hofdames, die de Russe relisi

niet toegedaen waren, aten wel.

Sagt doen oock de groote

reus daer soo veel geroep af is.

H y is heel grof van trony

en leeden en seer swart van haer, en laet de baert half op
de wangen groeijen, en heeft groote swarte kneevels, en dat
maakt hem of hy nogh al robuster was; hy is 2 vinger breet
langer als de heeren van Stryen.

De Czaar was doen van

huis. De Czaarin heeft oock meermalen op een hofstee aan de
Vegt van mynheer Branst geweest.

Maar die reus was seer

?

onfatsocnlyck, dogh al t volck is seer morssig en steelen
't goet van malkanderen en sleepen 't elck naer syn h o l ,
?

soodat men moet op haer handen passen of t is wegh.
Naderhandt heeft de Czaarin aan mevrouw Panckeras, van
den Benden en mij , elck 4 sabelen gesonden, daer een sabel en moffie af k a n , waarvoor wij haer weer syn weesen
bedancken, dogh sonder onse mans.

Naderhandt heeft de

Czaar en de Czaerin wederom een spigelgeveght wesen sien.
De Czaer sylde eers wat voor plesier i n syn eyge jaghte,dat
hy selver gemaeckt heeft, en doen quam hy op 't grootejaght,
daer wiert uyt een musket met hagel van een vreemt jaght
geschoten en vloogh 2 of 3 hagelen door den Czaar syn rock,
dat wat alarm gaf.
?

Nu op t lessen heeft de Czaer en de Czaerin nogh voor de
4 mael i n de stadsthuyn geweest, alwaer mevrouw Panckc
ras en ick haer Majestyt als commissaris vrouwe van de stee-

14!)
tuyn (hortus)

hebben

opgcwaght met myu 2 doghlcrs.

\k

Czaer besiet al dc planten, bomen en kruyden soo naeu al
was hy een tuynman, en al wat hem behaegt schryft hy op,
en hy loopt als een wilt en woest mensch , is seer morssig
cn slordigb, en eedt seer slordigh, roghgelt en spuwt maer
op de tapyteu neer, en 't gevolg h loopt hem al soo na sonder
respect; doch de Czariu is reedelyck, sindelyck en kent seer
veel boomen en kruyden; sy hadt groot plesier in 'tkruitjc
roer my niet, wanneer men dat acnraeckt soo sluyt het toe.
Nadat se de kruyden gesien hadden, soo spysden wy wederom
met haer Czaerse Majesty ten aan een tafel en de hofdames
en mijn dochter cn onse mans en een prins, doch maer een
colasion.

Sy aten van alles wat, droncken niet als de Czaar,

die dronc een half roemertje brandewijn. H y had een quade
maegh, at syn eygeu broot, dat heel bruyu was en hardt van
korst, kneede
nog.

daer sout in. De prins Curakyn quam oock

Daghts dacrna soo hebben wy haer Czaerse Majesty ten

geluek op de ryssen weesen wensehcu, dat is op woensdagh.'
(Zie over dit verblijf
schrijving

Beschrijving
tot

van Czaar Peter, Wagenaar, Be-

van Amsterdam
van

het

Peursuni, rapporteur

, op het jaar 1716 en 1717).
eiland

Ta bago.

De heer Schriller

voor de provincie Zeeland, draagt

voor een hem door den heer Swaiue te Goes medegedeeld stuk,
J

t welk wegens zijne belangrijkheid allezins de openbaarmaking

verdient: eene oude beschrijving van liet eiland ïabago, versierd
met de noodige afbeeldingen, ter opheldering van den tekst.
Volgens dc opgave van den heer Swalue, zijn deze geteekend door Dicrick Ruyters, piloot te Middelburg, van wien
bestaat een werk, getiteld: Toortse der zeevaart, om te bezeilen

de kusten gelegen,

Vlissingen
286.

1623.

besuiden den

Tropicus

Cancri.

Zie Swalue, Daden der Zeeuwen, b i . 285,

Op den omslag vau het toegezonden stuk, staat: Volcht

bescriven van het gene dat wy beselt hebben in

West-Indien

in den faro 1628 met het schiep de goude voertune, ahwed*
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het iornael van Dire Eesegalien van Stapels. E r wordt besloten dit stuk te verzenden naar de commissie van redactie,
ten einde, na het nemen van afschrift en afteekening, te
worden gedrukt i n een der werken van het gezelschap.
Archief der 5 kapittelen te Utrecht. Vervolg van den
Inventaris, door den heer A . M . C. van Asch van Wijck.
1516. 9 Junij.

Willem van Amstel en Mynden antwoordt

aan de 3 staten van Utrecht, dat de arbeid aan het herstel
der sluizen aan den Hinderdam, door den kameraar bevolen,
niet door hem op eigen gezag, maar op last van Z . M . is
gestaakt geworden. Ged. huis te Muiden. Zijne handt. B . 428.
—

13 Junij.

Jacob van Apeltern, domdeken, beschrijft

het kapittel-generaal tegen woensdag eerstk. om de boodschap
van Karei van Oostenrijk te vernemen. Zijne handt. A . 6 7 0 .
—

14 Junij.

Goert de Coninck, baljuw van Abcoude,

verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, om met medebrenging
der bewijsmiddelen hunne

gedeputeerden te zenden op de

bepaalde dagvaart te Weesp (dag na St. Jan), ter zake van
den zeedijk, ten einde hunne regten te handhaven. Ged.
huis te Abcoude. Zijne handt.
—

16 Junij.

aan K a r e i ,

Bisschop Frederik van Baden antwoordt

aartshertog

van 9 J u n i j ,

B . 429.

van Oostenrijk, op zijn schrijven

dat over de zaak van Jaarsveld aan de Puyt-

cuyp behoort te worden gehandeld krachtens de bestaande
tractaten, maar dat h i j , vermits deze geschillen den gemeenen
lande aangaan,

eerst daarvan de staten zal kennis geven en

hem daarna nader zal antwoorden.
Afschrift.
—

Ged. slot te Duurstede.

B . 442 verso, 443.

18 Junij.

Is dat capittel-generael gehouden, twelck

wtgescreven was, ter instancie van den ambasiaten der
coninclicker weerden van Spaengen, om den drien staten in
den Stichts te openen, ende te kennen te geven haerluyder
boetscap ende begeerte aengaende die translatie van den bisdom van Utrecht. A . 673.
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NB.

Een naatiwkeuriger

afschrift

daarvan

komt voor

A . b l . 674 verso en 675.
—

18 Junij. De 3 staten van Utrecht zenden aan de sta-

ten van Overijssel afschrift van de notulen van het verhandelde i n dat kapittel-generaal, met verzoek onmiddellijk maalstat te houden, deze zaak rijpelijk te overwegen en hunne
gedeputeerden te zenden, om met gemeenschappelijk overleg,
het antwoord aan Z . M . , binnen een temelicken tijd i n te
zenden, vast te stellen.
—

19 Junij.

domdeken Jacob

Concept. A . 674.

Bisschop Frederik van Baden zendt aan den
van Apeltern afschrift van den ontvangen

brief van Karei van Oostenrijk over de heerlijkheid Jaarsveld,
met verzoek o m , ingevolge zijn antwoord aan den k o n i n g ,
kapittel-generaal

ter dier zake te beleggen.

Ged. slot te

Duurstede, get. llundebeke. D . 459.
—

21 Junij.

Bisschop Frederik van Baden meldt aan

den domdeken Jacob van Apeltern, dat de door de gedeputeerden

des aartshertogs op nieuw verlangde dagvaart

tus-

schen Amsterdam en Muiden over de berijdinge der dijken
bepaald is op woensdag eerstk. te Weesp.
van

zijnentwege

derwaarts

te zenden

H i j verzoekt om

den deken van St.

Pieter, ingeval mr. Gerit Zueckerode werd verhinderd. Ged.
slot te Duurstede, get. IIosz. D . 460.
—

6 Julij.

3 steden

De 3 staten van Utrecht verzoeken aan de

van Overijssel antwoord op hun schrijven van 18

Junij , ten einde voor St. Jacob eerstk. de boodschap van
Z. M . te kunnen beantwoorden.
—

14 Julij.

De stad

Concept. A . 676.

Amsterdam verzoekt aan de 3

staten van Utrecht, om den dijk bij Yppesloot, Diemerdam
en daaromtrent le laten maken.
—

16 Julij.

B . 430.

De staten van Overijssel zenden aan de 3

staten van Utrecht mr. Johan vau Langen, doctor, en Henrick ten Spillen, secretaris der stad Deventer, ter zake der
translatie.

A . 672.
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—

20 Julij.

Bisschop Frederik van Baden verzoekt aan

de 3 Staten van Utrecht, o m , daar hij dagelijks scharpelicke
gemaand wordt door het krijgsvolk alsmede door de weerden
en de weerdynnen tot betaling,

aan de gedeputeerden der

kisten te gelasten, aan hem het derde gedeelte der opgebragte penningen,

volgens de overdracht, uit te keeren cn

te verantwoorden.

Ged. slot te Duurstede. Get. Hundebeke.

B. 431.
—

20 Julij.

De 3 staten van Utrecht melden aan Johan

burggraaf van Montfoort de overkomst der gevolmagtigden
van Overijssel, met verzoek om morgen het kapittel-generaal
te komen bijwonen, en met hen het beste te helpen raden
tot welvaart van den lande.
—

23 Julij.

Concept. A . 677.

Moreijenn van der Recke verzoekt aan den

deken en kapittel van den Dom te Utrecht, bij deze stad te
bewerken

de betaling van de achterstallige

van Bernd van Heyden.
—

30 Julij.

Zijne handt.

soldij gelden

C. 69.

B . van Diedcm, officiaal, aan den deken en

kapittel van den Dom te Utrecht, over de zaak van Dirck
van Haeften.
—

In de latijnsche taal, ged. Bommel. A . 678.

2 Aug.

Bisschop Frederik van Baden meldt aan de

3 staten van Utrecht, dat h i j , vernemende
krijgsvolk

de verzameling

i n de omstreken, dadelijk ernstig vervolg heeft

gedaan, om de landen te schoenen, dat het volk daerinne
nycht comen. Ged. slot te Duurstede, get. Hundebeke. B .
432.
—

3 Aug. Hendrik graaf van Nassau, stadhouder-generaal,

zendt aan de 3 staten van Utrecht mr. Reael, kanunnik van
den dom te Utrecht, door hen met brieven tot hem gezonden,

terug

met zijn

om hun verder
handt.
—

antwoord,

zich

van dienst te zijn.

bereid

verklarende,

7

Ged. s Hage. Zijne

B . 433.
3 Aug. Karei aartshertog

van Oostenrijk,

antwoordt

aan Bisschop Frederik van Baden, op zijn schrijven van 27

J u l i j , ter zake van de heerlijkheid Jaarsveld en op ziju brief
van

19 Aug. over het houdcu der dagvaart deswege aan de

Puytcuyp, dat

zijn kanselier en andere zijne raden, die i n

deze zaak hebben

gehandeld, thans iir Frankrijk zijn, om

welke reden hij de nader te bepalen dagvaart uitstelt tot na
hunne terugkomst.
—

Ged. Brussel

7 Aug. De stalen

Zijne handt.

van Overijssel

magtigden uit Utrecht hebbende

B . 434.

van hunne gevol-

vernomen, dat

geen be-

paald antwoord kan worden gegeven, buiten versamelinge
der staten int generaell,

die nyet soe huestelick te bekomen

synt geweest, antwoorden aan de 3 staten van Utrecht op
het verlangen tot toezending hunner gedeputeerden, dat, vermits zij buiten voerraem der Utrechtsche staten als principalen

na glider alder gewoenten geen bepaald antwoord k i n -

nen geven, die bezending, welke daarbij wegens de onveiligheid der wegen niet buiten gevaar zou zijn , toch niets
ter zake kan afdoen.
meninge clairlick

Zij verzoeken derhalve hun gront ende

te ontdecken , ten einde alsdan daarover

zich nader te kunnen beraden.
—

21 Aug, K a r e i ,

staten

A . 079.

hertog van Gelder, zendt aan de 3

van Utrecht zijne raden, Wilhem van Rossum heer

van Zoelen , maarschalk, en mr. Wilhem K i j n o n , commandeur te Arnhem, met mondbootschappen.
Zijne handt, lager Virssen.
—
het

Geel.

Arnhem,

A . 680.

23 Aug. Jacob van Apeltern, domdeken, beschrijft
kapittel-generaal op donderdag eerstk., ter zake van de

translatie des bisdoms en van het aan Z. M . te geven antwoord.
—

Zijne handt.

A . 681.

25 Aug. De 3 staten van Utrecht verzoeken aan de

3 steden van Overijssel, zoo spoedig mogelijk maalstat te beschrijven

en hun den dag daartoe bepaald te melden , om

aan Overijssel, den i n het

kapittel-generaal vau donderdag

eerstk. te nemen voerraem

over het antwoord aan Z. M . ,

schriftelijk

of mondeling te kunnen mededeelen, opdat zij
20
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verder over de welvaart en rust van den lande zouden kunnen handelen.
—

25 Aug.

Concept, A . 683.
De 3 staten van Utrecht verzoeken aan bisschop

Frederik van Baden bepaald antwoord omtrent zijn besluit, ten
aanzien der translatie, om over het aan Karei van Oostenrijk
te geven antwoord dienovereenkomstig i n het kapittel-generaal van donderdag

eerstk. te kunnen handelen. Concept.

A . 684.
—

26 Aug,

Bisschop Frederik van Baden houdt de 3

staten van Utrecht i n antwoord op hun verzoek, indachtig aan
zijn voerantwoerdt reeds tweemaal aan hunne

gedeputeerden

gegeven, alsdat hij, gedrongen door crancheyt onses lyves ende
menichfoldige onlede ende anvechtinge, soe ons ende onsen
Gestichte dyck ende voel toe gekeert syndt ende noch dagelick moegen werden, die wy nu voert meer lyffshalven tho
beryden nycht macht hebben , mer denselven wael een waigsummer ende mechtiger aen den lyve dienen solde, met Z. M .
over de translatie i n onderhandeling is getreden, myt sulcken
onderscheyde nogtans, dat hij aan niets zoude zijn gehouden,
indien Z. M . daartoe de bewilliging der staten van hetOveren Nedersticht niet hadde bekomen, sodat die sake myt rust
ende vrede sonder enich ongemack, onsen landen daer vuyt
teverrysen, toegaen sullen. Hij meldt voorts, dat sedert dat
antwoord aan hunne gedeputeerden nycht voerder gehandelt
noch ghein voerder vervolch aan hem is gedaan. Ged. slot
te Duurstede, get. Hundebeke A . 685.
28 Aug. De 3 staten van Utrecht antwoorden aan
Karei aartshertog
de gunst

van Oostenrijk, onder dankbetuiging van

aan het Sticht bewezen bij gelegenheid van het

doortrekken zijner krijgsbenden, op zijne boodschap van de
maand j u n i j , ter zake van de translatie des bisdoms — dat
zij , hoewel daaraan steeds arbeidende, nog geen uitsluitend
antwoord van wege Overijssel hebben verkregen en dus buiten staat zijn eenig besluit te nemen, ootmoedig verzoekende,
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dat

Z. M . zulks niet dan i n allen genaden ende goede aff-

nemen willen en zijne bevelhebberen bevelen, hunne landen
i n den doortogt zijner krijgsbenden te verschoonen. Concept.
A . 688.
—

30 Aug. De 3 staten van Utrecht zenden aan Over-

ijssel afschrift

van hun antwoord aan Karei van Oostenrijk

ter beoordeeling, met verzoek om ook van hun schrijven
aan

dien vorst le worden dnderrigt, opdat onse schrijjften

van eenre date ende eendrachteliker meninge zijn mogen.
Concept. A . 090.
—

30 Aug.

De 3 staten van Utrecht zenden aan bisschop

Frederik van Baden afschriften van hun ontworpen antwoord
aan

Karei vau Oostenrijk en van hun schrijven aan Over-

ijssel , met verzoek zijn gevoelen daarop te vernemen. Concept. A . 690.
—

3 Sept.

De stad Zaltbommel antwoordt aan den deken

en het kapittel van den dom te Utrecht, op de bedreiging
van haar met geestelijk regt te vervolgen, indien de ambtman Dirk van Haeften niet staakte de tegen het kapittel ingestelde regtsvordering

— dat zij volgens eed en pligt regt

zal wijzen i n de door hem ter barer beregting gebragte zaak,
en dat z i j , bij eenige verhindering h i e r i n , zich bij den bisschop zal beklagen.
—

4 Sept.

D . 461.

Karei aartshertog van Oostenrijk antwoordt

aan de 3 staten van Utrecht op hun schrijven van 28 Aug.
dat hij aangaande hun verzoek omtrent het doortrekken zijner
krijgsbenden, deze gunst gaarne aan het Sticht heeft bewezen en zal blijven bewijzen, soe langhe ghy ende uwe ondersaten hem tegen ons ende die onse voegen ende bewijsen
suit als goede vrunden ende naburen behoiren te doen , begerende , dat zij aan zijne vijanden geen hulp of bijstand
verleenen.

H i j verzoekt antwoord op zijne boodschap betref-

end e de translatie , zoe geringe als gy zult connen ende
moegen. Ged. Brussel. Zijne handt, lager Haneton* A . 6 9 1 .
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—

6 Sept.

Bisschop Frederik van Baden antwoordt aan

de 5 kapittelen te Utrecht, dat hij zijne raden zenden zal
ter zake van de pogingen der Leuvensche hoogeschool bij
den paus ter verkrijging van eenige voorregten i n de gewone
collatie.
—

Ged. slot te Duurstede, get. Hosz. B . 431.

7 Sept.

De 5 kapittelen van Utrecht verzoeken aan

bisschop Frederik van Baden om, zonder langer vertoef, hun
het

toegezegde

eyntlic claer antwort te geven omtrent die

forme, specificatie ende gestuit van zijne ondeihandelingen
met Z . M . Concept. A . 692.
—

7 bept.

De 3 staten van Utrecht verzoeken bisschop

Frederik van Baden, om dingsdag eerstk. zijne raden ten
kapittel-generaal te zénden, ten einde té beraadslagen over het
uitdiepen van den Rijn , van het waterschap van Yianen af
tot aan de Schalk wijker wetering.
—

8 Sept.

deken

Concept. A . 692.

K a i e l hertog van Gelder antwoordt aan den

en het kapittel van den dom te Utrecht, op hun

verzoek om het door Dirk van Haeften op hunne goederen
gelegd beslag te doen opheffen

—

dat hij , na behoorlijk

onderzoek der zaak , i n deze zal laten geschieden , als recht
syn ind beboeren sail. Ged. Arnhem. Zijne handt. D. 462.
—

11 Sept.

De 3 staten van Utrecht, geen duidelijk

antwoord van wege den bisschop, bij monde zijner raden
Herman Hagen en Bernt Wten Enge op gisteren hebbende
bekomen, verzoeken aan Evert van Ensse, Herman Hagen,
doctor, Ernst van Ysendoorn, Bernt Wten E n g e ,

Bernt

Freijse, raden des bisschops, hun daaromtrent nadere ophelderingen le geven, daar het wel te veronderstellen i s , dat door
den bisschop, zonder overleg met zijn' raad, zoo verre niet
i n onderhandelingen met Z. M . over de translatie is getreden.
Concept. A . 693.
—
het

12 Sept.

Jacob

kapittel-generaal

van A pel tern , domdeken , beschrijft

tegen

vrijdag eerstk. ter zake van het-

geen onse qen: Heer van Utrecht voirhanden heeft mit te
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Co. Mat.

van

Spaengen,

acngaendc die translatie

en van

de zware schulden door hen en den bisschop verzegeld. Zijne
handt, A . 696.
—

18 Sept.

Frederik van Seldcneck, Herman Hagen,

Evert van Ensse, Ernst van Yssendoern, Bcrndt Wten Enge
en Berndt Freijss, raden des bisschops, antwoorden aan de
3 staten van Utrecht, dat zij den bisschop tot ter verlat inge
des bisdoms raet noch daet hebben gegeven , solde ons oick
nyet wael betemelieken wesen, maar dat zij , zoodra de onderhandelingen ter hunner kennisse kwamen, myt allen vlyt
ende nersticheyt

hem, ah

die natuerlicke

reden eyschen,

daeraff geraden hebben , daar zij ongaarn die translatie zien
zouden —

dat

al wat daarover is gehandeld met Z. M . ,

de bisschop dit vuyt sich sehest heeft gedaan, en dat zij
niet weten of er bij den paus eenige pogingen daartoe zijn
aangewend,
—

A . 697.

30 Sept.

De 3 staten van Utrecht dringen bij de 3

staten van Overijssel aan op de mededeeling van hun gevoc]en

over het

aan

Karei vau Oostenrijk te geven antwoord.

A. 698.
—

3 Oct.

Brief, waarbij Wijnant van Arnhem, doctor,

aanneemt om van wege den hei tog van Gelder in der minne
te schikken
1°. de zaak tusschen het dom-kapittel en Dirck van Haeften, over het testament van Willem van Weerdcnborch.
2°. de zaak

der quaestiers van hetzelfde kapittel.

Zijne

handt.

B. 437.

4 Oet.

De stad Deventer verontschuldigt zich aan de

—

<J

3 staten van Utrecht, geen bepaald antwoord te kunnen geven , omdat zoowel wegens sterfte als uitlandigheid het getal
der opgekomene leden der staten geene vergadering toeliet. Zij
belooft

echter

beschrijven.
—• 7 Oct.

de staten op nieuw te dier zake te zullen

A . 699.
De 3 staten

van I trecht antwoorden aan de
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stad Deventer,

en herhalen

hun verzoek om spoedig ant-

woord der staten, opdat Z . M . geen orsake en neme om dit
vertreck (van antwoord op zijne bootschap) van ons allen ten
kwade te duiden. Concept. A . 700.
—

8 Oct.

Hendrik graaf van Nassau , stadh., raden van

Holland enz., verzoeken aan den deken en het kapittel van
den dom te Utrecht het geestelijk regtsgeding tegen Aerthe
van

Zwieten, ter zake van tienden

staken.
—

Ged. 'sHage. get. Sandelin. B . 438.
11 Oct. De stad Deventer bedankt de 3 staten van

Utrecht voor de toegezonden
het

achter Lewenburch te

schriften met de kopien van

antwoord des bisschop en zijne raden, betreffende de

translatie, en melden dat zij binnen 3 of 4 dagen de staten
van Overijssel zal bijeenroepen.
—

13 Oct.

A . 701.

Karei hertog van Gelder zendt aan de 3 sla-

ten van Utrecht zijue raden Johan van Zuylen van Nyefelt,
ridder, en Willem van Rossum heer van Soelen, maarschalk,
als gevolmagtigden.

Ged. Arnhem. Zijne handt, lager Firs-

sen. A . 702.
—

13 Oct.

De staten van Overijssel antwoorden aan de

3 staten van Utrecht, dat, daar noch door Z. M . noch door
den bisschop om hunne toestemming tot de translatie is verzocht geworden, het hun niet wel zoude worden opgenomen,
te antwoorden opt ghenne niet an hun gesonnen is gheiveest en verontschuldigen hiermede hun verder stilzwijgen.
A . 703.
—

13 Oct.

Bisschop Frederik van Baden verzoekt aan den

deken en het kapittel van den dom te Utrecht, om cn te zijner eere en om den afflaet te verdienen, de eerste misse van
heer David zijn kapellaan, zoon van zijn dienaar en par<
sevant Jerominus genaamd Duersteden, te komen vieren. Ged.
slot te Duurstede, get. Hundebeke. B . 439.
—

20 Oct.

De 3 staten van Utrecht zenden mr. Airthonis

Venrode kanunnik van St. Marie aan mr. Andrics Venrodc
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pauselijken pronoiarius, proost van de kerk van Deventer en
St. Cunibertus te Keulen , ter zake der translatie. Concept.
A. 707.
—

20 Oct. De 3 staten van Utrecht verzoeken aan bis-

schop Frederik van Baden, na hern in het breede netbelang
der

zaak voor de welvaart en rust

der landen te hebben

voorgehouden, om eenige zijner raden te zenden, ten einde
rijpelijk
—

over de translatie te raadplegen.

20 Oct.

Concept. A . 708.

Antwoirt (der 3 staten van Utrecht) aen die

Co. Mat. van Hispanien op zijnre C. M. begeerte, aengaende der translatie des bisdoms van Utrecht. Concept.
A . 704.
—

21 Oct. Karei

aartshertog

van Oostenrijk

verzoekt

aan bisschop Frederik van Baden — deze reyze voer all,
antwoord op zijn schrijven van 18 Sept. betreffende de zaak
van Jaarsveld tusschen

dit en 15 Nov. eerstk. oft anders

den voersz. dach geleden zijnde, wy sullen version tot conservatie van onsz. rechte, heerlicheyt ende jurisdictie voerz.
Ged. Brussel. Afschrift.
—

B . 443 verso, 444.

21 Oct. Bisschop Frederik van Baden verzoekt aan den

deken en het kapittel van den dom te Utrecht, den zoon
van

zijn

vwrdeijn met eene vicarie in den dom te willen

begiftigen.
—

Ged. slot te Duurstede, get. Hundebeke. B . 440.

24 Oct. Bisschop Frederik van Baden antwoordt aan

de 3 staten van Utrecht, dat hij het onnoodig vindt zijne
raden te zenden, om met hen nader te handelen, daar hij hun
genoegzaam

zoo mondeling als schriftelijk de redenen zijner

abdicatie heeft

medegedeeld.

Ged. slot te Duurstede, get.

Hundebeke. A . 709.
—

2 Nov. Bisschop Frederik van Baden meldt aan de

3 staten van Utrecht, dat de maarschalk van het Nedersticht
sedert de bijeenkomst
van

de onderzaten

voelen

te vernemen

met die van Jaarsveld geen huisgeld

heeft

gevorderd.

Hij verzoekt hun ge-

over het door hem le zenden antwoord
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aan Z. M . daarover.

Ged. slot te Duurstede, get. Hunde-

beke. B . 441.
—

4 Nov. Karei hertog van Gelder, vernomen hebbende

dat Bartolt van Zwolle en de zijnen uit Coenre en daaromtrent zijne Friesche onderzaten beschadigen, verzoekt aan de
3

staten van Utrecht bij den bisschop de teruggave van

het

te Kuinre en Steenwijk afgenomene te bewerken. Ged.

Arnhem.
—

Zijne handt.

7 Nov. Karei

B . 445.
aartshertog van Oostenrijk

zendt aan

de staten van Overijssel jonker Jan van Monseron, raad
en hofmeester

en mr. Franchois Cobbel, raad van H o l l a n d ,

als gevolmagiigden, ter zake der translatie.
Afschrift.
—
ten

Ged. Brussel.

A . 712.

12 Nov. De stad

Steenwijk antwoordt aan de 3 sta-

van Utrecht., dat de aantijging

wegens de uit hunne

stad toegebragte schade door Bartolt van Z w o l , bezijden de
waarheid

is , vermits deze i n de stad niet is geweest en zij

zich

daarenboven

den.

B . 446.

—

13 Nov.

zoo veel mogelijk onzijdig tracht te hou-

Karei hertog

staten van Utrecht

van Gelder berigt aan de 3

de gevangenneming

Marcus Sikz door den schout

van zijn

dienaar

van Meppel Seyn M u l e r t ,

die hem over Kampen naar Friesland heeft vervoerd.

Hij

klaagt dat de Bourgondischen door de ambtlieden van Overijssel worden geherbergd en onverhinderd de onderzaten van
Z w o l l e , Hasselt, Koeverden enz. vangen, rooven en doodslaan.

Hij verzoekt het ontslag van zijn

bisschop te bewerken.
—

14 Nov.

Ged. Arnhem.

dienaar bij den

Zijne handt. B 447.

Kastelein, schout en schepenen van Kuinre

verzoeken aan de 3 staten van Utrecht, om door den bisschop
aan den hertog Van Gelder hunnentwege te verzekeren, dat
zij geen schuld hebben aan de tegen de Gelderschen bedreven
vijandelijkheden.

B . 448.
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en Nederland 1647.

De heeren van Mier op, gesproten uit het

oudadelijk geslacht van v. Kuijk.

zee tusschen Spanje

Nederlandsche herinneringen

p

buiten s lands. Willem en Johan van Oldenbarneveld. Schutsgilde
in Nederland.

Stedelijk Archief der stad Utrecht.

Archief

der 5 kapittelen te Utrecht.

Nieuwe leden. De lieer mr. J . H . Beucker Andreae, advokaat te Leeuwarden, wordt als werkend l i d benoemd.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
V a n den heer mr. J . A . Kluppel te Alkmaar.
Deliberatien gehouden ter vergadering van hoofd-ingelanden
van den Hondsbossche

cn duinen tot Petten , op Dingsdag

den 2 M e i 1848.
Voorts:
Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad
tot op onze tijden, opgesteld en uitgegeven op last van de
Rederijkkamer de Olijftak.

Met kaarten en platen. V deel.

1 stuk. Antwerpen 1848.
Correspondentie. De heer J . J . de Geer, als rapporteur voor
de leden, woonachtig i n de provincie Friesland, deelt mede
eene door hem ontvangene missive van den heer mr. J . Dirks
te Leeuwarden, waarin Z . E . afschriften verzoekt van eenige
oorkonden, betrekkelijk Friesland, voorkomende i n het Lübeckisches Urkundenbuch, i n het Hamburgisches Urkundenbuch
en i n het Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins,
(Zie Kronijk
Kronijk

1847, blz. 46 volgg. en blz. 99 volgg., en

1848, blz. 88 volgg.).

De heer de Geer berigt,

dat aan dit verzoek door hem reeds is voldaan.
Universiteit s-iue zen. De commissie daartoe benoemd doet
aan de leden het navolgend verslag :
21
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1 Julij.

De senaat der Utreclitsche hoogeschool verleent

honoris causa den doctoralen graad i n de letteren aan den heer
A . A . van Heusden, lector aan de militaire akademie te Breda,
en i n de heelkunde

aan den heer L . C. van Goudoever,

med. dr. te Utrecht.
3 Julij. Te Amsterdam. Vierde algemeene vergadering der
Nederl. entomologische vereeniging, onder voorzitterschap van
den hoogleeraar W . Vrolik.
28

Julij.

Te Leeuwarden werd i n de 6 0

s t e

vergadering

van het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde , op voorstel van mr. J . H . Beucker Andreae het bestuur van genoemd genootschap gemagtigd tot het aanwenden
eener poging, om de bibliotheek van de voormalige akademie van Franeker naar Leeuwarden te doen overbrengen.
In deze maand werden door Z. M . benoemd tot voorzitter
van het

collegie van curatoren der hoogeschool te Utrecht,

de staatsraad i n buitengew. dienst J . H . baron van Lijnden
van Lunenburg, en tot l i d van dat collegie mr. J . G . van
Nes, l i d van de eerste kamer der staten-generaal.
22 Sept.

aanvaardde

te

Utrecht de hoogleeraar

i n de

regten jonkh. mr. B . J . Lintelo de Geer zijne betrekking,
met eene latijnsche redevoering: de aetatibus jurisprudent
tiae*
23

Sept.

aanvaardde

te Leiden de heer E . W . Krieger,

med. chir. et art. obst. doctor, het hoogleeraarsambt i n de
geneeskundige

faculteit, met het houden eener latijnsche re-

devoering over de vorderingen der heelkunde i n onzen tijd,
door de ziektekundige ontleedkunde; en vervolgens de 4ieer
A . E . Simon Thomas, med., chir. et art. obst. doctor,

het

buitengewoon hoogleeraarsambt i n voornoemde faculteit, door
eene latijnsche

rede over de doelmatige inrigting van het

onderwijs i n de verloskunde.
I n de maand September is door H H . burgemeester en wethouderen

der stad Amsterdam de som van ƒ 1,431,95% aan
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HH.

curatoren

van het athenaeum

illustre dezer

stad ter

hand gesteld, ten einde te worden aangewend tot verbetering van het physisch en chemisch kabinet.
Den 9 Sept. werd te Rotterdam de algemeene vergaderinggehouden van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte.
Den 16 Sept. hield mr. J . van Hall zijne inwijdingsrede,
ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt i n de regtsgeleerdc
faculteit

aan de Utrechtsche hoogeschool.

Het onderwerp

was: de jurisprudential his potissimum temporibus et in
patria,

qua vivimus, tuenda et colenda'

De hoogleeraar

P. Harting te Utrecht handhaaft i n een

te Utrecht uitgekomen vlugschrift de waardigheid en kunde
der Nederl. geneesk. faculteiten tegen den heer Jac. Moleschott,
privaat docent te Heidelberg, d i e , hoewel Nederlander van
geboorte, zich verstoutte i n onze dagbladen en Duitsche tijdschriften te gewagen van de originelle Univissenheit van Nederlanders en slechts ée'n geneesmiddel hiervoor kent, namelijk
Nederlands inlijving i n het vaderland der Duitschers.
De hoogl. mr. C. W . Opzoomer te Utrecht trad

i n een

paar vlugschriften op voor de vrije verkiezingen; terwijl de
hoogl. mr. C. W . Vreede, mede van Utrecht, i n een paai
stukjes de trapsgewijze verkiezingen voorstaat.
De Utrechtsche hoogl. G . J . Mulder opent zijne lessen met
eene herinnering aan den beroemde Deenschen scheikundige
Berzelius, eene redevoering later i n druk verschenen.
Zaandammer schutsluis. De heer rapporteur voor de provincie Noord-Holland deelt aan de leden mede de door hem
van den heer mr. J . A . Kluppel te Alkmaar ontvangen gedrukte

Deliberation, gehouden

onder diens voorzitterschap

als dijkgraaf van den Hondsbossche cn duinen tot Petten, i n
de

vergadering van hoofd-ingelanden den 2 M e i 184S. Dit

stuk behelst een voor de geschiedenis van het sluiswezen i n
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Noord-holland niet onbelangrijk betoog, waarin voormelde
dijkgraaf toelicht en met bescheiden uit het archief van dat
collegie staaft de geschiedenis van de schutsluis in den hoogen
d a m , gelegen tusschen de voormalige afgescheidene gemeenten Oost' en Westzaandam, die later vereenigd den naam
van Zaandam verkregen.
trekkelijk,
gegeven.

Het oudste stuk,

deliberatien, is de kopij
garetha

De oorkonden, tot deze sluis be-

worden i n haar geheel door den heer Kluppel
medegedeeld op bladz. 276 der

van eenen

brief,

waarin Mar-

van Oostenrijk op verzoek van partijen uitspraak

doet i n de geschillen, gerezen over die sluis tusschen Gerrit
Ciaesz. en buren en kerk van Westzaan.

U i t dit stuk, den

9 Junij 1430 op den huize Teijlingen gegeven, leidt de dijkgraaf de waarschijnlijkheid af, dat deze sluis, die toen van
hout en zeer naauw was, door de gemelde kerk was gemaakt en onderhouden werd.

Een tweede oorkonde, op blz.

2 7 2 en volgende aangehaald, is eene kopij van het octrooi,
door keizer Karei V . den 17 Dec. 1544 verleend aan het dijkgraafschap. U i t dit stuk b l i j k t , vooreerst, dat het belang der
ingelanden, aan den Hondsbossche contribuerende, de herstelling en verwijding van deze sluis, tot aanvoer van materialen en goederen, vorderde; ten anderen, dat de nieuw te maken sluis — niet van hout maar van steen — uitsluitend zoude
komen onder het beheer van het collegie van den Hondsbossche; eindelijk dat Westzaan tot onderhoud van deze sluis zoude
blijven bijdragen, echter alleen ten bedrage van zooveel penningen, als bij taxatie de vernieuwing van eene houten sluis >
breed 8 a 11 voet, mitsgaders de verpligte kosten van het
dammen, aan haar zouden hebben gekost, en daerop hoogende sooveel penningen als naer advenant de steenen sluis
meer zoude bedragen dan die van hout, ter breedte van 16
voet.
De voordeden , die voor de stad Alkmaar uit dit octrooi
zijn

verkregen, worden nader omschreven i n de kopij van
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de overeenkomst tusschen het bestuur dier stad en het collegie
van den Hondsbossche gesloten den 29 A p r i l 1632,
liberatien, blz. 376;
bij

de overdragt

zie De-

terwijl de voordeden, welke Westzaan

dier

sluis bedong,

vermeld staan i n een

accoord van 28 April 1633, medegedeeld op blz. 277.
Kort na dit keizerlijk octrooi, den 10 Oct. 1 5 5 0 , is de
visscherij i n de Binnenzaan tot aan de toen gedempte Zaandammer

sluis, waartoe de kerk van Westzaan, krachtens

opene brieven van Margaretha van Bourgondië van 9 Junij
1 4 3 0 , geregtigd was, aan de mede-contribuerenden
Hondsbossche

aan den

(welk hoogheemraadschap deze visscherij nog

bezit) overgedragen voor eene jaarlijksche rente van 94 ponden, van 40 groot.
renten zijn

Zie de overdragt

op bladz. 278.

bij de verbouwing der kerk

1740 met eene zekere somme gelds geheel afgelost
Vijandelijkheden ter
1647.

van Johan

geworden.

zee tusschen Spanje en Nederland

De heer voorzitter

draagt namens den

de Geer voor eenige bescheiden,
del

Deze

te Westzaan i n

van Matenes,

heer J . J .

afkomstig uit den boe-

heer van Matenes, Riviere,

Opmeer enz., plenipotentiaris te Munster, en betrekkelijk tot
het staken der vijandelijkheden ter zee tusschen den koning
van Spanje en de slaten-generaal der vereenigde Nederlanden,
i n het jaar 1647.
1. Extracten uit 2 origineele brieven van den koning van
Spanje, gedagteekend 10 Februarij en 13 Mei 1647, inhoudende een

bevel om de Hoilandsche schepen wel te ont-

vangen i n de havens van Spanje.
2. Verklaringen van de plenipotentiarissen van Spanje aangaande den wapenstilstand ter zee, de staatkundige bedoelingen van F r a n k r i j k , de

krijgsverrigtingen

en de voornemens van Turcnne.

der Denen

Junij 1647.

3. Missive van den graaf van Lamberg, ambassadeur

des

keizers, aan den graaf van Penaranda , nopens de bedoelingen van Frankrijk , gedagteekend 3 Junij 1647.
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4. Proclamatie van Leopold, aartshertog van Oostenrijk, betrekkelijk het ophouden der vijandelijkheden ter zee, gedagteekend 5 Junij 1647.
5. Klagten van den plenipotentiaris van Spanje te Munster,
over het plegen van vijandelijkheden door de bezetting
van Maastricht, gedagteekend 14 Junij 1647.
6. Protest van den graaf Servien, ambassadeur van Frank»
rijk,

tegen den wapenstilstand ter zee, gedagteekend 15

Junij 1647.
7. Extract uit het register der resolutien van de staten-generaal der vereenigde Nederlanden, betreffende de missive
van den graaf Servien , 15 Junij 1647.
Wordt besloten deze allezins belangrijke bescheiden i n handen te stellen van de commissie van redactie, ten einde i n
hun geheel te worden opgenomen i n den Codex Diplomaticus.
De heeren van Mierop, gesproten uit het oudadellijke
geslacht van v. Kuijk.

De heer J . J . de Geer deelt desaan-

gaande de navolgende originele oorkonde mede:
Nos consules, scabini, consiliarijque ciuitatis Bruxellensls
ducatus Brabantiae notum testatumque facimus, quod hodie
data praesentium comparuerit coram nobis nobilis et generosus dominus Franciscus de Dongelberge, eques auratus, dominus de Herlar i n V i l u o r d i a , Zillebeke etc., qui ad instantiam nobilis viri domicelli Hugonis van Mierop domini de
Calslage et Sweeten

etc. afflrmauit i n fide nobilitatis suae

legisse et extraxisse sequentia documenta antiquae nobilitatis
jdominorum de Mierop (qui originem trahunt ex illuslri familia de C u y c k ) ex archiuis huius vrbis et registris antiquis
contractuum, ad quae accessum habuit pro tempore scabinus
et thesaurarius dictae vrbis, j n primis ex registro contractuum
anni 1 3 8 2 , sub Henrico de Zelle, scriba opidi Bruxellensis,
domicellus Joannes de Cuyck, dominus de Vorsselen et de
Hoochstraten, et Joannes de My erop de Vorsselen, filius
quondam domini Joannis de Kuyc,

domini de Myerop,
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militis, promiserunt etc.

Actum men se novo nib. Item i n

registro contractuum anni

1 3 9 0 , sub Arnoldo de E y c k e ,

scriba eiusdem opidi:
mini

Otto de Kuyck, filius quondam do-

Joannis dicti tanden Myerope militis,

opidanus 24 Jannuarij.
1381,

f actus est

Item i n registro contractuum anni

sub dicto Henrico de Zelle: domicellus Joannes, do*

minus de Kuyck et de Hoochstraten , filius quondam domiceïli Joannis domini de Kuyck, fact us est opidanus 17
Jannuarij. Joannes de My erop fideiussor eius est.

Item i n

registro contractuum anni 1391, sub dicto Arnoldo de E y c k e :
Raso de Mierop, filius quondam domini Joannis de Mier op
militis, post pascha. Item i n libro magno i n folio, qui
repositus esï inter arebiua buius vrbis i n turri dicta den
Boterpot, conscripto vernacula l i n g u a , cui est titulus: Hier*
naer

volcht den wtgheue gedaen den edelen baenrotsen,

ridderen ende knapen, die schadechtich waeren met onsen
ghenedigen heere van Brabant jn stryde van Baeswildere,
bedeilt onder capiteyns rotten, beginnende twintich daegen
in december jnt jaer 1374 : die XXIXz rotte, heer Henrick van Cuyck, zynen hoop, hy js bleuen doot jn

velde;

heer Godenaert van Tmmersele; Jan van Mierop, heere
Jan

van Meere etc.

I n quarum fidem etc. praesentes per

vnum ex secretarijs nostris signari et sigillo ad causas dictae
ciuitatis communiri iussimus bac octaua Junij 1628.
(Get.) J . BEMMELL.
Onder stond:
Ick

onderscreuen

syne majesteyt

herault d'armes ghenaemt

ghecommitteert

Brabant, by

i n desen synen lande ende

hertooclidomme van Brabant, attestere midts desen ten verzuecke van den edelen joncheere Hugo van Myerop, heere van
Calsïaghe ende Sweeten, dat my ghebleken i s , dat het huys
van Myerop is ghesproten van de baenderheeren van Cuyck ende
van

ouden hercommen van ridders ghecommen.

der waerheyt hebbe

dese onderteeckent

I n teecken

met myn eyghen
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handtscbrift.

Ghedacn tot Brussele desen aclisten dacli Tan

Junius 1628.
(Get.) Jeronimus van Becberghe,
berault ende roy d'armes
van Brabant.
5

Nederlandsche herinneringen buiten s lands, voorgedragen
door den beer Hooft.
Het tegenwoordige, zegt deze heer, de grondslag der toekomst, zal eerlang verleden zijn.
Volledige aanleg, aan één
regtmatige

gesmede

omvang billijken de

verwachting i n dezen, om een gebouw te zien

opgetrokken, trotsch en luistervol. Weshalve der opmerking
waardig mij toeschenen de i n het buitenland verspreide gedenkteekenen, die den Nederlander aan zijn vaderland herinneren.
Eenige losse, oppervlakkige opgaven alleen, wenschte i k
dienaangaande kundigen, vaderlandslievenden mannen voor te
leggen.
Wat men van dien aard i n Hannover én Westfalen aantreft, is te veelvuldig om hier te worden aangehaald. Zeden,
belang,

spraak,

geschiedenis

zijn

landstreek,
nagenoeg

godsdienstige en

hoewel wij alles behalve Duitschers z i j n ,
geene Nederduitschers

staatkundige

ée'n met de Nederlandsche, en
kan men

zich

denken, die geen Nederlanders

zijn

zouden.
Maar i n het Valhalla van Lodewijk van Beijeren te Regersburg aan den aan onzen Rijn i n tegenovergestelde rigting
vloeienden stroom D o n a u , ontwaren wij borstbeelden

van

van Eyck en de Groot, Boerhave en van D y k , van Tromp,
Erasmus, de Ruyter, van W i l l e m en Maurits van Oranje.
Voor alleen Nederlanders

wijken

de ingelanden.

Voor

Fransche of Engelsche geleerden is daar geen plaats.
I n Florence brengt men den vreemdeling voor eenen eenvoudigen steen op de begraafplaats eens kloosters. Het wapen
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van Zeeland, eene leeuw rijzende uit de golven is er op
afgebeeld. Hier, verneemt men, ligt begraven de oudste zoon
van onzen Bonapartischen k o n i n g , en werkelijk leest m e n :
Napoleon Louis Bonaparte, n é 1 8 0 4 , mort 1 8 3 1 , enz. enz.
en onder den leeuw. »Doe wel en zie niet om."
Engeland bezoekende, bemerken wij op de deuren i n de
steden der graafschappen Norfolk en Lincoln vele echt Nederduitsche namen, als Tydeman, Cattermolen, enz. enz.
vruchtbare

De

grond daar, der zee ontwoekerd gelijk de onze,

12 uur stoomens van den B r i e l , werd ten tijde van Elizabeth

door van Utenhoven en de zijnen bezocht, en sedert

werd tot voor ongeveer 40 jaren i n het Hollandsen te Norwich godsdienstoefening i n een afzonderlijk kerkgebouw verJ

r i g t , t laatst door eenen predikant, geboren, zoo men zeide,
te Kadzand.
Te Londen de St. Pauluskerk binnen tredende, staan wij
naast en tegenover gedenkteekenen, waarop ook wij betrekking gevoelen.
Het eene gewijd aan twee generaals, gesneuveld voor Bergenop-Zoom A° 1814 j het andere ter herdenking der «roemrijke
en belangrijke overwinning" door den admiraal Duncan behaald den 11 Oct. 1797 op onze vloot.
Dit laatste onderwerp vindt men op doek i n het gesticht
1

te Greenwich: de Winter zijn zwaard aan Duncan ) overhandigende,

en naast van de Velde's schilderijen ook te

Hamptoncourt.
Een voortreffelijk schilderij , onzen admiraal Tromp voor»
stellende,

bevindt zich op Warwick-castle, i n 't hartje des

lands.
Hamptoncourt is rijk

i n schilderijen der

Nederlandsche

school.
l)
1851

De zoon van

den tot

Earl of Camperdown.

burggraaf verheven Duncan

werd in

De familiegoederen zijn in Schotland.

22
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Het Buckingham-paleis, verblijf

der koningin Victoria,

bevat geene anderen.
In

de abdij van Westminster treft ons een gedenkteeken

aan Raffles, met een zeer grootsprekend opschrift.

Doch dit

en dergelijken schijnen alleen uitvloeisels der latiniteit van
voorheen.

De gids tot Hamptoncourt prijkt dan ook nog

met een latijnsch vers van de Groot.
Te H u i l ziet men een standbeeld van Willem III, en eene
stoomer Nieuw-Holland Queen op den Humber de dienst verrigten tussshen H u i l en Nieuw-Holland.
V e e l , zeer veel ware nog te voegen bij het bovenstaande,
doch zij dit opvallende genoeg.

7

Moge t het ruim overgela-

tene veld niet aan grondige arbeiders ontbreken.
Opmerkingen buiten ons gebied, schoon zich bij menigte
voordoende,

vermeten wij ons hier niet mede te deelen, en

laten ze achterwege.
Wij

willen

echter aanmoedigen ook tot de beoefening in-

zonderheid der Engelsche geschiedenis
naauw

en oudheden,

zoo

aan de onze verbonden, verwijzende naar den ijver

met welken onze wakkere overzeesche naburen zich der onzen wijden.

Zie o. a.

Colburn's United Service Magaz. N°. 235 voor Junij 1848.
N°. 231 voor Febr. 1848.
Athenaeum No. 1357 Jan. 1848. N°. 1090 Sept. 1848.
National Cyclopedia passim, zooals D . 4 , p. 718, 800 enz.
Willem en Johan van Oldenbarneveld. De heer Beeldsnijder van Voshol geeft

aau de leden ter bezigtiging 1° hun

oorspronkelijk diploma van ridder, gegeven den 17 M e i 1611
door Jacobus I ,

koning van Engeland.

brief is voorzien van een uithangend
zegel, i n witte was.

Deze perkamenten
zeer goed behouden

2 ° . Twee eigenhandige brieven van

Johan van Oldenbarneveld aan Floris Heermale, gedagteekend
31 Dec. 1599 en 7 Julij 1591, handelende over historische aan-
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gelegenhedeu.
plaatje,

3°, Het wegens de zeldzaamheid zeer belangrijke

bekend onder den naam van het schoolhouden van

St. Jan.

De voorn, heer stelt het bestuur voor, afschrift te

nemen der brieven, ingeval de openbaarmaking kan strekken
tot opheldering der geschiedenis.
Schut- of schut ten-gilden. De heer van Asch van Wijck
draagt

aan het gezelschap voor eene bijdrage tot de geschie-

denis der schut- of schutten-gilde i n de Nederlanden.
«Het
junior

door ons geacht medelid den heer mr. H . O. Feith
in

schutterij,

1846 geschrevene

over

de oude Groningsche

te vinden i n de Bijdragen voor vaderlandsche

geschiedenis en oudheidkunde, 5de deel, 2de stuk, bladz.
133—162

heeft

m i j " , zegt de heer van Asch van W i j c k ,

»op het denkbeeld gebragt, om die gilde tot een onderwerp
te

maken

van een

bepaald

onderzoek,

doch

spoedig

bleek het mij , dat het i n den tegenwoordigen toestand van
ons archiefwezen hoogst moeijelijk was, om eene i n allen
deele volledige beschrijving te geven van deze zoo belangrijke instelling der middeleeuwen, die, vdo'r de invoering
van eene geregelde krijgsmagt hier te lande, de meeste,
zoo niet alle diensten verrigte, welke van deze worden gevorderd, eene instelling, die zoozeer het hare bijdroeg om den
algemeenen krijgsgeest te onderhouden.

Tot eene afgeronde

behandeling toch van de geschiedenis dezer gilde, behoorde
men toegerust te zijn met de tot haar betrekkelijke bescheiden van bijna elke plaats, waar zij bestond, ten einde die
instelling i n haar waar karakter en i n alle hare wijzigingen
te kunnen beschouwen.

De moeijelijkhcid en uitgestrektheid

van dit onderzoek deed mij dus besluiten om slechts tot
de gedrukte
de

bronnen,

die mij voldoende toeschenen, om

hoofdtrekken van het karakter

kennen,

de tocvlugt te nemen.

dier

gilde te leeren

Tot leidraad van de be-

werking van dit veelomvattend onderwerp,

koos i k , als

daartoe mijns inziens het geschiktste, de dissertatie van den
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heer H . Hooft Graafland, de origine et juribus sagittariorum in patria nostra. Harderw. 1787. Indien uit hetgene
i k over die gilde verzamelde, anderen

die daartoe i n de

gelegenheid zijn, aanleiding gegeven wordt tot bekendmaking
van

mij ontglipte bouwstoffen of onbekende bescheiden, of

wel tot mededeeling van welligt grondiger
die gilde betreffende,

beschouwingen

zal het voornemen, hetwelk i k h e b ,

om dit onderwerp later breedvoeriger te behandelen, bereikt
kunnen worden."
Stedelijk archief der stad Utrecht, voorgedragen

door

den heer van Asch van Wijck.
Even als zoovele andere stedelijke archieven i n ons vaderland verkeerde ook dat der stad Utrecht, vóór de aanvaarding van het burgemeesterschap door mijnen geachten vader, wijlen Jhr. mr. H . M . A . J . van Asch van Wijck, i n eenen
toestand

van onbeschrijfelijke wanorde en veronachtzaming.

Tijdens de herbouwing van het tegenwoordige stadhuis was
met de verschillende stedelijke bureaux, het archief of liever
eene massa stukken en papieren, die op vliering en zolder,
i n hoeken en gaten verachtelijk waren opeengestapeld, overgebragt naar de localen achter de domkerk, thans voor de bureaux der stedelijke politie ingerigt. Na de voltooijing van het
stadhuis i n het jaar 1830, bepaalde zich eene der eerste zorgen van den toenmaligen burgemeester tot behoorlijke overbrenging van het archief en tot het zoo noodzakelijk werk zijner
rangschikking en inventarisatie.

Meer dan honderd wagen-

lasten werden vereischt, om alle die massa's papier en parkament

over te voeren.

De bovenste localen van het stad-

huis werden bestemd tot de bewaring, en dadelijk nam het
bestuur

maatregelen,

treurige verwarring.

om eenige
Terwijl

orde te stichten i n deze

eene bepaalde

som jaarlijks

ter beschikking werd gesteld tot verbetering en uitbreiding
dier verzameling, werd de eerste commies ter stedelijke secretarie, de heer W . A . Boers, onder toekenning van eene jaar-
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lijksche toelage, belast raet dit moeijelijk werk van rangschikking,

't welk dan ook, dank zij den ijver van dien ambte-

naar, i n een betrekkelijk kort tijdbestek in zooverre werd
ten einde gebragt,

dat men een behoorlijk overzigt verkreeg

van de schatten,

die dit archief voor Utrechts geschiedenis

bevat.
Het is uit de onderscheidene
dige geschriften

oudheid- en geschiedkun-

en bijdragen, door mijn vader in het licht

gegeven, bekend, hoe de beoefening der vaderlandsche geschiedenis, meer bepaaldelijk die van de stad zijner geboorte,
het

vak van studie was, waaraan

hij zijne ledige oogen-

blikken met eene bijzondere warmte en voorliefde toewijdde.
Het archief der stad moest dus w e l , onder zijne leidingen zorg, spoedig worden wat het thans i s , bruikbaar voor
elk,

en eene verzamelplaats

van oudheden

en merkwaar-

digheden, zooals er slechts weinigen i n dit rijk worden aangetroffen.

Niet minder was de zorg, die het tegenwoordig

hoofd

des bestuurs,

blijft

nemen tot instandhouding en uitbreiding van het ar-

chief en het

de

opvolger mijns vaders,

nam en

daarmede vereenigd museum; en bij de aan-

winst van nieuwe localen, welke het stadhuis door aanbouw
verkreeg, werden op dezelfde verdieping verscheidene zalen
voor deze bewaarplaats afgestaan, welke meerdere ruimte dan
ook eene betere en doelmatiger rangschikking veroorloofde.
Bij

den eersten tred i n het archief, wordt het oog getroffen

door de orde,

smaak en doelmatigheid, die i n de tentoon-

spreiding der

voorwerpen zoowel als i n de bewaring en

plaatsing der

stukken en bescheiden

heerscht.

Een kort

overzigt van het meest merkwaardige i n dit archief schijnt
mij toe hier niet ongepast te zijn en kan welligt tot een wenk
ter navolging voor die steden

strekken, welker archieven

nog niet i n den gewenschten staat van orde gekomen zijn.
Alvorens de aandacht te bepalen
voorwerpen, die zich

tot de

onderscheidene

op de localen bevinden, behoort i n
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het

algemeen te worden opgemerkt,

dat, behalve de stads-

boeken , bescheiden, charters, kaarten en eenige schilderijen,
het

overige, na de oprigting van het gerangschikt archief,

is aangekocht,
personen,

ten geschenke vereerd door

onderscheidene

bij de slooping der oude wallen of gebouwen

gevonden of w e l uit bijzondere en openbare gestichten bij
afbraak, herbouwing of andere gelegenheden, naar het stadhuis ter bewaring overgebragt.
In

de eerste zaal , zijnde de opgang tot het archief,

zijn langs de wanden gerangschikt oude gebakken steenen
en ander

beeld- en steenwerk.

Onder de steenstukken ver-

dienen het beeld van Hercules, gebeiteld i n bremersteen, en
dat

van Johannes

den dooper, vermoedelijk dagteekenende

van de stichting der St. Janskerk i n de 11e eeuw, bijzonder de aandacht van den oudheidkundige.

Het overige steen-

en houtwerk zijn meest allen voorstellingen van geestelijken
aard.

Onder de i n deze kamer voorhanden platen, wapen-

en andere kaarten, onderscheidt men :
1°. Een op paneel geschilderden platten grond van de vrijheid der stad Utrecht, vermoedelijk uit de 16e eeuw.
2 ° . Eene dito kaart, op keizerlijk gezag i n 1539 vervaardigd.
3 ° . De bekende kaart der stad, door A . D . Viana van 1598.
4°. Concept van de platgrondighe afbeeldingh der oude
en niwe stad, anno 1664, door H. Ruys, naar de deductie
van den burgemeester 11. Moreelse.
5 ° . ^Twee kleine geteekende kaarten van Vreeswijk aan
de Vaart, de eene zooals het i n 1598, de andere zooals het
i n 1672 versterkt was.
In

de daarop volgende zaal links zijn insgelijks onder^

scheidene overblijfsels van bouwkundige versierselen, houten beeldwerk bewaard, meest van geestelijken aard.
deze voorwerpen munt

Onder

vooral uit een relief, voorstellende

Salomo's eerste regt, gebeiteld i n bremersteen > zijnde het
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fries van den schoorsteenmantel,
secretarie van het

stadhuis.

i n de voormalige grootc

Dit gedenkstuk

kapiteelen, met basementen

rust op twee

van de Byzantynsche orde, af-

komstig uit de voormalige abdij van St. Paulus.

Het zijn

vooral deze kapittelen, die de algemeene bewondering van
den

bouwkundige

afpersen.

Ook

vindt men

alhier het

beeld van St. Maarten, uit één stuk gebeiteld, en onder de
gedenkwaardigheden

twee schenkkannen waaraan zich histo-

rische herinneringen hechten.
De derde zaal links is voornamelijk bestemd tot bewaring der teekeningen.

Alle de teekeningen zoo in deze als

i n de groote hierop volgende zaal,
beschrijven,

die wij straks zullen

zijn vervat i n eenvoudige houten lijsten met

vergulden rand en beslaan , hermetisch gesloten, de beide
tusschen vakken

der zaal.

Om de teekeningen

tegen ver-

kleuring door het daglicht te behoeden , zijn groene saaijen
gordijnen aangebragt, die ter bezigtiging dier kunststukken
worden opgetrokken.

Deze verzameling stelt voor de naauw-

keurige afbeelding van de merkwaardigste gebouwen, gestichten en gezigten der stad en omstreken, en zijn vervaardigd door de hand van H . Saftleven, P. van Liender en
andere oude en levende meesters.

Zij hebben vooral voor

de stad eene bijzondere waarde, omdat zij de herinnering
bewaren aan bijna elk merkwaardig gebouw of gesticht, dat
of niet meer bestaat, of geheel van vorm en gedaante door
herbouwing of vernieuwing is veranderd.
Deze kamer leidt naar de groote zaal, lang

voet, breed

1\ voet, alwaar de schilderijen en het overige merkwaardige
bewaard worden en i n welker midden eenige
stukken van de stads - ieekenschool zijn

bekroonde

ten toon gespreid.

Onder de teekeningen, die ook hier i n dezelfde lijsten vervat het

gedeelte

van een

der

wanden

beslaat,

munten

vooral uit 17 gezigten der ruïne van de domkerk, i n 1674
door den storm vernield, en 2 dito van de ruïne der St. Pie
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tcrskerk,

allen geteekend

door H . Saftleven.

bevindt zich de stoel met voetenbank,

I n deze zaal

op welke de prinsen

van Oranje als stadhouders bij hunne ontvangst ten stadhuize
zitting namen, en voor dezen stoel een ovaal tafeltje, waarop
in

1713 de volmagten tot de vredesonderhandelingen van

Utrecht werden overhandigd.
Van

daar komt men i n eene andere zaal, van nagenoeg

dezelfde grootte, alwaar alleenlijk de schilderijen worden bewaard.

Onder

deze verdienen

langwerpig-vierkante
beeldtenis

vooral de opmerking vijf

paneel - schilderijen ,

voorstellende de

van 38 Stichtsche bedevaartgangers, met vermel-

ding van hun naam en het jaar van hunnen pelgrimstogt.
Deze kunststukken

zijn vermoedelijk door den schilder Jan

Scorel vervaardigd,

wiens

derij (het achtste portrait

beeldtenis

i n het eerste schil-

i n volgorde) voorkomt, met de

woorden: Heer Jan Scorel wt Holland scildere. vicaris te
St. Jan. 1520. Voorts treft men onder deze portraiten aan
dat van Jan van Huchtenbroeck, ridder, 1524. D i r k Taets,
kanunnik van Oud-munster, 1523. Hendrik en Hieronymus
van

Ravenswaay,

1533.

(zonder jaartal).

Jan van Ravenswaay,

Jan Verheul, kanunnik van het dom-kapittel, 1530.

Frans Bogaert,

1535. Steven de W i t , 1541. Cornell's van

Aemstel van M y n d e n , heer van R u w i e l , 1541 enz. Onder de overige portret-schilderijen verdienen de vermelding
dat

van paus A d r i a a n ; dat van Hendrik I V , stichter van

de

St. Mariakerk, ten voeten uit i n zijn keizerlijk gewaad

en i n volle wapenrusting; en dat van den burgemeester D .
de Goyer, 1588. Maar het meest merkwaardige kunststuk
is de beeldtenis van een aanzienlijk persoon,
derdragt uitgedost,

i n rijke klee-

van welk portret de lijst, die alle ken-

teekenen van oorspronkelijkheid draagt, de volgende woorden
doet lezen,
Van

boven:

V a n onderen:

D E O V D E V A N X X X I X L A R E N , A°. 1533;
L A T E T '4F^?

WRVETEN.
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Men vermoedt dat de persoon in dit portrelstuk voorgesteld de vader is van prins Willem vau Oranje.
De schilderijen die tafereelen

uit de geschiedenis afbeel-

d e n , zijn de volgende:
1°.

De

afdanking

der

waardgelders

op de Neude te

Utrecht door prins Maurits.
2°. De plegtige opwachting van prins Willem III als stadhouder in 1674 door de staten van Utrecht, voor de statenkamer aan het St. Janskerkhof te Utrecht.
3°. De tot deze ontvangst versierde vergaderzaal der staten.
4°. Een i n 1615 geschilderd tafereel uit den Spaanschen
tijd.

Merk waai dig wegens de toenmalige kleederdragt.

5o. Eeretempel den 12 Oct. 1786 opgcrigt, ter gelegenheid
van

de beëediging van het nieuwe regerings-reglement van

20 Dec. 1785.
Behalve deze zijn hier nog twee paueelschilderijen , welke
voor de geschiedenis der oude kleederdragt
ben.

Op het eerste zijn de twee

Utrecht afgebeeld,
ten voeten

veel waarde heb-

burgermeesters der stad

gevolgd door twee hunner

stadsboden,

uit in hun plegtgcwaad, ' l welk vóór den over-

gang van het wereldlijk gebied van Utrecht aan Karei den V
in 1528 bestond in eene toga, waarover een soort van korten
rood fluweelen mantel, die, even over de schouders hangende , hals en armen vrij liet.
midden omringd met

Deze mantel was i n den

een breeden zilveren b a n d ,

waaraan

kunstig bewerkte bellen van hetzelfde metaal hingen, welk
teeken

hunner waardigheid kovels genaamd werden.

Voorts

op het hoofd een plat fluweelen muts van bijzonderen vorm.
Op het andere schilderij zijn

de vier oversten

der stad

in volle wapenrusting afgebeeld, waarvan de eerste de stadsbanier draagt, voerende

het

wapen van Utrecht met den

heiligen Maarten.
De overige schilderstukken van oude en levende meesters
23
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stellen meest voor onderscheidene
wen der stad,

oude

en nieuwe gehou-

kerken en gezigten te Utrecht.

Onder deze

verdient de opmerking van den kunstschilder een altaarstuk
met openslaande,

tevens beschilderde deuren, voorstellende

Maria met het k i n d Jezus.

Hetzelve is van Jan Scorel; als-

mede eene schilderij van Huchtenberg, zijnde eene veldslag.
Onder de merkwaardigheden i n deze zaal belmoren:
lo. Een zeer uitvoerig model der Vaartsche sluis in 1826
hernieuwd.
2°. De domkerk en toren te Utrecht, i n alle hunne bijzonderheden zeer naauwkeurig van hout zamengesteld.
Ook is de trompet, waarmede men zegt dat de vrede van
Utrecht werd afgekondigd, op het archief dezer stad aanwezig.
Wat nu betreft

de verzameling van munten , penningen,

glaswerk enz., zoo zal dit alles spoedig eene behoorlijke
rangschikking verkrijgen, hetwelk ook het geval is met verscheidene

later

ten

geschenke

ontvangen

schilderijen en

kunststukken, welke voorloopig i n twee zalen van het stadhuis op dezelfde verdieping worden bewaard.
Uit deze zaal over het corridor gaande, met drie schilderijen behangen, komt men in de eerste zaal van het eigenlijke archief, zijnde een langwerpig vertrek, i n de lengte met
hekwerk doorsneden,

waardoor men den toegang verkrijgt

naar de aan beide zijden der zaal aangebragte kasten, waarin
de rekeningen, acquiten en

andere stedelijke

documenten

worden bewaard.

De meeste dezer stukken zijn i n bruik-

bare hoeveelheden

vervat tusschen twee houten

paneelen,

't welk niet alleen een zindelijk aanzien geeft, maar daarenboven vele andere voordeden bezit.
Tegenover deze zaal bevindt zich eene grootere kamer,
waar zich bevinden de stadsboeken enz., voor het grootste
gedeelte

i n kartonnen portefeuilles met rood lederen banden
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besloten;

alsmede

den

twee

zijn

de bibliotheek der stad.

tafelkasten

In het mid-

tot bewaring van teekenkigen,

kaarten enz.
De corridor, die de twee laatstgemelde kamers van elkander

scheidt,

leidt links naar de beschreven groote zaal en

regts naar het locaal door de stad afgestaan aan het Utrechtsen
provinciaal genootschap

tot een museum van oudheden, i n

welks nabijheid zich bevindt de kamer van den ambtenaar, belast met het toeverzigt en de zorg over het archief. I n welke
kamer eene kast met 42 laden zich bevindt, waarin alle de
charters,

chronologisch gerangschikt,

elk charter

ligt op een stuk

papier

worden bewaard.

In

de korte inhoud be-

schreven.
Deze

korte

beschrijving van het stedelijk archief van

Utrecht zal toereikend zijn
zich

aldaar

eenmaal

?

om bekend

voor merkwaardigs bevindt.

te maken hetgeen
Het archief wordt

s weeks, woensdags van 12} tot 2 uren voor elk

ingezeten en voor vreemdelingen eiken dag, uitgenomen zonen feestdagen , toegankelijk gesteld, en is de catalogus waarin
alle de voorwerpen nader

worden omschreven, aldaar te

gelijker tijd te bekomen.
Archief der vijf kapittelen te Utrecht. Vervolg van den
Inventaris , door den heer A . M . C. van Asch van Wijck.
1516. 19 Nov.

Karei aartshertog van Oostenrijk verzoekt

aan bisschop Frederik van Baden, i n antwoord op diens
brief van 10 Nov. om naar de dagvaart ter zake van de
heerlijkheid

Jaarsveld te houden

te 's Hage den 10 Dec.

zonder prejudice der bestaande tractaten , zijne raden met
de noodige bescheiden te zenden.

Ged. Brussel. Afschrift.

B. 453.
—

19 Nov.

Bisschop Frederik van Baden berigt aan de

3 staten van Utrecht, i n antwoord op het toegezonden afschrift van den brief van Karei hertog van Gelder, over de
23*
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gevangenneming van Marcus S i k z ,

dat van wege den her-

tog door den drost der Vel uwe Palinck van Scherpenzeei
hetzelide aan hem was medegedeeld geworden, en dat hij
daarop
wat

naar

deze zaak onderzoek heeft laten doen. — Ook

betreft de onderzaten

ten antwoord heeft

van Kuenre, dat hij van hen

ontvangen, inhoudende klagte over de

gewelddadigheden der Geldersche Friesen, die het aan de
Hollanders ontroofde goed door die stad hebben gevoerd, dat
Floris van Eginont, stadhouder van Friesland, om die reden
tegen

hen i n merckelichen onwillen is geraakt, zoodat, na

het innemen van de Lemmer, Bartolt van Zwoll met eenige
bemande hoeijen te Kuenre aangeland is en aldaar, op aanduiding met eenige Bourgondische Friezen, met geweld dat
vriesche goet heeft gezocht.

Hij zegt, dat het niet mogelijk

was voor Kuenre, een apen vlecke, de handelingen der beide partijen te keeren.

Ged. slot te Duurstede, get. Hosz.

B . 4 4 9 , 450.
—
staten

21 Nov.

Bisschop Frederik van Baden meldt aan de

van Overijssel, vergaderd binnen Zwol den 25 Nov.

de redenen, die hem tot de translatie bewegen.

Ged. slot

te Duurstede, get. Frederik. lager Hundebeke. Afschrift,
k. 711.
—

24 Nov.

3 staten

Karei hertog van Gelder antwoordt aan de

van Utrecht, dat de stad Zwol ontkent zijn die-

naar Sixt i n hechtenis te hebben, doch daar dit feit geschied en lantkundich i s , verzoekt hij zijne i n vrijheidstelling.
—

Ged. Arnhem. Zijne handt.

B . 451.

24 Nov. Bisschop Frederik van Baden zendt den

ontvangen brief van Karei van Oostenrijk aan de 3 staten
van

Utrecht, met verzoek hem te antwoorden, omme uns

inder saken moegen weten geboerlicken te holden. Ged. slot
te Duurstede, get. Hosz. B . 452.
—

27 Nov. Memorien van den gunden ende articulen

des ritterscap, groet ende cleyne steden des Overstichts van
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Utrecht van wegen der C. i f . van Spangnen by synre M.
ambassadeurs ie voeren, gehouden bynnen der stede van
Zwolle op ten XXVIIcn

dach van Novembri, Anno XV

ende XVI. A. 710.
—

5 Dec. De staten van Overijssel ter dagvaart te Z w o l ,

zenden aan de 3 staten van Utrecht de secretarissen der 3
steden, met volmagt, i n zake der translatie.
—

A . 714.

9 Dec. Karei aartshertog van Oostenrijk zendt aan de

3 staten van Utrecht die grave van Nassau onss neve, die
heere van Molembais onss camerlync heere Jeromino van
%

Busleyden, den proost van Arye

raedt en mr. van de

requeste ordinarys van onsse huyze, en mr. Laurens Dublioul, griffier van onsse ordenen, allen raden,

om te

vorderen die antwoordt van de translatie des bisdoms van
Utrecht, daeraf by u onlanck hebben doen versoucken ende
onss meyningen u breeder te kennen te geve??. Ged. Brussel.
Zijne handt, lager (?) A . 715.
—
ten

10 Dec. De stad Amersfoort antwoordt aan de 3 stavan Utrecht op hunne

uitnoodiging om ten kapittel-

generaal te verschijnen — dat de kortheid van tijd niet toelaat hierop
ling

eerst te beraadslagen, maar verzoekt mededee-

van het verhandelde aldaar,

ter zake der translatie.

B. 454.
—

15 Dec. De 3 staten van Utrecht herinneren aan de

stad Wijk

te Duurstede het voorgevallene met deze stad

en het slot, na het overlijden van bisschop David van Bouigondië en hoe met zwaericheyt ende merkliker kosten beiden
ten

behoeve van Frederik van Baden zijn terug verkregen.

Daar nu Frederik van Baden aan Overijssel eerder dan aan
de

Utrechtsche

geestelijkheid, zijn voornemen tot afstand

heeft bekend gemaakt en op het aangeven der 3 secretarissen
van

Overijssel

kapittel-generaal, (waarop zij de stad W i j k

insgelijks uitnoodigen) zal worden belegd, zoo verzoeken zij
goede huede en toesicht te houden op de stad en het slot,
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opdat beiden buiten hunne bawilliging in nieinands handen
worden overgeleverd.

Concept. A . 717.

— ' 1 5 Dec. De 3 staten van Utrecht verzoeken , onder
herinnering aan hun pligt en eed, hetzelfde aan debaljuwen
der sloten ter Horst, Abcoude, Vreeland en ter Eera — aan
elk hunner afzonderlijk geschreven.
—

15 Dec.

hofmeester
doctor

Concept. A . 717.

De 3 staten herinneren Frederick Zeldenecker,

etc., mr. Herman Hagen, mr. Evert van Ensse,

etc., Ernst van Yzendoren, Beernt Wten E n g e ,

Beernt Freyze, Jan van Reness
Bevervoirde

van Meurmon, Dirck van

ende andere landzaten,

schop van Utrecht te Duurstede ,

raden

van den bis-

aan hun schrijven van

den 11 Sept. en geven hunne bevreemding te kennen, dat
vóór h u n , Overijssel met het vast besluit des bisschops tot
afstand

is bekend

gemaakt.

Zij verzoeken

hun als goide

St. Mertensliede den bisschop met hun raad bij te staan en
te zorgen, dat de stad W i j k en het slot Duurstede i n geene
andere handen

overgaan zonder der staten bewilliging. Zij

noodigen hen uit om op het beschreven kapittel-generaal te
verschijnen,

en vooral

krachtens

den bezworen landbrief

goed toezigt op stad en slot te houden,
zuim ,

alle

kosten

en

zullende, bij ver-

schade op hen worden

verhaald.

Concept. A . 716.
—

18 Dec. Karei hertog van Gelder het besluit des bis-

schops tot afstand

vernomen hebbende, zendt zijne raden

te dier zake aan de 3 staten van Utrecht.
Zijne handt.
- — 1 9 Dec.

Ged. Zutphen.

A . 718.
Raden des bisschops antwoorden aan de 3

staten van Utrecht, dat de bisschop heeft verklaard, zijne
onderhandelingen
translatie

met den

koning

aan hen verscheidene

van Spanje

malen te hebben

over de
medege-

deeld , dat hij op 's konings begeerte aan de staten van het
Neder- en Oversticht promotiebrieven had doen expediëren,
dat echter dc brief aan die van Overijssel het eerst is afgehaald
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geworden, terwijl die aan Utrecht, op 'skonings last, was afgevorderd oin te Utrecht te worden overgeleverd, maar dat
hij niet weet, waaraan dit verwijl is toe te schrijven. D a t ,
wat

betreft de welvaart van den lande en de bewaring van

het slot, de bisschop zelf niet dan rust en vrede wenscht
en dat zij als zijne dienaren en als landzaten tevens, zocveel zij vermogen, altijd hem zullen helpen raden en vorderen, verlangende nogtans, dat hun niet meer worde opgelegd,
dan nae gelegenheyt die reeden heysschende synt. Ged. slot
le Buurstede. A . 719.
—

19 Dec.

Bisschop Frederik van Baden berigt aan de

3 staten van Utrecht,

dat op zijn voorstel om de dagvaart

i n zake van de heerlijkheid Jaarsveld, te Utrecht of te Montfoort te houden,

Karei aartshertog van Oostenrijk heeft ge-

antwoord, de geschillen nog een tijd lang te willen laten berusten.

Ged. slot te Buurstede, get. Hosz. B . 455.

«~- 2 0 Dec.

Botscap ind vorgeven der geschichte raide

myns genedigen Heren hertogen van Gelre etc. gebracht
inde gedaen hebben aen die drye staten der stat ende gedeputirde vrunde des sticks van Utrecht geschiet ym generaeU
capittel als her vol get etc. Actum op sater sdach post Lucie
Virginis. Anno etc. XVI. A . 7 2 0 — 7 2 3 . ZieKronijk, blz. 12.
—

20 Dec. Bisschop Frederik van Baden deelt aan de

3 staten van Utrecht mede de nadere redenen
sluit tot afstand.

van zijn be-

Daartoe door Karei van Oostenrijk, sub

tarnen bene-placito sedis apostolicae, aangezocht en hierin ,
onder voorwaarde van de verkregen toestemming der siaten,
hebbende bewilligd,

keurde hij den voorgcstelden opvolger

Philips van Bourgondië goed.
ten hunne goedkeuring daaraan

Hij verzoekt dringend de staniet te weigeren, overtuigd

zijnde, dat de lande ende onderzaten daermede overall in
horen co man schappen , neringen ende hanteringe gevordert,
oick beter beschermpt ende hierdoer in unsen landen gans
ghcyn ongemack verryzen suUe soo veer tvt aen selvest nycht

gesocht werde. Ged. slot te Buurstede. Zijne handt, lager
Hosz. A , 724.
—

22 Dec.

Ant wort van den prelaten, ecclesien, rit teren,

knechten, stadt ende steden als drie staten des Neder sticht s
van Utrecht, gedaen opten botscap van den edelen wolgeboren vermogende heren Henrick grave van Nassou etc. de
Co. Mat. van Spaegnen ons aire genedichsten heren etc. In
den generael-capittel gedaen. A . 7 2 5 , 726.
—

29 Dec.

De 3 staten van Utrecht herinneren , onder

toezending der stukken betreffende het verhandelde met de
Bourgondische en Geldersche raden,
Baden

aan zijn

bisschop Frederik van

hoichgeloiffden edes, zegel ende brieff, for-

steliken erens ende gelucks, ootmoedig biddende

o m , uit

vrees voor oorlog met Gelderland, deze zaak met hen i n alle
voorzigtigheid nader te overleggen, tot behoud van de vrede
en tot handhaving hunner privilegiën; om, indien hij bij zijn
besluit blijft, dan toch met hun overleg enigen anderen neutralen Heer te kiesen, daertoe nut, ende den landen en lude
geestlike ende wereldlicke bequaem ende aengenaem , altoos
onder aanbieding van hunne zijde, om hem, zoo hij bisschop
blijven wilde , eene hoogere pensie toe te leggen als hij van
anderen sus hebben zoude.
—
drik
hun

30 Dcc.
graaf

Concept. A . 729, 730.

De 3 staten van Utrecht zenden aan Hen-

van Nassau,

op zijn verzoek, afschrift van

antwoord aan den koning en andere stukken de trans-

latie betreffende, met vriendelijk verzoek, dit hun antwoord
aan Z. M . in den besten te verboetschappen, hem van hunnentwege te bidden nyet anders eeniger quaeder maten,
dan in allen goeden ende genaden aldus op dit pas voer onse
guetlicke advise affnemen willen. Concept. A . 731.

14, Vergadering.

21 October 1§&§.

JYieuwe leden. Bibliotheek. Commissie voor de Nederl. kunstgeschiedenis. Correspondentie. Universiteitswezen. Wetenschappelijke mededeelingen.

Het zwaard van Bossu.

Briefwisseling

tusschen Leibnits en Cuperus. Verzameling van afschriften van
Utrechtsche oorkonden te Groningen. Archief te Zierikzee. Oudheidkundig rapport van 1706.

Nieuwe leden.
het

De heer dr. M . J . Noordewier, rector aan

gymnasium te Winschoten, wordt tot gewoon l i d be-

noemd.
Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

Van dc maatschappij van NedcrI. letterkunde te Leiden :
Catalogus van de bibliotheek der genoemde maatschappij.
2 deelcn. Leiden 1847.
De heer Drieling , als rapporteur voor de provincie ZuidHolland , deelt tevens mede, dat het gezelschap mede is toegezegd de i n het vervolg door deze maatschappij i n het licht
te geven werken.
stuur

gedaan

Men besluit, op het daartoe door het be-

voorstel, aan de meergemelde inrigting beleef-

delijk aan te bieden alle de reeds in druk verschenen en nog
uit te geven werken des gezelschaps.
Van den heer P. A . Leupe te Medemblik.
Scheepstermen en kommando's i n de Hollandsche en Maleische talen, door J . Büchler,
toezender.

met een voorberigt van den

Kampen 1848.

Commissie voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis.

Naar

aanleiding van art. 26 van het reglement zijn door het bestuur in deze commissie benoemd, de heeren: E . T.Georges,
B. de Poorter cn G . Craeyvanger.
Correspondentie.
Utrecht, deelt

mede

Zuylichcm , waarbij

De heer

rapporteur

voor de provincie

eene missive van den heer Eyck tot
de schrijver wenscht te vernemen , of
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liet bestuur zoude genegen zijn i n de werken des gezelschaps
op te nemen.
1°. Verhandeling over den bouwtrant der middeleeuwsche
kerken i n Denemarken.
2o. Overzigt van de middeleeuwschen bouwtrant i n ons land.
Bij de bewerking van de eerste proeve is de heer Eyck i n
de gelegenheid de oorspronkelijke handschriften te bezigen,
aan hem door den heer Hoyen, professor in de oudheid- en
bouwkunde te Koppenhagen, toegezonden

r

welke stukken i n

het anders zoo volledig werk van professor Kugler te Berlijn,
Handbuch der Kun stge schicht e, niet zijn gebezigd geworden,
en wat de behandeling betreft van de andere bijdrage, zoo*
wenschte
het

de genoemde heer aan eene vroeger door hem i n

Utrechtsch tijdschrift geplaatste- mededeeling,

meerdere

volledigheid en uitbreiding le geven ter plaatsing i n de Berigten.
Op voorstel v a n het bestuur, wordt besloten om den heer
Eyck zeer beleefdelijk te verzoeken, beide deze verhandelingen voor den druk gereed te maken;
dadelijk

waarna deze stukken

zullen worden gesteld i n handen van de commissie

van redactie.
Universitcitswezen. De commissie doet aan de leden verslag , dat:
10 Oct, Te Leiden is overleden, i n den ouderdom v a n
omstreeks 83 jaren, dr. Jacob de Gelder, rustend hoogleeraar
in

de faculteit der wis- en natuurkunde aan 'de hoogeschool

van Leiden.
9 Oct. Te Amsterdam deed de hoogleeraar i n de regten
aan het athenaeum illustre, mr. M . des Amorie van der Hoeven
zijne intreerede: de arte recte gerendi munus professoris*
'12 Oct. Te Groningen aanvaardde de hoogleeraar F . C.
de Greuve zijne betrekking als rector magnificus aan die
hoogeschool, met eene redevoering: De anti quissi mis ecclesiae
in Neerlandia rcjormatae princtpiis vere Christianis, postea
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quidem oppressis, nostris autem tcmporibus vim suam denuo
r ecuper antibus.
r

W e ten schappelijke mededeelingen. Zwaard van Bossu.
De lieer mr. P. Buyskes, raadsheer i n het provinciaal geregtshof

van Zuid-Holland

;

heeft dezer dagen aan het be-

stuur der stad Enkhuizen ten geschenke aangeboden, het i n
de geschiedenis bekende zwaard van Maximiliaan graaf van
Bossu.

Dit gedenkstuk is afkomstig u i l de roemrijke familie

der Semeyns, van welke de gever van moederszijde afstamt.
Hoe vele merkwaardige overblijfsels uit luistervolle tijdperken onzer geschiedenis zouden aldus zijn bewaard gebleven of nog kunnen worden bewaard , indien deze aanbieding van den heer Buyskes door meerdere van dien aard
ware voorafgegaan of wierde gevolgd.
Briefwisseling tusschen G. G. Leibnitz en G. Cuperus.
De heer voorzitter, als rapporteur voor de provincie Overijssel, legt ter tafel de genoemde briefwisseling, i n de latijnsche taal, aan het gezelschap ter plaatsing beleefdelijk toegestaan

door den heer

P. Bosscha, hoogleeraar te Deventer,

ingevolge namens het bestuur gedane uitnoodigiug, naar aanleiding van het voorstel van dr. K e m i n k , zie Kronijk blz.
140.

Dit belangrijk handschrift voert ten titel:
GOTHEFRIDI GüLIELMI LEIBNITII
ET

GISBERTÏ CÜPERI
EPISTOLAE

MUTÜAE

A B A° 1702 U S Q U E A D 1713.
In quibus res politicae islius temporis tractantur, inprimis illae quae spectant pacem Traiectinam et in quibus
Europae conditio ista aetate mirifice illustratur.
EDITIONI

ACCOMMODAVIT

P E T R U S BOSSCHA.
De voorzitter wordt

door

dc leden verzocht den heer

Bosscha beleefdelijk te bedanken voor deze hoogst belangrijke
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toezending en voor zijne daarmede betoonde belangstelling in
de werkzaamheden van het gezelschap.
Men

besluit het handschrift te stellen i n handen van de

commissie van redactie.
Verzameling van afschriften van IJtrechtsche oot^konden
te Groningen. De heer mr. H . O. Feith junior deelt aau
den rapporteur voor de provincie Friesland mede, dat i n het
archief te Groningen eene verzameling van afschriften berust
van

een aantal stukken,

kapittelen

van Utrecht.

meest allen betreffende
Afkomstig

de vijf

van Rensumageest i n

Friesland, werd zij voor eenige jaren op eene openbare verkooping ten behoeve van het archief te Groningen aangekocht.
Het oudste daarin voorkomende stuk is van 863, het jongste van
1625.

Zij zijn allen met eene duidelijke letter geschreven en

vervat i n tien lijvige boekdeelen, i n folio.

Dewijl de meeste

verzegelingen koop- en huurcontracten zijn der aan de kapittelen behoord hebbende goederen, welke voor een zeer groot
gedeelte
zij

i n Utrecht en Holland gelegen waren , zoo kunnen

misschien eenig licht verspreiden over den voormaligen

toestand,

zoowel van de stad als van de provincie Utrecht

en van sommige naburige provinciën.

Onder vele afschriften

zijn

de zegels, welke aan de verzegelingen gehecht waren,

wei

doorgaans

niet fraai, maar toch zeer duidelijk afgetee-

k e n d , hetgeen

voor de Sphragistiek niet onbelangrijk k a n

zijn.

Enkele geschiedkundige aanteekeningen, betreffende de

regering, de bisschoppen en sommige kloosters van Utrecht
komen mede i n deze verzameling voor.

Op deze tien dee-

len is door voornoemden heer een chronologisch en alphabetisch register vervaardigd, hetwelk nu het elfde deel der
verzameling zal uitmaken.
Men

besluit den heer Feith beleefdelijk uit te noodigen,

om het bestuur door het verleenen van inzage van den vervaardigden
in

hoeverre

catalogus in staat te stellen tot het onderzoek ,
i n die verzameling voorkomen afschriften, be-
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langrijke bescheiden bevattende voor de Utrechtsche geschiedenis.
Archief te Zierikzee. Het bestuur , ingevolge het voorstel
van den heer Beeldsnijder van V o s h o l , gedaan in de 10de
vergadering, (zie Kronijk blz. 104), een onderzoek hebbende
ingesteld omtrent

de voorn, verzameling, is door een be-

voegd persoon deswege het navolgende onderrigt geworden:
In geen der kerkgebouwen bevindt zich eene aanzienlijke
verzameling

handschriften,

zoodat

zich waarschijnlijk de

«ooggetuige" heeft vergist; slechts zijn er uit de afgebrande
kerk drie of vier oude gedrukte werken gered, onder welke
een van Meeteren en een werk over de botanie.
E r bestaat evenwel alhier eene menigte papieren, die het
archief uitmaken; geheel die partij was volmaakt i n wanorde,
totdat de heer Willem Ermerins zich heeft onledig gehouden
met ze uit te zoeken, en ook gedeeltelijk te catalogiseren.
Zoover zich dus diens arbeid uitstrekt, is een overzigt niet
moeijelijk.
Hij

is echter

door krankzinnigheid en daarop gevolgde

verwijdering van deze stad, i n dien arbeid gestuit.
deze catalogus

Of nu

met de noodige kennis van zaken is opge-

maakt, en of die eenige wetenschappelijke waarde bezit, durf
ik niet bepalen, daar ik zelf van oude stukken geene kennis
heb en den bewerker niet persoonlijk heb gekend.
Deze catalogus of gelijk het heet, »register op de charters
der stad Zierikzee", geeft op de nummers der stukken ; de
plaats waar zij liggen; de tijd en plaats waarop zij zijn gegeven ; den persoon door wien; eene opgave »of de stukken
met zegel en handteekening zijn voorzien en ongeschonden
zijn

gebleven"; vervolg?ns den korten inhoud der stukken,

terwijl

de laatste kolom losse aanmerkingen bevat.

vat het 225 nummers;

Zoo be-

het eerste is gedateerd 5de indictie

1247—1256. 11 Maart: het laatste is van 15 Novemb. 1473;
het zal ongeveer 60 a 70 bladz. folio schrift bedragen.
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Een

gedeelte der overige papieren

is zeer netjes i n een

kastje geregeld nedergelegd; een ander gedeelte is uiterst ver*
ward,
vuil,

dommige stukken zijn,

zooals het meer gaat, door

vocht en het smelten der was, tot een chaosje gewor-

den, waaruit moeijelijk licht zal te voorschijn komen. Omtrent de waarde van al deze stukken weet ik niets te melden.

Het is, geloof ik, door niemand nagezien dan door den

bovengenoemde,
Kluit

ten minste i n de laatste jaren; of het door

is gebruikt, dat heb ik wel hooien beweeren, maar

of dit op grond steunde, weet i k niet zeker.
Hiermede reken i k gedeeltelijk uw verzoek voldaan te
hebben.

Nog daarenboven

kan ik u melden, dat ik door

deze aanleiding ben gaan zoeken i n een kist papieren, toebehoorende aan den heer Ermerins, den schrijver der Zeeuw*
sche oudheden,

welke insgelijks zijn gesloten geweest sinds

jaren en gezegd worden iets belangrijks te bevatten.

Deze

kisten zijn bijzonder eigendom, leesbaar geschreven, en wanneer daar iets i n gevonden werd, zou dit ook welligt tot den
werkkring des gezelschaps kunnen behooren en uwe belangstelling opwekken.
Men besluit nader onderzoek omtrent het een en ander i n
dien brief medegedeeld i n te stellen, waartoe het bestuur
wordt uitgenoodigd.
Oudheidkundig rapport van 1706.

De heer

rapporteur

voor de provincie Groningen, deelt mede de navolgende opgave van den heer van der Scheer te Winschoten.
Het is bekend, »zegt de gemelde heer" dat het bestuur
van Drenthe alle oudheden

i n die provincie aanwezig zoo-

veel mogelijk ongeschonden tracht te bewaren.

De heer L .

J . F . Janssen deed daarom bij de gedeputeerde staten van
l

Drenthe te vergeefs aanzoek ) om i n of om de hunnebedden
opgravingen te doen bewerkstelligen.

l) Zie zijne Drentsche Oudheden, p. 9.'

?

t Valt echter niet te
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ontkennen dat vroeger reeds vele zoo niet alle hunnebcdden
geheel of gedeeltelijk zijn onderzocht geworden.

Mondelijk

is ons zulks van onderscheidene personen verzekerd j maar
de uitkomsten daarvan bleven geheim. W i j zijn echter i n het
bezit van een oorspronkelijk rapport aangaande de opdelving
van een hunnebed te Rolde bewerkstelligd door de heeren
Schultus Kymmel en S. Hofstede, en laten dit verslag tot
meerdere kennis der hunnebedden en tot aanvulling der verhandeling van den heer Janssen daarover alhier woordelijk
volgen:
Jovis

den 12 Augusti 1706.
Rapport van 't ondersoeken der Roomsche
lijkbussen

zo als deselve onder de Rolder

steenhopen

den

12 Augusti door

Schuttus Kymmel

de heer

en my S. Hofstede zyn

uitgedolven.
J

t ls al de werelt bekent, dat te Rolde op dc Esch agter

de kerk twe grote steenstapcls

zijn,

uyt welkers laaste of

agterste een extraordinaire gru steen boven de andere uytsteekt,
leunende met sijn

gevaarte op zijn twee zij-stenen, zijnde

egter aan kant om syne swaarte geheel van de leunstenen afgesakt.
Onder dese steen was het, dat wij na het delven van een
voet of anderhalf i n de aarde enige vergruisbare stucken van
rode aarde potten ontdekten, zijnde van binnen ten dele root,
ten

dele zwart, sommige ook geheel swart, welke i n de

sonne gelegt sijnde aanstonts tot haar vorige hardigheid wederkeerde.

Een weinig verder gravende, wierden wij een

root aarde plat pannetje gewaar, gevult met dit swartc aart
of boomgewas (doemaals i n malkanderen sluitende en met
bast en schillen bekleet) misschien de dis manibus, alias kaboutermannetjes, tommelgeesten der overledenen gewijt, want
gelijk Alexander ab Alexand. Libr. 3 cap. 12 in genial, dier.
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ac ferales,

coenas Liniisque N B . et offas, ad sepulchra illc -

rum ferre

quibus parentare jus erat; quae etiam feralia a

ferandis epulis dicta sunt, quas i n defunctorum sepulcbris ,
super modum silicein apponebant;

dat is, diegene die het

doodtsmaal moest houden bragt de lijkspijsen t. w. Linden en
Soppe bij het graf enz. en vlijde deselve i n het graft op een
blote keysteen.

Waarop wij na het

uytwerpen van enige

weinige aarde een grote steen gewaar wierden, die doormiddel van een koevoet losgemaakt sijnde, ons een soort van een
straat dede sien van tamelijke groote keystenen, seer digt i n
malkander gevoegt.

Dese ook opgenomen sijnde, vertoonde

sig een blaauwe pot van seer digt gebacken aarlwerk, 't sij
door de sware persinge der bovengenoemde stenen, 'tzij door
ons delven of door de langduirigheid van jaren aan alle
kanten geborsten.
met

De rant

vergulde strepen,

afgewassen

sijnde was bemaalt

die van tusschen het blauw hene

glinsterende een aangename vertoning gaven.

De bodem was

met voeten versien, waarvan wij ene bequamen, d'andere almede i n 'tstof vergruisende.

Omtrent dese deden sig nog

verscheiden stucken o p , so i n coleur, gedaante als i n sorte
van

de voorgaande onderscheiden, waarop wij een tweden

steen ontdeckten kleinder als de eerste, onder welke was
een klein kruikje van grote bijna een oort gelijk,

hebbende

een ronde ovale b u i k , enge hals, de bovenste halskant op
de manier van onse aarde kruik omgebogen, de bodem stont
boven, de hals beneden,

de buik vervult met witte asse,

doormengt met verbrande beentjes,

'twas

omheint met een

tamelijk getal van blauwe .gladde potscherven, 't welk ons
deed oordeelen, dat

dit kleine kruikien is geweest i n een

veel grootere die nu al verbrijselt was.
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15, Vergadering.

5 November 1818.

Nieuwe leden. Bibliotheek. Universiteitswezen.

Wetenschappelijke

mededeelingen. Bombardsleenen te Utrecht. Papieren geld te Lei'
den, geslagen tijdens het beleg 1573 en 1574.
van Denemarken, te Leiden 1521.
roi d'Espagne, par M. Gachard,

Christiaan II, koning

Correspondance de Philippe II

f

L"*organisation militaire sous

les dues de Bourgogne par M. Guillaume. Avondmaalbekers te
Koevorden. Brieven van prins Willem van Oranje.

Archief der

5 kapittelen te Utrecht.

Nieuwe leden. De heer mr. A . Backer, plaatsvervangend
kantonregter te Amsterdam, wordt tot gewoon l i d benoemd.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer S. Gille Heringa te Tilburg.
Bijdrage tot de lijst der Nederlandsche dichters.

(Overge-

nomen uit den algemeene Konst- en Letterbode , ns. 6 , 7 ,
1 0 , 11 , 1 2 , 3 0 , 3 1 , 3 4 , 3 7 , 3 8 , 39 en 42 van het jaar
1848).
Universiteitsivezen. 28 October aanvaardde

de heer mr.

J . de W a l zijne betrekking als gewoon hoogleeraar i n de faculteit der regtsgeleerdheid aan de universiteit te Leiden,
met het houden eener redevoering: De historica juris institutione in patria

nostra , jurisprudentiae Bomanae Jinibus

haudquaquam circumscribenda.
Bombardsteenen te Utrecht. Dc heer mr. H . O. Feith
junior te Groningen deelt aan den rapporteur voor de provincie Groningen mede eene uit de op blz. 188 der Kronijk
omschrevene

verzameling van afschriften getrokken opgave

van de steenen , welke i n Utrecht oudtijds ten dienste van
de schietbussen aanwezig waren.
Van deze algemeen i n oorlogstijd gebezigde bussen behoorden sommigen aan de gilden , die aldaar een deel uitmaakten van de gewapende burgermagt.

Wanneer men nu

aanneemt, dat reeds vroeg de steenbussen niet meer werden
24
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gebruikt,

maar daarvoor i n den oorlog buskruid en geschut

zijn ingevoerd, hetgeen door E . Beninga, Historie van Oostvriesland, [Matthaei anal. Tom. I V , p. 157) op de jaren
1379

en 1383 wordt gebragt,

doch hetgeen door den heer

Driessen, Monumenta, pag. 399, wat Friesland betreft, wordt
betwijfeld,

dan zal de opgave dezer Utrechtsche bombaert-

steenen van eenen hoogen ouderdom moeten z i j n , en zij zal
daardoor alzoo kunnen dienen om de verdedigingsmiddelen
der stad Utrecht i n den ouden tijd meer te doen kennen.
Dezelfde opgave komt gedeeltelijk voor bij Matthaeus, Anal.
T. I, p. 317 i n de noot, alsmede T. I V , p. 283 en 284 i n de
noot bijna in het geheel, doch de nader aangeduide weglatingen en het verschil i n spelling zullen aantoonen, hoe onnaauwkeurig deze schrijver het stuk, waarvan hij melding maakt,
heeft afgeschreven.

Dit

zijn

l

die Bombaertsteenen ) die de stadt heeft,

die totteu bussen hooren.
2

Jnden eersten totten
X X X V I I I steenen,

alremeester )

bussen,

dier

zijn

ende die leggen onder St. Johans brugge

ter rechter hant, alzemen eerst inde cluzc coempt, maer die
ander grote steenen dair naest, die machmen aliike wel mit
dier zeluer bussen scieten.
Jteni

totter meester

bussen zonder een, dair zijn toe V I

ende XXXVIÏÏ steenen, des leggen dair vierhondert en acht
3

ende twintich onder zinte Johans brugge ) , en 11° en X onder die smedebrugge.
Jtem totter vleijshouwer bussc

dair zijn toe CCCC°XXXI

4

steenen, des leijter GCG° ) ende X X I I onder St. Jans brugge
ende G ende X I onder die smedebrugge.
1)
2)

Bombaertsteenen. Bombaert van Bombarda, geschut.
Alremeester artilleriemeester.
9

5) Onder zinte Johans brugge. Deze zinsnede is bij Matthaeus,
Anal. IV, 285, weggelaten.
4) Bij Matthaeus 1. 1. wordt alleen vermeld CC.

C
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Jtem totter wantznijderbusse dair zijn toe C . L X I I I steenen ,
ende die leggen onder die smedebrugge.
J tern Totter
zijn

snijder busse, en totter

euen w i j t ,

dair toe zijn G X C I

mattalen

busse ^ die

steenen t'zamen ende

die leggen onder St. Jausbrugge. — Ende deze seluc steenen
mach men mitter
waer.

wantsiiijder busse wel scieten oft tc doen

Ende tot dezen zelueu bussen zijn YII1

C

steenen die

leggen onder die smeedebrugge ter Reguüenwacrt.
J tem totter cordewanier busse,

dair sijn toe GGCC°XCI

steenen, ende die leggen i n dat nijwc rondeel, aen den roden
1

toorne ter nijer miunenwacrt ) .
Jtem

totten

dair zijn

tween

2

mccsten

C

toe X I I X X X I I

voghelaers ) zonder

stelen,

steenen, ende die leggen in dat

nije rondeel , aen die westerzide vandcu roden toorn, ten
ouden Duijtschenhuze waert, ende dat buskijn en is niet goet.
Jtem
XI

C

totten

tween

middelsten

voghelaers

dair

zijn toe

ende X I X steen ende die leggen in den nijwen

aen

toorn,

der poorten, aen den rooden toorne, aen der riemsnij-

derslach.
Jtem

totten

minsten voghelaers,

daer

zijn

C

toe V I I L H I

steenen, die leggen aen die ocstzidc aenden rooden toorn
3

ter nijer minnenwaert ) .
Jtem

totten

tween

4

meesten ) busken mitten stelen, dernen

op scraghen sciet dair en zijn geen steenen toe.
Jtem

totten

zes busken metten stelen, diemen op scraghen

sciet, daer zijn toe XXXÏIÏI
die

leggen

C

5

ende X X X V I ) steenen, ende

i n dat rondeel bijden rooden toorn, die men

Wedermoet heet, een deel zyn opt scuthuijs.
1)

Bij Matthaeus 1. 1. Nonnen waert.

2)

Voghelaer, vogheler, lormenti b. genus. Zie Kilian in voce.

3)

Bij Matthaeus 1. 1. Nonnen waert.

4)

Bij Matthaeus 1. 1. minsten.

5)

Het getal van XXXIIIc en XXXVI is bij Matthaeus 1. 1. wegge»

laten.

24*
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Het navolgende wordt niet bij Matthaeus l. l. aangetroffen.
Dair leggen onder die smedebrugge C ende X G I graww
steen ende CCCG rooder steen, die wat minder z i j n , dan
die

totter snijder busse horen, ende dair is een nijwe busse
l

toegemaeckt ) .
Aan

die westerzide vanden rooden toorne, alsmen ten

ouden Duijtschenhuijze gaet, leggen een deel sleen, die wat
minder z i j n ,

dan totter cordewanier busse, ende dier steen

sijn CCG ende dair is een busse toegemaeckt, ende inden
anderen toorne dair bij daer leggen i n C en L X X V I steen ,
die machmen mitter zeluer bussen scieten.
Jtem der gilden steen en
aen

die leggen i n den rooden toorn

der voorhal ij e ter rechter bant alsmen gaet ten ouden

Duijtschenwaert.
a

8 . vanden steen voorsc. X I I

m

V

c

L I X steenen.

Papieren geld te Leiden, geslagen tijdens het beleg 1573
en 1574.

De heer rapporteur voor de provincie Zuid-Hol-

land heeft van den heer Rammelman Elsevier

te Leiden

nog de navolgende opgave ontvangen betrekkelijk het tijdens
het beleg van Leiden aldaar geslagen papieren geld, (zie
\)

Men zou hieruit kunnen afleiden, dat deze steenen waren ge-

takken , waardoor zij of rood of graauw waren, maar zeker is het,
dat men meest uit de bombarden met vlinten schoot.
In het jaar 1844

is bij de fundamenten der Martini-kerk te Gro-

ningen een ronde kogelvormige vlint of granietsteen gevonden, 75 Ned.
duimen in den grond, wegende 90 Ned. ponden en ongeveer 41 Ned.
duimen in middellijn groot.
in

het beleg van 1672

Men vermoedt, dat deze steenen kogel

uit het leger van den bisschop op genoemde

kerk is geschoten, toen men uit gebrek aan kogels vele steenen heeft
gebezigd. Zie Prov. Gron. courant van den 24 September 1844
77.

No.

Bij de opdelving der fundamenten van het slot Onsta te Sau-

wert zijn voor eenige jaren verscheidene dusdanige rondgekapte vlinten in de gracht gevonden, welke vermoedelijk in vroegeren tijd uit
de steenenbussen tegen dit sterke slot zijn geschoten, welks muren 12
voeten dikte hadden.
van 1 October 1844,

Zie Prov. Gron. courant van 27 September en
No. 78 en 79.
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Bcrigtcii, lste deel, 2

d e

stuk, blz. 5 en volg.), namelijk , dat

de registers daarvan nog aanwezig zijn, en aldus luiden:
)>Reeckeningbe van Gliysbrecht

Henricxzoon, gecommit-

teerde der stadt Lcyden, beroerende de voldoeninghe, die hy
deur last van de voorsz. stede gedaen heeft van het papieren
geld,

't welck , by tyden van het eerste beleg der voorsz.

stede,

ter somma toe van xnuMviGxc £ 10 sch. (14690 £

10 sh.) geslagen ende gangbaer geweest heeft, ende volgende de
aflesinghe opten X X V I J Marti anno L X X I I 1 J milter clocke
gedaen,

den

XXMIJ

ende daer aen volgende dacgen , by

zeeckerc gecommitteerden van
weder opgenomen."

stadtswegen

daertoe

gestelt,

Gesloten den 9 Julij 1579.

Zie verder den catalogus van oudheden en bijzonderheden
betreffende
1574,

het beleg en ontzet der stad Leiden in het jaar

welke bij gelegenheid der viering van het vijfde halve

eeuwfeest

op den 4 , 5 en 6 October 1824 op het raadhuis

dier stad zijn ten loon gesteld.
Christiaan
heer Elsevier

II,

koning

deelt tevens

van Denemarken

te Leiden.

De

mede een stuk inhoudende een

verzoek van Christiaan I I , koning van Denemarken, tot loslating van eenige gevangenen

ter gelegenheid zijner komst

te Leiden den 27 Augustus 1521.
Men
in

besluit dit stuk, hetwelk eenige toelichting behoeft,

handen te stellen van de commissie van redactie, tot

een nader onderzoek.
Correspondanee de Philippe II par M. Gaehard.
draagt

Voorts

de heer rappoiteur Drieling namens denzelfden heer,

het navolgende voor.
De zoo verdienstelijke rijksarchivarius van Beigie, de heer
Gaehard, heeft i n dit jaar op nieuw blijken gegeven van zijn
onvermoeiden arbeid, door de uitgave van een hoogst belangrijk

werk ten titel voerende: nCorrespondunie

lippe II, sur les affaires des Puys»Bas,
originaux

f

de Phi-

publiêe d'aprcs les

conserves dans les archives Hoyales de

Sana/tcus;
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precèdée oVune notice historique et descriptioe de ce célèbre
dépot

et d'un

rapport d M. le Ministro de

VIntérieur"

Brux. 1848. Tom. 1 ia 40.
Ia dit eerste deel komen voor de afschrifteu van 710 oorspronkelijke brieven , aanvangende
en eindigende met den 31

met den 24 Nov. 1558

Dec. 1567.

Zij loopen dus over

een zeer merkwaardig tijdvak onzer Nederlandsche geschiedenis, welker beoefenaars deze verzameling zeker met de meeste
belangstelling zullen lezen, omdat zij eenen schat van zaken
bevat,

die een

nieuw licht

over dat tijdpeik verspreiden.

Zonder een verslag van dit werk te leveren, waartoe de stof
en de verscheidenheid
de rnededeeling

der

te groot i s ,

navolgende

zal ik mij bepalen tot

bijzonderheden,

welke uit

deze briefwisseling gebleken zijn.
Het is bekend, dat Hopperus en Strada beweerd hebben,
dat Granvelle op last van koning Philips I I , en dus niet uit
eigene beweging, de Nederlanden heeft verlaten.
Groen van Prinsterer

De heeren

2

3

Charles W e i s s ) , en zelfs Gachard ) ,

hebben het tegendeel dezer meening uit verschillende brieven
aangetoond, zoodat men zoude moeten gelooven, dat dit historisch geschilpunt

beslist was;

doch nu blijkt het uit het

archief van Simancas , dat werkelijk Granvelle op last van
Philips II

uit de Nederlanden is terug geroepen.

Granvelle

had dien lastbrief aan de hertogin van Parma alleen vertoond,
en liet het in zijn schrijven of aan zijn vrienden voorkomen
(waartoe hij bijzondere redenen had) als of zijn vertrek uit
eigene beweging geschiedde. De trouwloosheid van Philips II
ten

opzigtc der Nederlanden kenmerkt zich uit den 4 4 0

brief, waarbij hij voor notaris en getuigen intrekt

1)

den

s t e n

last

Archives &c. Torn. II, pag. 24, 220—224.

2)

Papiers d'Etat de Granvelle, Tom. 1, pag. 17

3)

Bulletin de la Gommission Royale d'Histoirc,

310—311.

Tom. II,

p.
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aan

de

hertogin

van Parma gegeven tot uitvaardiging van

eene algemeene amnestie.
Dit stuk luidt als volgt:
Instrument

passé

le 9 Aoüt

1566

au bois de Segovie ,

par devant le noiaire Pedro de Hoi/os , en presence du due
)

d Albe,

du

Martin

licenciê Francisco

de Menchava et du docteur

de VelascoP

Le

Roi y declare que, quoiqu'il ait aulorisè la duchesse

de Par me,

a raison

des circonstances,

a accoi*der pardon

a tous ceux qui se sont compromis durant les troubles des
Pays - Bas , comme il ne Va pas fait
nèment,

il

CONTRAIRE

librement,

ni sponta-

entend être lie par cette autorisation , MALS AU
IL SE RÉSERVE DE PU MR LES COUPABLES ET PRINCIPALE-

MENT CEUX, QUI ONT ETÉ LES AUTEURS ET FACTEURS DES SEDITIONS.
In

den

456

voor, dat

men

strooid.

s t e n

brief komt een merkwaardig oproerbriefje

in 1566 i n de straten van Brussel had ge-

Het is van den volgenden inhoud :

Réveillez-vous,

ó Brabantinois!

Un bastard ne peult por-

ter le moindre office, tant vil soit-il,

en Brabant,

soujfrez qu'une basiarde, femme oVimg traistre,

et vous

notoire en-

ne my du pays, füz dhmg infame bougre et mèchant
l

hoys ),
pour

en soit la gouvernante!

Ne vèez-vous poinct que ,

non vouloir mectre remède aux

pays,

Pierre

troubles présens

du

selon le conseil de la noblesse , elle (JCja desjd tralii

le Roi

et le Pays?

Qii'on chasse la paillarde , la donnant

au diable, avee le traistre

VigliusP

Op den 22 Junij 1506 meldt Monso del Canto aan Philips II
het

verspreiden

van brieven onder het v o l k , die van den

volgenden inhoud waren :
))Vous, supérieurs;
vous, gouverneurs
taillés
i)

en pieces,

vous, bourgmestres;

èchevins;

serez mis et

se (si vous) consentez que la moderation

Allusion d Pierre-Louis Farnèse,
1

vous,

des chefs-villes de Brabant,

père d Octave Farnèse,

Jils du Pape Paul III et

époux de Marguerite.
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des placartz sèur (sur) la religiën

soit passèe sans commu-

nication , advis et consentement de la noblesse ayant presentee requeste et du commun, contre leurs anchiens droitez
et privileges *)."
Eene menigte

brieven betreffende de edelen van het ver-

bond komen in deze verzameling voor.
Vooral echter zijn belangrijk de brieven handelende over
het vertrek van den he»tog van Alba uit Spanje, over zijne
komst

i n de Nederlanden, zijn onderhoud met de hertogin

van Parma

en over zijne eerste handelingen met de graven

van Egmond en Hoorne.
In

het 2

e

en 3

minder belangrijke

e

deel van dit werk

zullen zeker niet

stukken tot opheldering onzer geschiede-

nis voorkomen, en het is dan ook met ongeduld, dat wij de
verdere uitgave van dit verdienstelijk werk te gemoet zien.
L* organisation militaire sous les dues de Bourgogne par
31. Guillaume. De heer voorzitter vestigt de aandacht der
leden

op deze bekroonde verhandeling, voorkomende i n de

Memoires couronnès et publies par Vacademie royale des
sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique.
XXII.

1846—1847.

Asch van W i j c k "

Deze verhandeling

Tom.

«zegt de heer van

behelst zoovele belangrijke beschouwingen

over den krijgstoestand tijdens de regering van het huis van
Bourgondië over de Nederlanden,

en geeft daarbij zoovele

wenken , om nadere onderzoekingen over dit onderwerp ook
hier te lande i n te stellen , dat een beknopt verslag daarvan
door

een bevoegd

beoordeelaar

zeker met genoegen en be-

langstelling zoude wordeu gelezen.
Men

besluit,

ingevolge het voorstel van gemelden heer,

den heer Rammelman Elsevier te Leiden beleefdelijk te verzoeken , zich met deze taak wel te willen belasten.
Drieling wordt

verzocht als rapporteur

De heer

voor de provincie

Zuid Holland, dit besluit aan dien heer mede te deelen.
2)

Dit stuk is door Philips 11 in het spaansch vertaald.
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Aoondmaalbekers te Koevorden. De lieer van der Scheer
te Winschoten heeft de navolgende mededeeling, omtrent de
twee zilveren avondmaalbekers, thans i n eigendom toebehoorende aan

het hervormd kerkbestuur

der stad Koevorden,

ingezonden , welke door den heer Drieling als rapporteur der
provincie Groningen in de vergadering wordt voorgedragen
en om de kortheid geschikt is bevonden tot plaatsing in de
Kronijk van het gezelschap.
De heer A . van H(oytema) maakt in zijne levensschets van
Meindcrt van der Thijnen, geplaatst in den Drentschen volksalmanak

voor 1837,

p. 65 , van deze bekers gewag.

Ecu

van hen is door den majoor Claes Buyter aan de kerk gelegateerd , blijkens een kerkelijk protocol van 7 Nov. 1688.
Omtrent den anderen beker, waarop eene inscriptie staat betrekkelijk

de inneming van de stad Koevorden en het gene-

ral iteits-wapen afgebeeld is, en die het jaartal van 1672 en den
naam van M . van der Thijnen draagt, bestaat onzekerheid.
De heer A . van H . ter boven aangehaalde plaatse beweert,
dat

deze laatste beker dezelfde is , die door den raad van

state aan van der Thijnen werd geschonken, uit erkentelijkheid voor zijne bewezen e diensten
Koevorden.

bij de belegering van

De heer van der Scheer meent dit gevoelen in

twijfel te moeten trekken en wel op de navolgende gronden.
In het jaar 1663 is , volgens het protocol daarvan op het
stedelijk

archief aanwezig, door den overste

gouverneur
een

W . van Broersma aan

heer A . v. H . waarheid bevatte, drie be-

in het bezit van het

nergens b l i j k t ,
aan

en

zilveren drinkbeker vereerd; er zouden dus, indien de

opgave van den
kers

luitenant

de kerk van Koevorden

kerkbestuur moeten z i j n , want

dat er een beker

verkocht is geworden en

ontvreemding valt hier niet te denken.

er slechts twee bekers.

Evenwel zijn

Ook is het opmerkelijk dat, even

als de gift van deze twee bekers uit de authentique stukken
blijkt, er zoodanig bewijs niet bestaat, dat er een beker door
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van

der Thijnen aan de kerk zoude zijn geschonken. Bo-

vendien staat op dezen beker noch de dag en het jaartal,
waarop hij door de staten - generaal aan van der Thijnen
zoude zijn

vereerd, noch eenige vermelding van die schen-

king , welke vermelding te regt verondersteld zoude moeten
worden op den beker van van der Thijnen geplaatst te zijn
ge vveest.
Het

is dus

te vermoeden , zegt de heer van der Scheer

;

dat het kerkbestuur de herinnering aan de belegering der
stad wenschende

te bewaren op den beker door den heer

Broersma geschonken, eene inscriptie en wapen daarop toepasselijk heeft laten graveren, en Z E d . noodigt bij dezen ieder u i t , die iets aangaande den beker aan van der Thijnen
door den raad van state geschonken weel, om dit aan hem
wel te willen medcdeelen.
Brieven

van prins

PFMem

van

Oranje.

De heer van

Asch van Wijck leest aan de leden voor:
1°.

Een brief van prins W i l l e m aan

de 3 staten van

Utrecht, inhoudende verzoek om aan de stad Brussel, die
door den vijand bedreigd wordt, 5 a 6 stukken geschut te
willen leenen.
Ëerweerdige, weerdige, welgebore, edele, erentfeste, eerzame,
hoochgelecrde, wyze, discrete, lieve, besundere, zeer goede
vrienden.
Alsoo de generale
der

verleden maent

staten aen ons in dato den X X V I I Ï
gcscreven hebben,

en

ten eynde dat w y

Ulieden souden willen versoucken ende bidden, te willen die
van

Brussel gerieven mit vyf stucken geschut aldaer gebro-

ken

ende zonder nut leggende, hebben niet kunnen laeten

sulcx te doen, ende boven 't gene de voorsz. staten ons schryven , Ulieden ons advys te laten weeten, als namentlicken,
dat aengezien de stadt van Brussel i n dezen jegenwoordigen
tyt een frontierstadt

i s , en daer en boven deur den vyant

meer dan eenighe andere g e d i ^ c h t , wel van nooden is de-
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selve beter te versien soo mit geschut als anderen munitiën
van oorloge, ende daeromme bidden ende begecren wel ernstelicken aen Ulieden, deselve te willen accommodeeren mit
vyff ofte

zes goede ende geheele stucken , alsoe t grotelicks

;

aen t gemeen welvaeren van den lande gelegen is, de voorsz.
stadt wel te conserveeren,

voegende by de voorsz. stucken

een groot deel clooten van aisulcke groote, als de brengeren
dezer haere gesanten

U L . verclaeren sullen, dewelcke ghy i n

alles wes sy vorder U L . hebben aen te dienen suit geloof
willen geven,

ende corts mit goede aiitwoorde wederomme

seynden, mitsgaders U Ë . versekeren, dat daer dc voorsz. staeten,

wy ende die van Brussel eenighe occasie ofte middelen

sullen hebben, 't selve tegens u te verdienen, ghy ze in alles
wel

bcreyt vynden zult.

Hierm.de cerweerdige, weerdige,

welgebore, edele, erentfeste , eersame, hoochgelccrde , wyze,
discrete, lieve, besundere, zeer goede vrunden, Godt zy met
UL.

Gesereven tot Bruessel opten X I

Die

e n

dach Novembris 1577.

prince van Orangieu , grave van Nassau, heere ende

baron van Breda, van Diest.
L E , zeer ^oede vrint,
(Get.) Guille

de Nassau,

2<>. Een brief door den prins aan mr. Floris Thin , pensionaris van Utrecht, geschreven, waarbij hij hem antwoordt, dat
hij niet raadzaam oordeelt, om aan het vei zoek der
staten , ter

zake van

het

generale

uitleveren van liet geschut naar

Mccheleu te voldoen , wegens een te vreezen aanslag van don
Jan van Oostenrijk op de stad Deventer.

Hij raadt echter aan

de generale staten een soete cn goede antwoord te geven, en
het gevaar mede te deelen, om Utrecht thans van geschut en
ammunitie te ontblooten.
Die

prince van Orangicn , grave van Nassau , heere ende

baron van Breda , van Diest & c .
Eersaemc, w y z e , discrete, lieve, besundere.

Uwe scryven
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van

den

lesten dach AugiistijJ hebben wy aenstont ontfan-

gen, U zeer bedanckende van de tydinge ende van het goed
debvoir, dat ghy gedaen hebt i n de saccke van Deventer ende
Campen , begerende, dat ghy daerinne ten besten wilt continueeren.
ten

Ende belangende het geschut, dat de generale sta-

versoucken ende

begeren, dat die van Utrecht souden

overleveren den controlleur van d'artillerie om naer Mechelen
gebrocht te worden , ende hoewel de regeerders met d'andere
ingesetenen wel raetsaem souden v i n d e n , eenighe stucken te
laten volgeu, soo om de generale staten nyet te offenderen, als
oock om de solemneele belofte die zy gedaen hebben, t zelve over
te leveren, als zij daertoe versocht souden syn, soo en dunckt
ons nochtans voor deze tyt nyet raedtsaem de stadt van
Uytrecht van eenich geschut te blooten, ende des te meer gemerckt dat met die stadt Deventer alsoo gelegen i s , ende
te besorgen s y , dat

noch daerby nyet blyven en zal ende

meer cryschvolck in dien quartier soude mogen versameien ,
om aldaer yet voor te nemen van wegen don Johans, waerop
wel te letten staet. Soude ons daerom goet duncken,* dat ghy
lieden de generaele staten

een soete ende goede antvvoorde

geeft, henluyden schryvende, dat ghy bereyt ende wülich
zyt haerlieden versoeck ende begeren na te comen, int overschicken van alsulcke geschut ende munitie als zy versuecken.
dan

aengesien dat also met der stadt Deventer gelegen i s ,

ende daer uyt te vreesen z y , dat don Jan in dien quartier
yet sal willen

voornemen ende meer crysvolck

derwaerts

schicken , soo hebben zy wel te bedencken, dat nyet raedtsaem soude wezen voor alsnoch eenich geschut uyt dien quartier te nemen, soo men aldaer hetselve wel nootelick van
doen mochte hebben , begerende zeer vruntelyck, dat se voor
dezen

tyt haer antwoorde willen in t goede afnemen en ver-

staen, alsoo haerlieden ende andere landen veele daeraen soude
mogen gelegen z y n , hetwclcke wy U voor antvvoorde op
uwe schryven hebben wel willen geven.

Hiermede eersame,
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wyze,

discrete , lieve, besundere, willen

heere bevcelen.

wy U G o d den

V a n St. Geertruydenberch

e

den I I " daeh

Septembris 1577.
U
(Get.)

gode v r i n t ,
Guille de Nassau.

Ende dit alles hebbe ick u wel willen scryven , op da iter
gheen alteratie oft commotie onder de borgeren en geschiede,
soo t zelve om deze haesticheyt wel soude mogen geschieden.
Opschrift: Den eersaemen,

wysen, discreten, onsen lieven

besundere mr. Floris T h i n , pensionaris der stede van Utrecht.
Beide brieven , uit de verzameling van wijlen den heer
J . J . Dodt afkomstig, zijn afschriften van de oorspronkelijke
missiven , vroeger

hebbende toebehoord aan den boekhande-

laar J . Altheer te Utrecht.
Archief der vijf kapittelen te Utrecht. Vervolg van den
inventaris, door den heer A . M . G . van Asch van Wijck.
1517.

1 Jan. De 3 staten van Utrecht, door de raden

van Karei, hertog van Gelder, zeer ernstig aangezocht zijnde
tot antwoord op zijne boodschap,

verzoeken ootmoediglijk

aan bisschop Frederik van Baden antwoord op hun laatst
schrijven.
—
3

Concept. A. 732.

2 Jan. Bisschop Frederik van Baden meldt aan de

staten van Utrecht, dat hij , soe die naken hunner be-

gerte groet synt, zoo spoedig geen antwoord kan geven,
maar dat hij zich hierop voerder beraeden zal.

Ged. slot te

Buurstede, get. Hosz. A . 734.
—

2 Jan. Johannes

Breda, secretaris der stad K a m p e n ,

verzoekt aan den domdeken Jacob van Apeltern te Utrecht,
om te worden onderrigt omtrent het gegeven antwoord van
den graaf van Nassau, die bij zijn vertrek nog te Utrecht
was;

Hij verzoekt tevens de toezending van het afschrift

der consultation van Keulen en andere stukken dc translatie
betreffende,
Zijne handt.

ter mededeeling aan de staten van Overijssel.
A . 733.
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—

5 Jan.

De 3 staten van Utrecht melden aan de sta-

ten van Overijssel, dat het kapittel-generaal gehouden zaturdag St. Thomas, waarop de 3 secretarissen van Overijssel
en de raden

van Gelderland werden gehoord, wegens de

komst van den graaf van Nassau tot maandag daaraanvolgende is voortgezet geworden; dat zij afschrift van de door
hun op schrift verzochte mededeelingen van den voorn, graaf, i n
het kapittel gedaan, aan hunne secretarissen hebben mede gegeven.

Zij zenden hun tevens de kopicn van de insgelijks op

schrift verzochte expositie der Geldersen e raden, mitsgaders van
hun antwoord aan den graaf en van hun schrijven aan den
bisschop, met verzoek om die zaak rijpelijk te overleggen en,
na gehouden maelstad daarover, hunne gevolmagtigden naar
Utrecht te zenden, ten einde gezamelijk te beramen het antwoord , aan Z. M . en aan den hertog van Gelder te geven ,
en daarna met die antwoordeu gezamelijk tot die beide vorsten hunne gedeputeerden
ten spoedigste antwoord.
—

7 Jan.

den secretaris

te zenden.

Zij verzoeken hierop

Concept. A . 735.

Jacob van Apeltern, domdeken, meldt aan
der stad

K a m p e n , dat de verlangde stukken

gisteren door de staten aan die van Overijssel zijn toegezonden.
—
aan

Concept. A . 737.
7 Jan.
de

Philibertus Naturelli, proost van Utrecht, berigt

3 staten van Utrecht, dat h i j , op zijne reis naar

Brussel met den graaf van Nassau en de overige gezanten,
nabij den Ouden Bosch den bode van Z. M . heeft
met

ontmoet,

zekere instructie voor hem, alsmede met brieven van

Z. M . , waarbij deze vorst verlangt om Utrecht in zijn verdrag met Frankrijk begrepen
gens

de

te hebben.

Dat hij zoo we«

moeijelijkheid des wegs als noodwendige

zaken,

niet kon terugkeeren naar Utrecht, maar, den graaf van Nassau en de overige heeren volgende, met spoed naar Brussel is
gereisd, en aldaar Z. M . van de goede gezindheden van Utrecht
heeft verzekerd, hetwelk door de gezanten ook werd beaamd.

207
Dat deze betuigingen door Z. M . , schoon de zaak der translatie nog niet beslist was,
vangen,

waarvoor h i j , voor zoover hem betreft, Z. M . zijn

dank heeft betuigd.
tijnsche taal.
—

nogtans zeer goedgunstig zijn ont-

8 Jan.

Ged. Brussel.

Zijne handt, i n de Z/#-

A . 736.
De stad Deventer berigt aan de 3 staten van

Utrecht de ontvangst der toegezonden stukken, en belooft aan
hun verlangen naar antwoord te voldoen.
—

9 Jan.

aan de

A . 738.

Hendrik graaf van Nassau, stadh. gen., berigt

3 staten van Utrecht de ontvangst hunner brieven

met het antwoord op 'skonings boodschap, en zijne kennisgeving daarvan aan Z. M . , die V zelve wel genomen heeft, hopende dat zij tot hun eigen welzijn in de translatie zullen toestemmen.
sel.

Hij raadt hun als vrunt soe te doen.

Zijne

9. Jan.

handt.

Ged. Brus-

A . 740.

De 3 staten van Utrecht vreezende, dat door een

lang verwijl van antwoord aan den hertog van Gelder perikei comen mochte voor den lande, dringen bij den bisschop
Frederik van Baden op antwoord aan, nogmaals de oitmoedige ende hertelicke
Bisdom,

ter

bede doende , dat

zijnen uitersten leven beholden.
—

9 Jan.

bij hliven ende het

eren van den hogen huse van Baden,

tot in

Concept. A . 739.

Phiübertus Nalurelli, proost, verzoekt aan den

deken en het kapittel van den dom te Utrecht, dat zij de door
hem in zijne afwezigheid benoemde gevolmagtigden i n zijne
zaken gunstig en behulpzaam willen zijn.
Zijne handt, in de Latijnsche
—

10 Jan.

taal.

Ged. Mechelen.

B . 456.

Dc staten van Overijssel berigten aan de 3

staten van Utrecht,

dat,

na vrijdag na circumsc. div. aan

den hertog van Gelder te hebben geklaagd over de geweldenarijen zijner krijgsbenden, die zij op zijn verzoek uit Drenthe
den vrijen doortogt

hunner

landen hadden verleend, en op

die klagten wan hem de verzekering te hebben bekomen, dat
hij hen zou doen vertrekken, gisteren

diezelfde bende on-
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verwachts en zonder aanleiding, verraderlijk i n de stad Goor
gevallen i s , aldaar alles te vuur en te zwaard verwoestende.
Dat zij hieromtrent
vraagd.

aan den hertog opheldering hebben ge-

Zij betuigen dien handel, na de vriendschapsbetui-

ging zijner raden aan die van Utrecht, niet te kunnen begrijpen , en verzoeken hen i n deze zaak thelpen gedencken,
raden ende doen. Zij melden tevens,
toegezonden

dat de op de laatst

schriften te houden mahtat over de translatie

geheel is verstoord geworden,

soe elcken van noiden heft

beducht te gedencken totten synen. A . 742.
—

10 Jan. Bisschop Frederik van Baden belooft aan de

3 staten van Utrecht, dat, aangezien hem andere wege voergegeven zijn geworden, daerop hein wail van noeden is ripe'
licken te beraden dit te doen, soe balde moegelicken.

Ged.

slot te Duurstede, get. Hosz. A . 741.
—

4 Jan. Philips Horsz. van Pforth beklaagt zich aan

de 3 staten over Frederik van Baden en zijn vicaris Herman
Lochorst, die hem myt subtylheit om den tuin leiden zonder
hem het verschuldigde geld te betalen.

Vernomen hebben-

de, dat de bisschop binnen kort still end secreteliek wten
lande reyzen sal, roept hij hunne tusschenkomst i n , ten einde
zijne 138 goud g. — 8 st. Brab. en 36 goud g. voor achterstallige bluetloen i n den Kleefschen oorlog te bekomen. H i j
zendt hun tevens de afschriften van zijn brief aan den bisschop en het antwoord, uit diens naam, van Gheert Koen ,
een arm jonck frouwen.
A . 743, 744.

Ged. Nymwegen. Zijne handt.
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regeringsleden , afkomstig van wijlen

te 's Gravenhage.

Staatkundige

briefwisse-

ling tusschen den heer Jan Bercel en den heer wan Kinschot
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4661—1665.

Schut feest

te Liebenthaü.

Archief

der

5

kapit-

telen te Utrecht.

Bibliotheek.

Ten geschenke ontvangen:

Van den heer C. P. Sernire, hoogleeraar in de geschiedenis aan de universiteit te Gent.
Notice

sur le cabinet monetaire

Ligne d'Ambli&e et d'Epinoy,

de 8. A. le prince de

Gand 1847.

V a n den heer Dr. Kemink te Utrecht.
Drentsche Oudheden

door L . J . F . Janssen, met de tot

dit werk behoorende platen. Utrecht 1848.
Van den heer Dr. Kist te Utrecht.
Caecilia, algemeen muzikaal tijdschrift. (Vervolg).
Correspondentie.

De heer Drieling deelt namens den heer

voorzitter, die door ongesteldheid verhinderd is die vergadering bij te wonen , aan de leden mede twee door laatstgenoemden heer ontvangen missiven.
1°.

V a n den heer mr. J . van Doorninck, archivarius voor

de provincie Overijssel, zijnde antwoord op een namens het
bestuur gedaan verzoek , orn ter plaatsing i n den Codex Diplomaticus , afschrift

te erlangen van de oudste kameraars-

rekening der stad Deventer.

Volgens schrijven van dien heer

zijn ten behoeve van het provinciaal archief op last der gedeputeerde staten van Overijssel, door hem afschriften vervaardigd der voormelde rekeningen,

welke tot eenen hoogen

ouderdom opklimmen, zijnde de oudste rekening van 1337.
Zij

is echter

slechts voor

de

helft

behouden

gebleven,
25
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terwijl die van 1339 en 1 3 4 0 , de beide van 1344, eender
twee van 1345 en de beiden van 1347 in haar geheel aanwezig zijn.
dere

De rekeningen van 1338 en 1343, alsmede de an-

rekening van

1345 bestaan slechts

fragmentsgewijze.

De volgende, namelijk van 1347 tot 1361, zijn nu eens volledig dan eens gebrekkig lot het nageslacht overgekomen.

Alle

deze rekeningen zijn tot aan het jaar 1360 i n de Latijnsche
taal

geschreveu;

van 1361

komen zij in de landstaal voor

en loopen meestal onafgebroken door.
De

heer van Doorninck verklaart zich bereid o m , na

verkregen magtiging der gedeputeerde staten, het bestuur in
de gelegenheid te stellen de uitgave dezer belangrijke verzameling te bevorderen.
Naar aanleiding van deze missive, doet de heer Rethaan
Macaré,

i n de vergadering tegenwoordig, mededeeling, dat,

voor zooverre zijne nasporingen zijn gegaan, de oudste kameraars-rekening
jaar

van

de stad Middelburg opklimt tot het

1350 en i n de Nederduitsche taal is geschreven.

Hij

verklaart zich bereid op het gedaan voorstel van den heer
dr. K e m i n k , door zijne bemiddeling afschrift der voormelde
rekening aan het bestuur te doen toekomen.
2°.

V a n den heer W . J . Knoop te Breda,

in ant-

woord op de uitnoodiging door den voorzitter namens het
bestuur aan dien heer gedaan.

(Zie Kronijk blz. 131).

De

heer Knoop verklaart zich ten vollen bereidwillig aan dit verzoek te voldoen en bijdragen de krijgsgeschiedenis betreffende,
aan het gezelschap ter plaatsing i n te zenden.
deze heer, op deswege

Tevens meldt

te gelijker tijd verzochte inlichtin-

gen , dat het stedelijk archief van Breda zich bevindt in
eenen weinig bevredigenden

toestand en in de laatste tij-

den zeer is verwaarloosd geworden.
verlangd,

Zoo dit mogt worden

zal hij gaarne nadere en meer omstandige me-

dedeelingen dienaangaand egeven.
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De heer van Asch van Wijck heeft bereids, namens het
bestuur, zulks aan dien heer beleefdelijk verzocht
Wetenschappelijke
roomsch koning,

mededeelingen.

1290.

Open brief van

Rudolf

De heer Kist doet bij monde van

den voorzitter mededeeling van het afschrift eener oorkonde
van den roomsch koning Rudolf, behelzende eene vergunning aan Thilman Warenbartsz. van Nijmegen en diens erfgenamen verleend, om den koninklijken ban te mogen uitoefenen

i n zijn

dorp Ubbergen. Gegeven op den 2

d c n

dag

van Oogstmaand van het jaar 1290.
Daar de echtheid van dit stuk door de aanwezige leden
i n twijfel wordt getrokken, besluit men , aan den heer Kist
inzage te verzoeken van het oorspronkelijke.
Genealogische verzameling
leden,
van

afkomstig

de HH.

kend,

van

van Amsterdamsche

iuijlen mr.

lluydecoper

G. de Flines.

en Rooft Graafland.

regeringsVoorstel
Het is be-

)>zegt de eerstgemelde heer", dat gedurende de repu-

bliek , de regering der steden,

vooral van het magtige A m -

sterdam, i n handen was van enkele oude geslachten, die de
ambten onder elkander verdeelden.

Valt

het aan de eene

zijde niet te ontkennen, dat door dit misbruik soms zeer
ongeschikte personen aan het bestuur kwamen, zoo mag men
aan de andere zijde niet uit het oog verliezen, dat er zich
onder die regeringsleden eene reeks van mannen opdoet, die
door opregte vaderlandsliefde en trouwe behartiging van hunne
pligten alle aanspraak op de erkentelijkheid der nakomelingschap verworven hebben.
Het kan niet onbelangrijk zijn, de betrekkingen, waarin deze
schier allen aan elkander vermaagschapte geslachten stonden,
te leerea kennen en hiertoe stellen wij aan het bestuur van
het gezelschap voor, een aan mij en den heer Hooft Graafland
onlangs i n handen gekomen handschrift, zijnde eene verzameling stamdeelen van de meeste Amsterdamsche reeeringsleden, nagelaten door wijlen mr. G . de Flines te 's Graven25*
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hage,

i n liet licht te doen geven.

De wijze van uitvoering

zoude later geregeld kunnen worden.
Men besluit dit voorstel voorloopig i n handen te stellen van
de genealogische commissie, ten einde deze nader aan het
bestuur

zoude kunnen rapporteren,

zoo omtrent de belang-

rijkheid van het onderwerp als de wijze van uitvoering, ingeval men tot den druk dier verzameling mogt besluiten.
Staatkundige briefwisseling tusschen den heer Jan Boreel
en den heer van Kinschot^ 1661—1665.
rapporteur

De heer Drieling,

voor de provincie Zuid-Holland, deelt dienaan-

gaande het volgende mede:
Ons geacht

medelid de heer van Kinschot te 's Hage,

heeft aan het gezelschap gezonden de kopijen van een veertigtal brieven, met belofte dat zij nog door twintig anderen
zullen gevolgd worden, allen geschreven door Jan of Johan
Boreel, heer i n Westhoven, die i n 1621 te Middelburg geboren aldaar i n 1672 overleed, en gerigt aan den heer van
Kinschot, raad ordinaris i n het hof van justitie van Brabant,
wonende i n de Nobelstraat te 'sHage, met wien de heer Boreel zeer bevriend schijnt te zijn geweest.
Schepen, vervolgens raad
zijne geboortestad,

en meermalen burgemeester i n

i n 1665 benoemd als een der drie ge-

magtigden over de Nederlandsche vloot, was de heer Boreel
steeds geroepen

om een werkzaam en belangrijk aandeel te

hebben i n de zoo gewigtige staats-aangelegenheden dier dagen.
Zijn stand en zijne betrekking i n de maatschappij bragten hem
met de belangrijkste personen gedurende den stadhouderloozen
tijd i n aanraking.

Is het w e l te verwonderen, dat zijne

brieven, aan een' vriend geschreven en daardoor meer i n
kleine, bijzonderheden tredende,

allerbelangrijkst zijn voor

de geschiedenis van ons vaderland?
Zes dezer brieven loopen van September 1661 tot November 1662.
Het is bekend, dat op den 21 Sept. van het jaar 1662

?

een

accoord gesloten

ren

staten vau Holland

justitie

cn

waarin

bepaald

ning
jaar

de

zoude

werd

worden

dat

opgedragen

dan

prins

van

den

prins

geene bedie-

dan

nadat hij zijn

))dat daarin

met gemenen

Oranje,

18

e

niet anders en

advyse en onderling

Die eerste brieven loopen dan ook hoofdzakelijk

over verkiezingen van
over het

den

aan

bereikt en

geprocedcert

concert."

en Zeeland, wegens het hof van

verkiezing van

zoude hebben

werde

is te s Gravenhage, tusschen de hee-

magistraats-personen in Zeeland, en
De 8ste brief is mede

sluiten van dit accoord.

uit Middelburg geschreven den 27 Oct. 1663.

Zij doelt op

de twisten i n de kerk- in Augustus van dat jaar was er eene
Noord-IIollandsche synode te Haarlem gehouden; terwijl de
e

9 ,
en

e

10 ,

11

en

e

12 brieven van het einde van 1664 zijn

op kuiperijen bij benoemingen

in Zeeland betrekking

hebben.
De volgende brieven zijn
in Middelburg, den 2 9
de vloot geschreven.

e n

allen i n 1665

tot

den 2 8

e n

in 's Hage, van 30 tot 40 allen op

Zij geven een naauwkeurig verslag van

de krijgsverrigtingen in den hervatten strijd tegen Engeland.
Met ongeduld zien wij ook de andere brieven te gemoet,
o:n met eene behoorlijke inventarisatie te kunnen beginnen ,
daar vele der personen, die er i n voorkomen onder verdichte
namen
b'j

genoemd z i j n ,

de behandeling

zal het

eenigzins moeijelijk zijn om

wijdloopighcid

te verhoeden en toch al

het noodigc ter opheldering te zeggen,
Schut feest te Liebenthal

in

Silezië.

De heer Drieling

draagt wijders op verzoek van den heer van Asch van Wijck
aan

de leden voor het laatste gedeelte van een handschrift

door den heer Rammelman Elsevier

te Leiden

aan

den

laatstgenoemden heer toegezonden, om daarvan bij de bewerking

van diens bijdrage

gebruik te maken.

over

Het stuk

dc Nederlandsche schutgiide

is afkomstig uit de verzame-

ling der heeren van Alkemade en van der Schelling, en door
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de hand van een dezer verdienstelijke verzamelaars geschreven.
Na eene voorafgaande beschrijving van de schutgilde in
het algemeen, vervolgt de opsteller zijn verhaal aldus :
»Onder alle de Noordze volken,

gelyk ze van een ende

dezelve oorsprong ende geslagt z y n , zoo is van ouds onder
haer geweest een groote gelykheyd van zeeden, een overeenkomst van gewoonten ende een evengelykheid i n meest alle
haere wetten, vrydommen ende rechten.

Ons ontbreeken,

t geene men de sloffigheyd der voorouderen en het aentekenen
barer doeningen, gebruycken, plechticheden ende oeffeningen
te wyten heeft, de nette beschryvinge van de wyse op welke
men het papegaey

schieten geoeffent, ende de wetten ende

regelen daer nae dese oeffening geschikt is geweest, zeer grotelyks; waerom w y goedgevonden hebben
voort te brengen

ter deser plaets

de aerdige ende niet min omstandige be-

schryving van het papegaey schieten, als nog gebruyckelyck
i n het stedeken Liebenthall, een plaets zoo bekend onder de
Hollandse koopluyden, ter saeke van den sterken koophandel
die aldaer gedreven werd, als of ze een l i d of deel dezes lands
was, opgetekend door een zeer opmerkend man, onse vriend,
die koopmanschapshalve zig i n dit stedeken eenige jaren lang
hebbende opgehouden , met veel naauwkeurigheyd alles bygewoond, gesien ende ondersocht hebbende, ons t zelve nevens andere levenswys-aentekeningen dier landaerd schriftelyck

heeft

medegedeelt, zynde van den volgenden inhoud :

Het hertogdom Silecien is een keiserlyck erfland, bevattende
XVI

principatus of vorstendommen; onder deselve isser een

genoemd Jaur ende daerin een' kleyne stad genaemd Liebenthall, vermaerd door de Silesise sategarens, welker allerbeste
ende meeste deser

stad wtvoeren, die tot Dordrecht ende

Haerlem getwynt, na Vrankryk
worden, gebruyekt tot het

ende Engeland versonden
(?) van kanten.

Dit

stedeken is omtrent groot 80 huysen, behalve de voorsteden.
Aldaer gelyk ook in seer vele andere omliggende steden,
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oeffencn

zig de ingesetenen

i n het

ende in het schieten van de papegaey.

handelen van de boog
Omtrent een vieren-

deel van een uur buyten dese stad is ten dien eynde opgerecht een vogelstangh tot onderhouding van deze vermaekelyke ende nuttige

oeffening, welke ten jare 1432 van den

keyser begiftigd is met verscheyden voorrechten, bcstacndc
hierinne voornamelijk, dat die geene die den vogel heeft
geschooten
in

af-

koninck werd begroet, ontfangen 40 ryxdaalders

gereet geld, mitsgaders

om beesten

voor een jaer eenige wcylanden

op te weyden, ende eenige akkeren om met

koorn te besayen.

De manschap die sig hierinne oenenen ia

gemaekt tot een gemeen ligchaem of broederschap, dat ze een
gilde

noemen , welke giidebrocders ydcr nae syn vermogen

ende miltheyd, ende opt minste een ryxdaeldcr toebrengen
ende i n handen van den koningh leveren , die haer alle op
een vrolyke maeltyd onthaelt.
de processien heeft

Op hooge feestdagen ende i n

den koning den voorrangh , wordt van

de broederschap omhangen met silverc schilden ende gedenktekens

van de voorgaende

koningen, alsoo yder aigaende

koning gewoon is dese keten met een silver gedagtenis te
vermeerderen ende te vergrooten nae zyn vermogen.

Die tot

een gildebroeder niculings zal worden ingelyft, moet opt
minst een ducaet betalen ten behoeve van de gemeenschap,
alsdan wordt
de vryheid
boog nae

hy voor een

medebroeder erkent, hebbende

nevens den anderen om op Pinxtercn met den
de vogel ende op St. Bartelmeusdach met een gc-

trocken roer nae de schyf te mogen schieten. Het werkt uygh
met het welke nae de vogel geschoten word is een voetboog
van suyver stael gemaeckt; de pees of snoer is van darmen
te

zamen gedrayt als tot een koord, hebbende de dikte van

een duym.

Deze boog wordt gespannen met een kleync dom-

mekragt, ende alsoo schictvaerdig gemaekt; de pyl met welke
geschoten word pottzo genoemd, is lang een ende een vierde
van een voet, wiens vurstc eynde beslagen is met stael, niet
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scherp maer met vier uitstekende punten als spykerhoofden,
van agteren is de flits of peil met aengelymde veeren.

Dese

word op den boog gelege, welke soo swaer i s , dat men er
genoegh aen te houden heeft.

Den vogel is een stick blocks,

met den b y l rond gehouden, hebbende aen elke zyde een
aengevoegden vleugel van een planck gemaeckt.
of

Omtrent 3

4 ellen onder dese vogel is overdwers van de vogelstang

gehegt een sparre van 4 of 5 ellen lang ende op ydereynde
is mede een vogel gehecht, welke beyde spotvogels genoemd
worden.

De hoogte van dese stang is zoo wtnemende dat

den vogel kleyn ende de spotvogels naby den vogel schynen
geplaatst te zyn.
dese opgerechte

Want behalven de wtnemende lengte vau
stange die uit 2 of 3 'aeneengevoegde sware

sparren bestaet, zoo is deselve geplaetst op een hoogte, terwijl de schutters in een dal of leegte staende, na den vogel
schieten.
Den derden Pinxterdach vervoegde sich de ganze broederschap i n processie, onder het geluyt van trompetten na buyteu
ter plaets daer het schuttershuys ende de vogelstang met een staketzei omheynd is, alwaer sig een yder met grooten yver vaerdig
maeckt.

In desen toestand werd de boog gespannen met een

opwindende dommekragt ende na het opleggen van den pyl opgeheven ende op gesicht gepast, als wanneer met de voorste
vinger van den rechterhand een stael pennetje schneller genaemd, lang omtrent ander halve duym , loegedruckt synde,
de boog los springt. opwerpende met een zoodanige kragt
ende snelheyd den p y l nae boven dat sy den vogel treffende
;

stucken ende broeken, die een staende hand dik zyn, wt het
l y f van den vogel afrukt.

Die door zyn onbedrevenheyd of

quaden doelhouding ende rnikking de spotvogels treft of een
gedeelte van deselve afschiet, wordt wtgelaggen, ende vermag
niet wt het rondom beheynde schietperek wt te gaen, voor
dat

hy tot straffe

syner

botticheyd een tinnen sneller met

bier, inhoudende ruyra een stoop nats, heeft wtgedroncken
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daer die landaerd kleyne swanchcyd in niacckt en sig spoedig weet door te redden.
bet

De bovenkamers ende solders van

scliuttersliuys syn beset met de vrouwen ende dochters

van de broederschap om het gesigt wt de vensteren te hebben van dese boogschutterye.

Teickens werden twee naemen

opgelesen , opdat sig deselve in tyds vaerdig maeken , ende
om alle wanorde voor te komen, ende opdat yder der brocderes op syn l y d ende beurte syn pligt waernemen.
Dit papegay

schieten kan ettelijke dagen au den anderen

duren ende werd gemeenlijk den gelieelen Pinxterweek daermede doorgebragt,

ais wanneer men alle morgens ende na-

middags als in processie onder het gespeel der trompetten
ter plaetse

van de vogelstang word op ende afgeleyd.

Die

een stuk van den vogel afschiet, al was liet maar een splinter, geniet dacrvoor van 's keysers wegen een ryks oort, synde
12}

stuyver.

Maer dicgeene die eyudelyk liet laetste stuk

van de papegaey

afschiet, t welck dickwyls zoo kleyn i s ,

dat men het van omhoog beswaeriyek beschouwen mag, moet
onbcweeglyk blyven stacu, ende 'vermagh niet een voet voort
te sctten (t welk niet zonder ontsteltenis toegaetj onder voorgeven, dat de aerde te gering is om van syne voeten betreden
te worden.

Onder het gejuyeh ende handgeklap van alle

de aenschouwers

word hy koniuck gegroet ende acnstonds

werd er een koninglykc leunsteul wt het schutlershuys voortgebragt, wacrop hy neergesct ende van vier der aensienlycxte
gildebroedcren opgenomen ende int selve buys getorst werd.
Hier werd hy ontmoet van de stads burgemeester, die hem
met een eierlykc reden ende acnspraeck geJuk wenscht ende
als koning begroet, ende voor soodanig werd hy van de geheele broederschap

erkend ende aengenoomen,

onder

veclvuldigh gemommel van gelukwenschen van allen.
stonds

werd hem het

een
Acn-

kouiuklvk halscicraed, den voorec-

noemden snoer met de silvercn gedagtcniasen van de voorleden koningen om den hals gehangen.

Men gaet in processie
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na ende door de stad onder het geklanck van snarenspel,
trompetten

ende kromhorens.

Men stapt den Ober-thor of

boovenpoort van de stad sagies i n , gaende na de Nieder-thor
of benedenpoort

van de stad,

welke bestaat alleen wt een

eenige straet ende gelegen i n het afhangen van een berch.
W t yder borgershuys, t zy dat ze gildebroeders zyn of niet,
word een stoop Rynsche of Ongersche Tockayer w y n , kostende gemeenlijk een ryxdaeler voortgebragt, ende daermede
betuygt yder syn sugt ende genegcntheyd voor den coninck
ende de geheele broederschap,

welke daermede int openbaer

langs de straet beschonken word.

Den nieuwen koning met

zyn gevolgh gekomen zynde tot voor myn verblyfplaets (segt
onse vriend) kwam er een stoop w y n voor den dach, ende
werd er bygesegt: Dit van wegen herr Balthazar H e y n , die
oud-burgemeester der stad ende myn waard was, welcke aenstonds gevolgd wierd door een tweede, met byvoeging dat
deze w y n gegeven wierd

wegens den Herr Niederlander,

waermede men my betekende.

Hoe men meer naderde aen

de benedenstad, hoe de konincklyken treyn de hoogte meerder i n het hoofd begon te krygen, zulcx dat se aen de Nederpoort zynde gekomen een volkome hoogte int hoofd hebben:
Ingeval le dese landaerd den w y n niet wel stuwen ende als
gewoone Duytsers niet wel drinken konden, zy zouden alsdan niet bekwaem syn om aen een lange tafel, op de straet
int midden der stad gedekt, te gaen eten, welke tafel gercet
gemaeckt werd na de kortheyd des tyds ende terwyl de koning ende broederschap beschoncken werd.

Watter opgedist

ende geschaft werd is my ontgaen. V i s isser weynigh te bekoomen ende om vlees gereed te maken, sulex lijd den tyd
niet.

Eenige weeken daerna werd de koninklyke maeltyd

afgekondigt ende de broederschap ten dis genoodigt, welke
door ende ten kosten van den koning werd aengerecht, doch
als gesegt i s , werd er door yder der broederschap opt minste
een rycxdaeldcr ten huyse van den koning gesonden, die

2! O
met dat geld de maeltyd wel kan wtvoeren ende bekostigen.
Op dese maeltyd op welke veel wildbraed , dat er in overvloed

valt, geschaft

kan

toebrengen

werd , ontbreekt niets t geen vermacck

aen de smaek, aen het gehoor, t geen door

snaren en pyperspel gestreeld werd, nogh aen het gesigt, dat
door de danseryen ende andere vermakelykheden vermaeckt
werd tot diep in den nacht toe.

In gelijker voegen werden

de brulofften ende kindermalen gehouden,
overvloed van vreugde,
eenvoudichheyd

ende

i n welcke den

vrundhoudenheyd,
onagterdogtigheyd

gemeensaemheyd,
als

hooldeugden

onder

dese goedhertige burgeren vermaeckelyk werd gevierd

ende

onderhouden.

Dit

is dc leefvvys deser gildebroederen

boogoeffening

ende

het

papegay

die onder

schieten

een

vriendschap, gemeenschappelykc beleeftheyd
deren

blyven onderhouden

kelyke

band

met

den

volmaeckte

onder den an-

een vaste ende

van onderlinge behuJpsaemheyd,

onverbreafgesondert

van alle geveynshcid, vleyery of bedrogh, die niet alleen
geduert het leven, en tot den dood toe plaets grypt ende onder den eenvoud deser stedelingen van Lieberthal! lieftallig
werd

onderhouden,

maer die steets voorduyrt tot nae den

dood, nadien de levendige gildebroeders eenmaei des jaers
een

misse doen singen ende gedagtenisse doen houden voor

de gestorven broederen

ende tot verlossinge haerer sielen.

Sulcx dat dit gilde was een voorbeeld van volmaeckte liefde,
gemeensaemheyd ende behulpsaemheyd, wtstekende ende zegepralende op allen.
Archief

der vijf kapittelen

te Utrecht.

Vervolg van den

inventaris , door den heer A . M . C. van Asch van Wijck.
1517. Copie also an bysschop Ffederik
Ged. 23 Dec. 1516. Get. Philips

gkeschreven syende.

Ilosz, waarbij hij verzoekt

de voldoening zoowel van dc aan Adolf, neef van Herman
Lockhorst geleende als aan hem (Frederik van Baden) voorgeschotenc gelden, betreffende de laatst genoemde gelden als
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hebbende by dryehondert mijlen van hyer voor hem gekocht
eyn guede nye marleren voor 62 gulden vngersche alsmede
}

eenige gulden huber, voor 18 gulden vngersche, ook een
stuck syloers voor 26 goud guld.
hem had gekocht

Dat hij daarenboven voor

voir well hondert gulden tzoehelen, voor

welke .som, hoewel eindelijk voldaan zijnde, hij iwewerff
wt Lyttauwen ende Ruyssen vergeefs heeft moeten ryden ,
wysschelen maicken ende knecht senden wt ende in, boven
duyzent mylen , dat hij door heen en weder reisen van Pfortzheym ende Baden naar Wijk te Duurstede en Vollenhoven vele
onkosten gemaakt heeft, dat hij hierdoor is verpligt geworden.
alles te verkoopen en nu van Stichtschen en Bourgondische!),
van prelaten, heeren en hoofdlieden, ook van edele vrouwen
persoenen vernomen hebbende, int heymelick ende sekerlicken,
dat de bisschop binnen
ten

—

kort int stilte het sticht zal verla-

verzoekt hij hem te denken

aan zijne zyell ende

furstlicke woerden en hem te geven wat hem toekomt, te
meer

daar hij hem als schrijver zes maanden lang op eigen

kost,

lijf en leven i n den Rleefschen oorlog heeft verzeld,

de bestorming van Gennep bijgewoond, en soe wael als ander
i'itere ende krychliede geavontuert heeft, waarvoor hij niet
meer dan 12 goud guld heeft ontvangen en nog 38 goud
guld te vorderen heeft.
—

A . 745 en 746.

Copie van den cedulen in bysschops briejf gelacht synde.

Ged. 23 Dec. 1516. get. Philips Hosz, waarbij hij den bisschop bedreigt, zeggende dat, indien hem de 138 goud guld.
8

st. geleend

geld, alsmede zijne overige voorschotten niet

worden voldaan, hij 's bisschops en Herman Lochorst's ongebuerlick affvreemingen ende inhaldingen niet alleen terstond
mondeling en schriftelijk den 3 staten van Utrecht zal te
kennen geven, maar zelfs overal aan allen fursten ende steden des roemschen ryeks ende in neder- ende overleenden
(als oick dieselve schryfften nu eensdeels by my selffs noch
int heymlick begrepen ende bewairdt) zal laete?i parenten,
lotzenden ende allenthalven anslaen. A . 747.
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—

Copie van den brief eener vrouwen van

biscops Frederics
woirt gescriven
schrijfster,
Pforthheym

van Utrecht,

den Philips

wesende. Ged. 2 Jan. 1517,

genaamd

Gheert

Koen,

weghen des

Ilosen ter

aan Philips

ant-

waarbij dc
Hoss van

berigt, dat aan haar zijn brief door Peter Hen-

n i p , die zwarigheid maakte, dien aan den bisschop te overhandigen , soe hy nyet well te pas en is,

was ter hand ge-

steld geworden, om aan den kerkvoogd te geven, die haar
heeft verzocht hem diens bevreemding over zijne vorderingen
mede te deelen, vermits hij hem int groet ofte clcyii niets schuldig meent te zijn, maar dat, indien hij behoorlijke bewijzen
daarvan

kan toonen,

die schuld zal worden voldaan.

Zij

verzoekt hem , iemand anders i n het vervolg met zulke brieven te belasten , want my als een vrome persone nyet getemmet voirder
Buurstede.
—

sulcke briejf

te onderwijndei}.

Ged. Wijk

A . 748.

4 Jan.

K a r e i , aartshertog van Oostenrijk , berigt aan

bisschop Frederik van Baden , dat hij in het met den koning van Frankrijk
begrepen,

met verzoek om van zijn gevoelen hieromtrent te

worden onderrigt.
ton.

gesloten verdrag het Sticht mede heeft

Ged. Brussel.

I n de Latijnsche

taal.

Zijne handt, lager Bane-

Afschrift.

A . 757 en 758.

In dezen brief besloten een afschrift (insgelijks in het Latijn) van dat gedeelte van het verdrag.
—

16 Jan.

Karei hertog van Gelder, antwoordt aan de

3 staten van Utrecht op den hem medegedeelden

brief van

Overijssel over de inneming der stad Goor, dat de woeste
hoop zijner benden dit op eigen gezag deden , en dat hij ,
bij gebrek aan magt en hulp van het Sticht, dit niet heeft
kunnen beletten.

Dat hij niets liever wenscht dan het on-

derhouden der goede vriendschap en ook reeds vóór den ontvangst van hunnen brief gelast

h a d , om die

knechten,

waar men ze aantrof, te ersteken ende to hantplichten.
handt, lager Muylichem.

D . 465.

Zijne

—

26 Jan. Open brief waarbij de ridderschap van Utrecht

van wegen de 3 staten i n dienst aannemen den ritmeester
Deryck V o i c h t ,

met een zeker getal ruyteren tegen eene

soldij van 8 enkele guld. van gewicht of de waarde van dien
i n de maand, den ritmeester,
ver dubbelde soldij.

trompetter,

Montfoort, van wege de ridderschap.
—

ar seer en schrij-

I n oorkonde van den burggraaf van
Afschrift.

B . 461.

2 7 Jan. Karei hertog van Gelder, meldt aan den

deken en kapittel van den dom te Utrecht, dat de dagvaart
i n zake van den amptman Dirck van Haeften is beraamd tegen den volgenden dag. Ged. Arnhem. Zijne handt. B . 458.
—

29 Jan. De staten van Overijssel antwoorden aan de

3 staten van Utrecht, op hunne

brieven met toegezondene

afschriften van den boodschap des konings en van den hertog van Gelder, mitsgaders van het gegeven antwoord van
den graaf van Nassau, dat zij door

den loip der knechten

verhinderd zijn geworden o m , op hun verzoek, malstat te
houden.

Dat zij evenwel op hun schrijven van 15 Jan.

over het verbond tusschen Z . M . en den koning van Frankrijk,

waarin het Sticht begrepen w e r d , zijn vergaderd ge-

weest en toen, na rijpelijk beraad, hebben besloten, terzake
der translatie,

hun voirraem af te wachten.

Ged. Zwolle.

A . 749.
—
rijk

3 Febr.

Brief, waarbij Francois I , koning van Frank-

verklaart, Utrecht i n het verdrag met den koning van

Spanje te begrijpen cn verzoekt binnen den tijd van 8 maanden te rekenen van den dag van het sluiten van dit verdrag
hunne

brieven van aanneming i n te zenden.

Ged. Parijs.

Zijne handt, lager Par le roy. Get. Gedoyn. I n de Fransche taal.
—

A . 762 verso 763.

4 Febr.
rs

les S .

Frangois I, koning van Frankrijk, zendt aan

nobles burgermaistres et estatz de la ville et pays

d'Utrecht zijne brieven de nominacion et comprehencion met
verzoek , o m , zoo zij i n het verbond begceren begrepen te
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zijn, hunne brieven d* acceptation binnen den bepaalden tijd
op te zenden.

Ged. Parys.

de Fransche taal.
—

6 Febr.

Zijne handt, lager Gedoyn. In

A . 762.

De 3 staten van Utrecht antwoorden aan de

staten van Overijssel, dat zij niet begrijpen kunnen, hoe zij bloet
ende sinipelick alle punten ende zaken sus afslaen zonder
deliberatie o/te byschickinge, om gezamenlijk i n deze moeijelijke

zaak te beraadslaan,

maar zich slechts refereren aan

hun voorraem. Zij verzoeken nogmaals van hunne meening
te worden onderrigt,

zonder meer simulatie ende langer

verhael ende wtwegen sus te soecken, opdat wy daer durch
eens wys werden moegen. Concept. A . 750.
—

21 Febr.

De 3 staten van Utrecht verzoeken aan de

staten van Overijssel beslissend antwoord op hun schrijven
van 6 Febr. opdat

het lang uitstel van antwoord aan den

Koning met éniger

quaden maten ende ongenade verkeert

en toerde. Concept. A . 754.
—

23 Febr.

De 3 staten van Utrecht h rinneren bisschop

Frederik van Baden aan zijn beloofd antwoord ten aanzien
van zijn

besluit tot abdicatie, opdat het verder uitstel van

antwoord aan Z . M . hun niet als contempt ende in ongenade ajfgenomen en werden. Concept. A . 7 5 5 .
—

25 Febr.

Bisschop Frederik van Baden berigt aan de

3 staten v a n Utrecht onder toezending dezer stukken, d a t ,
vermits eenige jaren geleden,

dergelyeken saken ende be-

geerte oick voergecomen waren , hij den koning had geantwoord , daarin genoegen te nemen, mits behouding i n kracht
van alle bestaande verbonden tusschen het Sticht en de naburige landen.

H i j verzoekt hun gevoelen eerdaags daaromtrent

te vernemen.

Ged. slot te Duurstede, get. IIosz. A . 756.

—

26 Febr.

Bisschop Frederik van Baden

meldt aan

de 3 staten van Utrecht, binnen weinige dagen antwoord te
zullen geven ter zake zijner resignatie.
stede, get, Hosz. A . 759.

Ged. slot te Duur-

—

27 Febr.

K a r e i , hertog ven Gelder, zendt aan de 3

staten van Utrecht

zijne raden

Henrick van G e n t h , mr.

Wijnandt van Arnhem met etsliche montboetschappen.
Arnhem.
—

Ged.

Zijne handt, lager Muilichem. A . 760.

27 Febr.

De onderzaten van Abcoude aan de 3 staten

van Utrecht, ter zake van het kiezen van een' nieuwen
waersman, hetwelk altijd plagt te geschieden door den baljuw en de gemeene buren op zondag voor Petri ad cathedram.
D . 466.
—

1 Maart.

Karei

hertog van Gelder, zendt aan de 3

staten van Utrecht zijn'

secretaris

van den Bosch met de

door hem gisteren ontvangene brieven van den koning van
Frankrijk,
—

Ged. Arnhem.

1 Maait.

Zijne hand.

A . 761.

De staten van Overijssel antwoorden aan de

3 staten van Utrecht, dat sich dat doch in gienen dele voegen solde , noch ons oick in gude ajjgenomen ende gekeert
solde werden , dat zij hun voerslach ende raem stellen ende
doen solden in so groete ende trefflicke saek voir de staten
van Utrecht, den doch in cleyneren den gemenen angaende
lantsaecken yrsten to seggen behoeren. De zaak, zeggen zij,
wordt dus niet door hunne simulatien, maar wel door de schuld
van Utrecht zoo lang opgehouden.

Zij verzoeken dus nog-

maals hun gruntlicke vulstendighe ende entlicke gude menynqe sonder simulatie mede le deelen, betuigende dat zij
geene omwege ende vthtoegen, maar niet anders dan rust,
vrede en handhaving der privilegiën, alsmede de ongenade
wenschen te voorkomen , zoowel van Z, M . als andere heeren.
—

A . 7 6 4 , 765.
2 Maart.

De 3 staten van Utrecht verzoeken aan bisschop

Frederik van Baden i n het tegen donderdag eerstk. beschreven kapittel-generaal, tpr zake van het verbond met den koning van Frankrijk, zijne raden te zenden. Concept. A . 7 6 7 .
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1?. Vergadering.

2 December 1S4S.

Nieuwe leden. Bibliotheek. Commtsste voor de kunstgeschiedenis.
Universiteitswezen. Correspondentie. Archief der stad Groningen. Spieghel van de Maleysche tale enz. Christiaan II, koning
van Denemarken, te Leiden 4521.
seerde binnen Oudewater 4617.

Cort verhael van ''t gepas-

Wapenstilstand ter zee, door

Spanje in 4647 aangezocht.

Nieuwe leden. De heer mr. J . L . de Briiïjn K o p s , advokaat te Haarlem, en dc heer mr. J . G. Bijsterhos, archivarius
der stad K a m p e n , worden als werkende leden benoemd.
Bibliotheek. V a n eersfgeraelden heer ten geschenke ontvangen: zijne
Dissertatio historico-juridica inauguralis,

De origine ac

juribus pristini concilii urbani.
Van den heer mr. Berg van Dussen Muilkerk, te Amsterdam.
Bijdragen

tot de geschiedenis onzer kolonisatie in Noord-

Amerika. (Overgenomen

uit het tijdschrift

de Gids van de

maand November 1848).
Commissie voor de kunstgeschiedenis. De heer dr. F . G.
Kist is door het bestuur tot l i d dier commissie benoemd.
Universiteitswezen. Den 12 October hield bij het overdragen van het rectoraat der Groningsche hoogeschool niet de
hoogleeraar F . C. de Greuve de redevoering: De antiquissimis enz., zooals dit verkeerdelijk op blz. 185 der Kronijk is
vermeld, maar werd die rede door den hoogleeraar C. Muurling uitgesproken.
Voorts doet de commissie verslag, dat sedert 27 Maart j l .
op de rol der hoogeschool te Utrecht zijn ingeschreven 89
studenten; dat, volgens het verslag der tijdelijke ministers
omtrent de in te voeren bezuinigingen , hetzij door vernietiging van eene der hoogescholen , hetzij door verdeeling der
faculteiten, hetzij door verandering van inrigting, zoude kun26
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nen worden Lespaard de som van ƒ 70,000; dat den 18 Nov.
de hoogleeraar Veth zijne voorlezingen aan de handelschool te
Amsterdam opende met eene algemeene inleiding tot de landen volkenkunde onzer Oost-Indische koloniën, en dat op den
20 Nov. de hoogl. H . Beijerman mede aldaar, heeft aangevangen met het houden van openbare lezingen over de geschiedenis der Engelsche Oost-Indische kompagnie; dat de
hoogl. J . Bosscha en mr. C. A . den Tex van Z. M . den koning
der Nederlanden vergunning hebben verkregen tot het dragen
van het gouden ridderkruis der orde v a n den Verlosser,
waarmede die heeren door Z. M . den koning van Griekenland
zijn begiftigd.
Correspondentie. De voorzitter, als rapporteur voor de provincie Noord-Holland, deelt mede aan de leden het voormelde
geschenk-exemplaar van den heer Berg van Dussen Muilkerk,
waarbij de voornoemde schrijver het onderwerp i n het algemeen aan de aandacht zijner medeleden aanbeveelt,

met be-

tuiging van volgaarn kennis te zullen nemen van alle wetenschap,

die bij dezen

of genen der leden daarvan mogt

bestaan.
Tevens geeft deze heer den wensch te kennen, dat het
door het gezelschap uitgegeven verhaal van Jan van Riebeek,
(overgenomen uit het tijdschrift de Zuid-Afrikaan) mogt worden voortgezet en geeft i n bedenking, om, indien men daartoe mogt hesluiten, het werk te raadplegen van den kolonel
Napier, Few months in southern Africa,

geplaatst i n the

new monthly magazine. Dit werk wordt mede aangehaald
in

de Revue Britannique van de maand Augustus van dit

jaar, waarin voorkomen Souvenirs du cap de B. E., die den
heer Berg van Dussen Muilkerk zeer belangrijk voorkomen,
ten opzigte van de stichting der Hollandsche kolonie aan de
Kaap de Goede hoop, vermits die herinneringen hooger opklimmen dan het genoemd dagverhaal van Riebeek, en tevens
het

antwoord geven op de vraag,

op blz. 7 i n de noot
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door de redactie gedaan, omtrent het aldaar langer vertoeven
of meer gemeenschap houden
tentotten.
de

der Engelschen met de Hot-

Welligt zullen, merkt voorts de gemelde heer aan,

Old chronicles of the Cape by Donald Moodie esq. R. N .

daar ter plaatse

mede

vermeld,

eenige

verdere

inlichting

kunnen geven.
De voorzitter berigt de leden , dat hij bereids door eenige
leden is in staat gesteld, aan dien heer inzage te verleenen
van twee

oorspronkelijke stukken,

overzeesche bezittingen betreffende,

de geschiedenis
omtrent

onzer

welker belang-

rijkheid nadere inlichtingen worden ingewacht.
Het bestuur gevolg wenschende

te geven aan het verzoek

van den schrijver, meent in het belang van dit bepaald punt
van historisch onderzoek, zich te moeten rigten tot de leden
van het historisch gezelschap,

met het zeer beleefde ver-

zoek om den heer Berg van Dussen M u i l k e r k , door mededeeling van belangrijke en onbekende stukken, daartoe betrekkelijk, i n staat te stellen aan zijne verdere bijdragen, die
met verlangen worden te gemoet gezien, de meest mogelijke
volledigheid te kunnen geven.
Ten aanzien van het vervolgen van het dagverhaal van
Jan Riebeek wordt, op voorstel deswege van den heer voorzitter , door de leden besloten, den meergenoemden heer beleefdelijk

uit te noodigen, om dezen arbeid wel op zich te

willen nemen

of althans door zijne voorlichting het bestuur

daartoe i n staat te stellen.
Archief der stad Groningen, verslag medegedeeld door
mr. H. O. Feith jr.
Uitgenoodigd door het bestuur van het hist, gezelschap te
Utrecht, om een verslag van het Groninger archief te leveren,
heb i k gemeend daaraan te voldoen door het volgende te geven.
Toen mijn vader i n het jaar 1832 tot archivarius der provincie werd aangesteld,

waren de archieven der stad afge-

scheiden van die der Omlanden, hoewel zij beiden wel onder
26*
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de bewaring van denzelfden archivarius waren gesteld.
eersten werden i n het stadhuis,
huis geborgen.

De

de laatste i n het Omlander-

Zij waren bovendien noch op een register ge-

bragt , noch i n eene juiste orde weggelegd.

Nadat er eene

behoorlijke goed ingerigte kast was gemaakt, werden alle de
archieven bij eikanderen naar tijdsorde vereenigd,
eenige
in

terwijl

corporatien werden verzocht en alle ingezetenen, die

het

bezit mogten zijn van oude oorkonden, vriendelijk

uitgenoodigd, ze i n het archief ter bewaring neer te leggen.
Het gevolg van dien maatregel is zeer gunstig geweest, vermits er van verscheidene corporatien eene menigte archieven
zijn

uitgereikt en ook sommige ingezetenen hetgene zij had-

den , hoe weinig dan ook, hebben ingeleverd.

Sedert dien

:ijd bestaat het archief der provincie Groningen in eene vereeniging van charters , oorkonden , verzegelingen, brieven en
andere dergelijke oude stukken, afkomstig van de stad Groningen , van de Omlanden, de hoofdkerken en sommige gasthuizen binnen Groningen, het
enkele ingezetenen.
vermeld, opdat
wien

oude hof provinciaal en van

Op ieder der stukken is zijne afkomst

ten allen tijde zoude kunnen blijken aan

zij hebben

toebehoord.

Deze verzameling is geplaatst

in ée'ne der bovenvertrekken van het stadhuis van Groningen
met eene daaraan

verbondene werkkamer voor den archiva-

rius.

De charters, verzegelingen en oorspronkelijke stukken

zijn

i n eene mede naar chronologische orde ingerigte groote

eikenhouten

kast,

bevattende 284 laden.

deeld in 6 afdeelingen,
deuren.

Deze kast is ver-

welke ieder is voorzien met twee

Elke twaalf laden zijn wederom besloten i n eene

grootere lade, opdat men bij brand terstond die in e'e'ns zou
kunnen uittrekken en wegbrengen, waardoor dan te gelijk
12 laden konden gered worden.
De stukken, welke niet i n de laden worden bewaard,
zijn meest gebonden i n perkamenten folio banden en geplaatst
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i n opene kasten van boven elkander tegen den muur gevestigde planken.
De charters en verzegelingen zijn talrijk en zeer belangrijk
De oudsten zijn

van het jaar 1246 cn 1257, waarvan de

eerste bevat de fundatio
dictae ter Aa

9

purochialis

Ecclesiae

ad amnem

cn de laatste een charter is van Hendrik I I I ,

koning van Engeland, rakende den vrijen handel der Gro
ningers in en op al zijne havensvatten

Dit verslag kan niet be-

eene optelling, zelfs niet van de belangrijkste char-

ters van ons archief.

Genoeg is het hier te kunnen mede*

deelen, dat voor dc geschiedenis, inzonderheid voor die van
de stad en de provincie Groningen, hier zeer veel belangrijks voorhanden is.

Velen betreffen vergunningen van vrij-

dom van verkeer en handel \ vele zijn verbonden tot onderlinge hulp en bijstand ingegaan met Fivelingo, met Hunsingo,
met voorname edelen , met sommige gedeelten van het oude
Friesland

en met sommige vorsten; vele bevatten oorspron-

kelijke brieven Van eenige i n de vaderlandsche geschiedenis
beroemde

mannen;

vele overigens zijn charters van onder-

scheidenen inhoud, zooals de veembrief van 1 4 5 6 , waarbij
de stad Groningen in den ban

werd verklaard door het

vcemgerigt te Wunnenberg enz. enz.
in

zijne Monumenta

deze charters

veteris

opgenomen , terwijl

voorloopig register

van

De heer Driessen heeft,

aevi inedita,

een aantal van

ook eene inzage i n het

charters enz. stad en lande betref'

fende, uitgegeven te Groningen door den heer A . J . de Sitter in 1 7 8 9 , de belangrijkheid van het Groninger archief
nader kan doen kennen

3

hoezeer dit register reeds een alte-

rum tantum is vermeerderd.

E r is reeds een chronologisch

register door mij op alle deze in de voormelde ladcnkast
voorhandene charters en verzegelingen gemaakt,

op welk re-

gister nu een alphabctisch wordt vervaardigd, waarmede ik
reeds ver gevorderd ben.
afgewerkt,

en

op het

Wanneer deze registers geheel zijn
laatstgemclde

mede zijn gebragt de
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overige stukken van ons archief, dan zal men i n één oogopslag kunnen zien of een gezocht wordend stuk aanwezig i s ,
en ook of over eenig onderwerp iets op onze archieven-kamer
gevonden wordt.

Indien men het jaar weet, sla men het

chronologisch register n a , zoo niet, dan het alphabetisch register op het onderwerp, waarnaar men zoekt.

Het vervaar-

digen van deze registers vereischt zeker veel t i j d , maar zij
zijn

ook voor het wetenschappelijk gebruik van veel nut en

gemak.
De gebondene boeken zijn hoofdzakelijk :
1°.

Rekeningen der kloostergoederen.

breide verzameling, beginnende

Deze is eene uitge-

met den eersten tijd, toen

de kloostergoederen bij hunne secularisatie, tegen het laatst
der zestiende eeuw werden overgenomen en onder afzonderlijke rentmeesters gebragt.

Zij zijn i n het geheel niet onbe-

langrijk voor de kennis van den landbouw en het gebruik
hetwelk men van deze goederen heeft gemaakt.
2°.

De resolutien der staten van stad en lande, vervat

i n 90 deelen , loopende van den 24 A p r i l 1604 tot den 13
February 1798.
3°.

De resolutien der staten-generaal. 33 deelen, van den

1 Januarij 1612 tot aan 1781.
4°.

27 deelen , van welke 18 tot opschrift hebben: volu-

men documenlorum in cas van conventie voor de stad Groningen; en 9 , volumen documentorum in cas van reconventie voor de stad Groningen. Zij bevatten verscheidene wetboeken der verschillende gedeelten
wetten, besluiten en handelingen
men elders te vergeefs

zal zoeken.

onzer provincie,

vele

der stad Groningen, die
Zij zijn de afschriften

der stukken, welke de stad heeft gebruikt i n het kostbare en
langdurige proces tegen de Omlandeu en tegen de Oldambten
voor de staten-generaal, en dienden i n het bijzonder om de
stads autonomie en souvereiniteit ook i n de Oldambten aan
te toonen.

Dit gading is beslist bij een zeer gemotiveerd

vonnis van tien 24 Julij 1640. Het vonnis m ons archief
in

duplo aanwezig en niet de oorspronkelijke handteekenin-

gen der regters voorzien, is op perkament geschreven en beslaat 224 bladzijden in folio.

H e l zegel der staten-generaal

in rood was is er met roode koorden aan vastgehecht.
Deze volumina, wier inhoud reeds op het boven vermeld
chronologisch register is aangeteekend,

zijn zeer belangrijk,

vooral omdat er verschillende wetten en handelingen i n voorkomen, welke nergens elders worden gevonden.

Zij zijn i n

triplo opgemaakt, zoodat er van iederen band drie zijn.
5°.

De vonnissen en charters van het hof provinciaal van

1 5 7 1 — 1 7 3 1 , vervat i n 12 deelen.
6°.

Zeven deelen houdende afschriften van alle de gilderolleu

van de gilden der stad Groningen, i n denjarc 1792 vervaardigd ten gevolge van een raadsbesluit van den 6 February 1790.
Van

vele gilden zijn de oorspronkelijke rollen of wetboe-

ken met zilveren beslag i n het archief voorhanden, terwijl
eenigen nog bij sommige ingezetenen worden bewaard, en
enkelen reeds te zoek zijn geraakt.

Daardoor is deze ver»

zameling van te meer belang.
7o.

Eene verzameling van requestcn , brieven, contracten,

concepten van wetten enz. is in eene chronologische orde
bijeen gebragt en wordt thans ingebonden.
25 deelen i n folio bevatten.

Ieder

Zij zal ongeveer

daarin voorkomend stuk

zal op de registers worden vermeld.
8°.

Vele banden bevattende enkele rekeningen van de

stad Groningen, oude wetboeken, warfsoordeelcn, oude verbonden, resolutien en wetten.

Deze zijn voor een groot ge-

deelte afschriften, doch men treft er ook sommige oorspronkelijke onder aan. Onder deze moet hier bijzonder worden
vermeld het oorspronkelijke Stadboek van Groningen van
1425.

(In 1828 gedrukt door het genootschap Pro excolendo

jure patrio, hetwelk het 5

d e

deel z*ijner werken uitmaakt).

Dit fraaije manuscript is in groen fin weel gebonden en was
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vroeger met twee zilveren knoppen voorzien, waarvan thans
eene ontbreekt.

Tot aan

1795 werd het door de regering

dezer stad telken jare gebezigd, o m , voor het oude regthuis
onder den blopten hemel op dat wetboek door de aankomende
regering den vereisen ten eed te doen afleggen.
9°. Eene verzameling van afschriften van oorkonden, meest
alle afkomstig van de vijf kapittelen van Utrecht, bestaande
met het register i n elf deelen.
Eindelijk

zijn

er nog van eenige stukken, afzonderlijke

verzamelingen i n dossiers, ieder een bijzonder onderwerp hebbende, vereenigd.
Het archief wordt van tijd tot tijd uitgebreider, doordien
men meer en meer begint i n te zien, dat het beter is oude
manuscripten en bescheiden in eene daartoe bestemde instelling te plaatsen, dan ze zelf te bewaren, waardoor zij zekerlijk ée'nmaal i n handen vallen van diegene, welke er minderen prijs op stellen en dan te zoek raken.

Sedert eenige jaren worden oude munten en medailles,
voornamelijk

deze stad en provincie betreffende, op het ar-

chief verzameld;

Door aankoop en geschenken is dit munt-

kabinet langzamerhand uitgebreid en nu reeds vrij belangrijk.
Bij

de inwisseling der oude munten , i n den laatsten t i j d ,

zijn

er vele aanwinsten gedaan , zoodat men genoodzaakt is

geweest i n het jaar 1847 eene grootere kast aan te schaffen.
Deze kast van eikenhout gemaakt, bestaat uit 64 laden bekleed met groen laken.

Iedere lade is genummerd, ten einde

op den catalogus te kunnen worden onderscheiden.

In deze

verzameling zijn niet alleen vele dubbelde exemplaren, maar
ook vele, welke eigenlijk minder tot de oude geschiedenis
van dit gewest behooren.

Wanneer toch de zoodanigen aan

het archief werden geschonken

;

heeft

men gemeend ze te
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moeten

aannemen,

diegene,
De

om te kunnen dienen tot ruiling tegen

welke meer

tot onze provincie betrekkelijk

op dit muntkabinet

worden

gedrukt

melingen

zijn.

gemaakte catalogus zal binnen kort

en daarbij de houder van dergelijke verza-

worden uitgenoodigd, zoodanige ruiling te willen

aangaan.
Ten
zijn

slotte zij nog vermeld, dat in deze kast eeuige laden
afgezonderd

tot bewaring zoowei der zegels, waarmede

de voormalige regering der stad
rcgters en ambtenaren
bezegelden,
Zoo

en der Omlanden. of de

i n deze provincie hunne verzegelingen

als ook der afdrukken van zegels van familien.

worden deze allen voor de toekomst bewaard en k u n -

nen zij eenmaal dienen tot opheldering en betere kennis van
den vorigen tijd.
Spieghel van de Maleysche tale. De heer rapporteur voor
de provincie Noord-Hoiland deelt mede de navolgende door
den heer Leupe te Medemblik ingezondene bijdrage,

betrek-

kelijk de talen i n Neerlands - Indie.
«Onlangs i n het bezit gekomen zijnde )>zegt de heer Leupe"
van

een werkje, getiteld : Spieghel van de Maleysche tale ,

in de welcke sich die Indiaensche jeucht christelyck ende
y

vermaeckelyk kunnen oeffeneii, vol eerlicke t samenspraecken
ende onderwysinghen in de ware godtsaligheyt tot voorstandt
van de christelycke religie met een vocabularium van de
D uyt sche ende MaleyscJie tale, dienst ich voor alle liefhebbers
derselver. Tot Amstelredam by Dirrick Pietersz. op 't Water, in de witte Persse 1 6 1 2 , uit de bibliotheek van wijlen
s

den heer J . van Harderwijk, waar het op den catalogus blz.
60 op no. 721 der quarto's voorkomt als ZEER ZELDZAAM; en daar
volgens de bepalingen van het reglement voor het Historisch
Gezelschap onder litt. g Hulpwetenschappen ook genoemd worden de Talen in Neerlands-Indie, zoo heb ik het niet ondienstig geacht, o m , daar vooral tegenwoordig de aandacht op
onze bezittingen

i n die gewesten

gevestigd i s , het als eene
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kleine bijdrage tot de litteratuur der Maleysche taal

aan

bet gezelschap i n le zenden.
Genoemd werkje heb ik te vcrgeefsch gezocht op de lijst
der boeken in de Maleische taal, gedrukt en opgegeven bij
Marsden en Elout, i n de Hollander, bij

laatstgenoemden

vind i k echter onder n ° . 3 Handleiding blz. 173 »Vocabularium ofte Woordenboek, i n 't Duytsch en Maleys, eertydts
gecomponeerd en uytgegeven door Casparum Wiltens eJt Sebastianum Danckaertsz.

Ende nu (met meer dan drie duysent

soo woorden als manieren van spreken) vermeerdert uyt de
schriften van Jan van Hasel ende Albert R u y l door Justum
Heurnium. Amsterdam 1 6 5 0 , " waar dus de naam van den
schrijver van den Spieghel voorkomt, met dit onderscheid,
dat

hij onder de opdragt

aen de Erentvroome, achtbare,

wyse , voorsienighe , seer discreete heeren, bewindhebberen
der

generale

Oost-Indische compagnie, residerende i n H o l -

landt ende Zeelandt, zich teekent A . C. R u y ^ l , terwijl i n
het vocabularium alleen Albert R u y l staat.
Ook bij Valcnlyn
Nieuw O o s t - I n d i ë ,

i n zijne Beschrijvinghe van Oudt- en
vind i k maar eens van hem gewag ge-

maakt, en wel i n het 3e deel, le stuk. blz. 42, waar hij
het

werk van Danckaerts aanhaalt en waarnit ik het vol-

gende overnam: »Invoege dat mijn oogmerk in 't minste niet
en is geweest, hier een perfect of zuiver Maleytsch geschrift
te stellen en t' corrigeren, hetgeene dat aireede bij de heeren
A . R u y l en F . Houtman gedaan was" enz.
Het is dus een werkje, dat zeer i n het begin van onze
vestiging i n de Oost-Indië en toen de zetel van ons bestuur
zich nog in dc Molukken bevond gedrukt is. Wat den schrijver zeiven betreft, deze schijnt mij toe predikant geweest te
zijn,

zooals uit den inhoud van den Spieghel is op te ma-

ken en waar hij i n de opdragt zegt, »Alsoo ik ghemerekt
ende bespeurt

hebbe,

den ernstdustighen yver, die U . E .

ernstvroome , wyse, seer voorsienighe heeren , altyt hebben
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bethoont

ende bewesen, tot vorderinghe van het onweder-

spreeckelyke algemeene christelycke geloove in de landen
van de Oost geleghen Indiens, om aldaar de jeucht in tucht
ende discipline te houden, waertoe U . E . E . altoos (met een
besorcht ooge over dezelve) derwaerts gevoeght hebt sodanighe personen als by U . E . dochten, daertoe bequaem te wesen,
tot wiens hulpe ende dienst (als oock voornamelic voor die
gemeente aldaer) ic op het begecren van U E . ernstvrome, wyse,
voorsienighe seer discrete heeren der camere van Amsterdam,
in

den jare voorleden door den drucke hebbe uitgegeven,

de Forme van de bevestinghe des houlicx, den christelycken
doop ende een seecker vraeghbocexken van S. Aldegonde,
mitsgaders den grooten A - B boek, alles gestelt in de Malaysche tale, alleen om vooreerst de Indiaensche jeucht le scherpen

in de forma van onse

Nederduytsche letteren" enz.

Hieruit blijkt tevens, dat er door hem nog meerder werkjes
i n 'de Maleische taal zijn geschreven. Waar hij dus als predikant gestaan

heeft is mij niet gebleken, daar hij als zoo-

danig bij Valentijn in zijne lijst van Ambonsche predikanten
niet genoemd wordt, zijnde daar de eerste Caspar Wiitens
van 1615 tot 1 6 2 5 , zoodat het echter mogelijk i s , dat hij
daar vóór 1615 is geweest en de Spieghel al in druk is uitgegeven i n 1612.
Een enkel woord over den inhoud van den Spieghel z a l ,
vertrouw i k , niet ongevallig wezen.
De Spieghel bevat negen kapittels, boven elk staat den
inhoud vermeld , als :
?

Kinder reden s morgens int opstacn, Abraham, Jacop, Salomon ende David.

Dal eerste capittel.

Kinder groetinghe, des morghens in de schoole leerende
hacre lessen. Sacharias enz.

Dat tweede capittel.

Kindcrs ontbijt: Mozcs enz.

Dal derde capittel.

Lerende schrijven ende rekenen.
Kinder

vraeghen ,

ghevonden

Dat vierde capittel.
onder dc

schriften

van
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den edelen
gonde.

heere Philips van M a r n i x ,

heer \an S. Alde-

Dat vijfde capittel.

Verscheyden kinderen spelen.

Dat zesde capittel.

Vermaeninghe tot charitaten.

Dat zevende capittel.

Loflycke doen van oprechte vaders, besoeckendc haere kinderen i n de schoole.
Slapens tyt.

Dat achtste capittel.

Dat neghende capittel.

Alle zyn met lessen, de tien geboden

;

het onze V a d e r ,

morgen- en avondgebeden, alsmede gebeden voor en na het
eten doorinengd, terwijl het besloten wordt met eene woordenlijst van ruim 1200 woorden, zoo i n het Nederduitsch als
Maleisen.
Bij

deze voor de Maleische taal belangrijke bijdrage was

door den heer Leupe eene proeve gevoegd van dien inhoud ,
namelijk een uittreksel van een gedeelte van het eerste kapittel met eene verbeterde Maleische spelling.
Deze proeve echter, mede door den rapporteur voorgedragen

werd

door

de

leden minder geschikt geoordeeld tot

mededeeling in deze Kronijk.

Men besluit deze bijlage te

stellen in handen van de commissie van redactie.
Chrütiaan

II,

koning van Denemarken, te Leiden 1521.

De commissie van redactie, door den heer Rammelman Elsevier nader toegelicht omtrent den zin van eenige duistere
woorden, die i n het stuk vermeld op blz. 197 der Kronijk
voorkomen, deelt de heer Drieling als rapporteur, de navolgende afkondiging der stad Leiden van 28 Aug. 1 5 2 1 , "namens den voornoemden heer mede.
Alzoe die conniclicke waerde van Denemercken op gisteren
hier binnen deser stede van Leyden geweest i s , ende onder
andere versocht heeft an myn heeren den scout ende gerechte,

dat zij dc gevangen zoude willen vrij ende los ontslaen

van der vangenisse, twelck den schout ende gerechte gaerne
ter eere ende begeerte van de C. W . gedaen hebben, op zulker manieren als de stede dat placht te doen i n der huldinge

van onsen princen ende lautsheercn, dat is te weten, dat die
gevangen geweest

zyn op hoir lyff, leden, bedewaerden de
l

tonne ofte den styen an den hals te dragen )
hoir lyfï, l y t , bedevaert,

f

dat die van

tonne ofte styen an den hals te

dragen gevryet ende los dair of ontslagen waeren, mits dat
zy betaelen den stien, dair op zy gebannen waeren,

Soe ist,

dat t gerechte, willende uscren ter goeder trouwen ende hoir
belofte, der C. W . van Denemerke gedaen, onderhouwen, zoe
viel als in hen is, ende den gevangen, den schout ende der
stede angaende, gevryet ende quyt gelaeten hoer leden, bedewaerden, tonne ende den stien om den hals te dragen, die
dairvoir gevangen ofte gewecken wacren , behoudelicken dat
zy vuyt der stede bliven zullen ter tyt toe, dat zy de steden
van den stien, dair zy op gesct z y n , voldaen ende betaclt
zullen hebben, ende voirts dat die gheen die by den baillti
van Rijnlant gevangen waeren, ende andre die vuyt der stede
zyn ende zekere excessen bedreven hebben, dair die vrinden
ende magen den C. W . voirs. om gracie gebeden hebben,
dat die vrinden nae der noenen coraen by den secretaris om
haer delicten ende feyten op geschrifte te doen stellen , om
die voir den gecommitteerde van den C. W . van Denemercke
over te leveren , om by hem daer vorder in te doen navolgende de last, hem by den voirs. C. W . van Denemercken
gegeven, ende dat die voirs. personen hen wachten te comen
binnen deser syde ofte van Rynlant, Hage ende Hage-ambocht
ter tyt toe, dat zy remisse hebben vercreghen in behoirlicke
forme,
De heer Rammelman Elsevier deelt nog omtrent de komst
van dien vorst te Leiden , het navolgende mede:
Oricrs geeft

in zijne beschrijving van Leiden, A°. 1614,

blz. 553 op, dat Christiaan i n 1521 te Leiden kwam, zooals
ook door de publicatie wordt bevestigd, Wagenaar , Vaderl.
i)

Zie over deze wijze van strafoplegging vóór de

hervormiug

Wagenaar , beschrijving der stad Amsterdam, XII. 158, i59»
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Hist, deel I V , pag. 4 5 5 ,

zegt,

1523 i n de Nederlanden

k w a m , na eenige jaren te voren

dat hij i n den zomer van

eenige Hollandsche schepen in den Zond aangehouden te hebben.

Er is dus een verschil van 2 jaren, dat niet aan de

tijdrekening is toe te schrijven.

Zie verder over Christiaan,

Wagenaar, 1. 1. deel V , blz. 34 enz.
nis des Vaderlands, V

e

van Christiaan i n 1523.

Bilderdijk, Geschiede-

deel, blz. 4 7 ,

stelt ook de komst

Zie verder de aanteek. op Chris-

tiaan blz. 182 van datzelfde deel.
Christiaan II overleed op het slot Kallenburg i n 1559.
Zijne gemalin Isabella, zuster van keizer Karei V , heeft na
de vlugt van haren koninklijken echtgenoot gewoond te Lier,
vervolgens te Gent en eindelijk te Swijnaerde,

alwaar hij

den 19 Januarij 1526 overleed op het landgoed van den abt
van St. Pieter.
Ons medelid, de heer van der Does de B y e , is i n het bezit van eenige afschriften, genomen uit het archief te K o p penhage, namelijk
1°. Brief van George de B y e , aan den Deenschen kanselier Nicolaas P e t r i , geschreven uit Delft 27 Febr. 1523.
2o. Dispositie van den burgermeester te Delft, dato 13 Julij
1 5 2 3 , rakende betaling van ƒ 1 1 0 0 door twe Zwolsche burgers i n handen

van George de B y e , als zaakgelastigde van

koning Christiaan.
3 ° . Volmagt van koning Christiaan op George de Bye
Dirkz. te Delft, 5 Junij 1523.
4 ° . Bevestiging door burgemeesteren van Campveeren gegeven, van zekere overeenkomst aangegaan tusschen Lambert
Anders(oon), i n naam van koning Christiaan ter eene en
George de Bye Dirkz. ter andere zijde, betreffende den verkoop van het kaapschip Danika Hol ken, 10 Sept. 1523.
5°. Belofte van Georg de Bye om i van den buit die zyn
bediende

Gysbert zoude maken met het kaapschip Danika

Holken, 10 Sept. 1523.

fio. Kwijting gegeven door Lambert Andersoon , secretaris
van koning Christiaan, aan George de Bye Dirkz. van ƒ 6 0 0
voor het kaapschip Danika H o l k c n , Antwerpen 21 Septemb.
1523.
Bij mr. L . Ph. C. van den Bergh , Gedenkstukken tot opheldering der Ned. geschiedenis en uit het archief te Rijssel,
komt i n het

3° deel, blz. 133 een brief voor van Maxi-

miliaan aan Karei V den 15 January 1516 (moet zyn 1517)
uit Augsburg geschreven, waarin onder anderen gezegd wordt :
»Par voz lettres et au tres sommes averty la desplaisante et
honeuse vie, que tient nostre frère et beau filz le roy de Danmareke avec une concubinne (de bekende Duifje), au grand
deul et desplaisir de nostre fille, vostre seur, sa compagne
et blasmé de tous ses parens.

Et affin de le destrairc a ha-

bandonner ceste desordonnée vie et Pynduire a faire et tenir
plus le'ale compaignie a nostre ditte fille, Avons délibe're' envoyer vers ledit roy nostre ame' et féal chevalier et conseiller
messire Sigismund Herberstainer,

et le fere

partir dedens

trois jours, et oultre cc avons besoignie' avec les depputez de
nostre cousin le due Frederick de Saxen électeur, qui sont
pre'sentement
rent

vers nous, que ledit due comme prouchain pa-

d'iceluy roy et qui a aydé a dresser son mariaige, en-

voyera avec nostre desseusdit conseillier ung de ses serviteurs.
Et

désirons et vous requérons y vouloir semblablement in-

continent envoyer quelque notable homme des vostres, pour
parensemblc et conjoinctement povoir exe'euter leur charge a.
la

£n que dessus. Et aussi que le dit roy par plus grand

respect se

doibve rcgir et gouverner a la voye de raison,

d'honneur

et de salut et délaisser la dite concubynne, au

contentement de nous tous, ses parens et affins.
Christiaan heeft
gehouden en het
lijke

ook in de abtdy van Rynsburg verblijf
is opmerkelijk, dat men hem nog konink-

eer te Leiden

bewees en hij hierop als het ware aan-

spraak maakte bij zijn bezoek te Leiden, nadat hij uit zijne
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staten was verjaagd en aan onze schepen en handel veel nadeel had toegebragt.
Eenige jaren geleden heeft

het Deensch gouvernement,

alhier en i n België, geenc gelden ontzien om alles op te zamelen uit de archieven, wat op Christiaan's verblijf hier en
i n dat land betrekking heeft.
Op voorstel van den heer voorzitter besluit de vergadering,
den heer van der Does de Bye uit te noodigen, om van
de door den heer Rammelman Elsevier opgegeven stukken,
nadere mededeelingen te willen doen en het gezelschap i n dc
gelegenheid te stellen de uitgave daarvan te bevorderen.
Cort verliael vant gepasseerde binnen Oudewater, geduyrende de laetste dachvaert van hare Mogh. Ed. ende daernae.
Den I X ende X Decembris X V J
zommige contra-remonstranten

C

ende zeventien hebben

groote moeyte ende ongerust-

heyt i n de stad van Oudewater aengerecht, voorgevende,
dat het nieuwe testament met het bygevoechde psalmboek en
de gebeden by de remonstranten uytgegeven was met privilegie van de H H . staten, i n welcke men vondt een gebed ,
daer i n Godt de Heere gebeden wordt voor alle coningen,
doch inzonderheyt voor de coninck van Spangien, onzen
genadichsten heere etc. daer uyt besloten wierde, dat de remonstranten het lant zoeken aen de coninck van Spangien
over te leveren, ende dat zy nu openbaren, t gene zy lange
int herte gedragen hebben, doch is haer claerlick aengewezen
dat die zelvige maniere van bidden, oock i n ^vele andere
boeken oude en nieuwe gevonden wierdt, mitsgaders dat
het gemelde testament by die contra remonstranten uitgegeven
was.

Omtrent deze 4 y t , als Poppius nae die kereke ginge

om te prediken, zekere manspersoon, genaemtRuth, gevraecht
zynde van een ander wie predicken zoude, antwoordde: die
galgedief, die daer hene gaet, wijzende op Poppiuin, hy
mach aen der galch lopen daer hy behoert.
Den

X X December heeft Herman die Lopicker, capiteyn
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van de vry willige, die by de contra-remonstranten

aenge-

nomen z y n , groote beroerte binnen Oudewater veroorzaeckt
met scheldwoorden , dreygiiig ende uyttrecken van zyn mes,
tergende zeker burger,

genaemt Ryck de Backer, want als

deze hem bestonde te verweeren , zyn vele contra-remonstranten i n de wapenen gecomen , een onder het gezelschap namelyck Ruth, te voren gemeldet, heeft geroepen tact ons het
huys pionderen, doch deze beroerte worde gestut, zo dat geen
meerder quaet daeruyt ontstonde.
Alzoo i n de Kersdagen, zo ze genaemt worde, Poppius een
groot gehoor hadde,

hebben

de contra-remonstranten

onder

het volck gestroyt, dat men Poppius voorts van de predikstoel
zoude houden, zommige van henlieden gevraecht zynde warom
zulcx geschieden zoude\, oft zyn here oft leven quaet waere,
antwoorde zij , neen, maer indien men hein Hete predicken,
ky zoude die geheele stadt Arminiaensch maken.
Den X X I X

c n

December, alzoo Poppius om nootzakelicke af-

fairen moste tot Leyden zyn ende Dirck Jansz. van Baexen,
predikant

tot Moordrecht hem transporteerde tot Oudewa-

ter om daer ten verzoeke Poppii te prediken , ende tot dien
eynde hem inde kercke liet vinden, zoo is hem van de contra-remonstranten

tzelvige zeer onordentlyck verhindert ende

verboden , als blyct by de informatien daervan genomen,
neifens

dezen gaende, ende als Dirck Jansz. voornt. uyt de

kerck gegaen was, heeft Lydius gepredickt.
Ten

zeiven dage nademiddach zyn de beide ouderlingen

ende diaconen van der contra-remonstranten

zyde

gecomen,

ten huyze van den burgemeester Jacob Willemsz. van Sweeten hem aenzeggende, dat zy hielden voor welgedaen, tgeene
van haer ende eenige

van de gemeynle aen Dirck Jansz.

voornt. was gepleecht ende dat zy niet wilden gedogen, dat
Poppius voortaen predicken zoude ende overzulcx protesteerden , indien eenich ongeluck daer uyt ontstonde, als Poppius wederom op de predikstoel comen zoude , dat zy zulcx
27
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op de burgemeester

zoude verhalen, dan de burgemeester

zeyde, hy is nochtans van de HH. staten ons toegezonden,
antwoorden zy van Uwe staten*
Te

dezer oirzake hebben de heeren terstont afgevaerdicht

hare bode, om Poppius te verwittigen , dat Dirck Jansz. van
Baexen verhindert was om te predicken, ende dat hy derhalven

zelve tegen den X X X I

e n

hem binnen Oudewater zoude

laten vinden om zelve te prediken.

Poppius is op den X X X I

e n

in den morgenstont binnen Oudewater gecomen, ende is des
nademiddachs, als zyn beurte was te piedicken, ter ordinare
uyre i n de kercke gecomen, vergezelschapt zynde met den
heere b a i l l u , beide burgermeesteren, alle de scepenen, demto
Dirck

Gysbert, ende een groot getal van andere goede bur-

gers , maer als zy t zamen inde kercke quamen, hebben zy
daer gevonden Lydius, die voordemiddach afgecondicht hadde
te zullen nademiddach wederom predicken, met zyne kerckenraet, mitsgaders vele haerder adherenten, mannen ende vrouwen , vele ge wapent zynde met zydegeweer ende andere wapenen, waeren oock zekere vroupersouen of by oft int heckgen , die malcanderen belooft hadden , Poppius van de stoel
te houden (ende sommige zeggen) doot te srayten.

Als n u

Poppius met de zijne i n de kercke quam, sach men een
vreemt gebaer by al het volck, zoo vrouwen als mannen,
de vrouwen meest alle opstaende ende hare stoelen i n de hant
nemende , haer ter stryt bereydende.

Men hoorde oock deze

en diergelycke woorden: sa sa, valt nu aen. Het was al9

les gestelt tot oproer. Lydius daerentusschen ziende de heeren
met Poppio comen , ging haestelick op de predickstoel, ende
zonder te laten voorlezen (welck de gewoonte daer is i n de
kercke) bestonte terstont den X X V Ï I

en

psalm te zingen.

Pop-

pius ziende, dat hy onordentlyck ende genoechzaem met gewapender hant verhindert werde zyn dienst te betreden, ende
niet willende dat aen zyne zyde eenich oproer zoude gemaect worden, daeidoor het volck hantgeracen zoude worden
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heeft de heeren ende andere borgers, die met hem gecomen
waeren,

verraaent

de kercke gegaen,

om weder te keren ende zyn alzoo uyt
doch eenige van zyn gezelschap werde

van die andere i n de kercke zeer getercht om te vechten ,
zoe oock dat de partyen, sommigen haer rappier ten halven
uytte schede

togen , maer die met Poppio gecomen waren ,

indachtig zynde de ernstige vermaninge, die haer gedaen was,
hebben

zulcx van haer afgewezen.

Te dezen tyde vertoon-

den oock vele andere contra-remonstranten

haer by haere

huyzen bereyt met huere wapenen. Enige huyzen (voornamenlyck een by de kerck) waren extraordinairelyck voorzien
met allerleye wapenen.
monstranten

Des nachts waeckten de contra-re

met grote

menichte tegen ordre van de stadl.

Zommige meenen , dat zy niet veel min als tweehondert i n
getale zijn geweest, oude en jonge.
Den I

e n

January X V I

C

achtyen, in de morgenstont, is groot

geloop geweest door de stadt van diegene,
weer,

die met zydege-

halve spiesen gewapent waeren tot grote schrickinge

van alle vredelievende borgers ; scheltwoorden ende dreygementen van doot te slaen worden over al gehoort; aen deene
zyde schricken, beven, huylen ende kermen worde gesyen
ende gehoort; aen dandere zyde kinderen der remonstranten
conden niet v r y zyn van het gewelt der oproeringe; wie een
woord ten beste spraeke was i n peryckel van zyn leven, de
straten

conde men niet gebrnyeken , men riep aldus moste

het gaen , tivee religiën

conde in eene kerck ?iiet geleden

worden , waer zyn nu de Bavianen, zy houde haer in huys,
maer zy zullen uytcomen, al zoude men de huyzen het onderste boven werpen, zoodat men binnenshuys niet conde
zonder vreeze zyn.
eerlicke burgers

Een schoenmaker gingh met twee andere

op de Halbrugge wandelen , by hem quam

een oproerige ende hem scheldende, dat hy een verclicker
was, ende drongen hem hart aen
gaen,

;

dander zocht hem tont-

deze trock zyn mes uyt ende sneedt nae de schoen27*
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maker,

eyntelick de schoenmacker

om zyn l y f te salveren

toocli oock zyn mes uyt, ende werde een onderlingh gevecht,
de oproerige stak de schoenmaker op de borst, dat het mes
aen stucken brak , zy werden dan noch alle beyden enichsins gequest, daer en tusschen als deze roep gehoort worden
quamen die conlra-remoi^tranten

van alle hoeken met rapie-

ren, pieken etc. daer riepene, slae doot den schelm, leeft hy
nochl de schoenmaker dan noch worde in een burgers huys
ontfangen,

daer

wilde men hem weder uyt hebben, doch

hy salveerde hem dimmende over een muyr ende zoo in een
ander

buys coraende,

de benautheyt die doen by vele was

can niet wel uytgedruct worden.

Anderen veel werden on-

beweeglick getercht om te vechten, doch hoewel het hen aen
cloecmoedicheyt niet gebrack , ziende dat zy overbeert waren,
hebben
na

haer des onthouden.

de predicatie, meest

wapenen , kinderen

Omtrent negen uyre liepen zy

alle met zydegeweer ende andere

werden stocken i n de handen gegeven

opdat zy niet ongewapent zouden zyn , vele kinderen waren
bezig om stenen te vergaderen achter de kerekdeuren. Een
van de ordinare schippers, die op den Goude varen, worde
bespoltet, omdat hy de paep voeren zoude (namel. Poppius)
zoodat hy niet bestaen dorste hem i n zyn schuyt te nemen.
Ten

dezen dage quamen oock veele dachten aen de heeren

van

de goede borgers,

dat zy niet meer wilden waecken,

om de grote vileine van de oproerige, daardoor zy snachts i n
peryckel van haer leven waeren , derhalven omtrent de middach de vroetschappen

vergadert z y n , de capiteyn Concke

staende voor het stadh uys, mit zyn halve corapanie in haer
zydgeweer tot der heeren defensie.

Doe is besloten dat de

companie van capt. Concke zoude alleen opt stadhuys zyn
des nachts, ende dat die gene, die onder de burgers gewillich
waren, zouden by de poorten waecken, daer uyt volgen zal
dat

allecnl. de oproerige de stadt zal betrout zyn. In deze

vergaderinge van de vroetschappen schaemde hem niet W i l -
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lem Dircxz., lakencoper, een hooft der contra-remonstranten
te zeggen , dat hy last hadde om de stadt in verzekerheyt te
houden , doch toonde zyn commissie niet.
Door deze dingen alle ende meer andere, niet mogelick om
met de penne nae waerheyt volcomelick uyt te drucken, zyn
de goede burgers tot Oudewater i n zeer droevige gestaltenisse,
niet anders als of zy hacre gezworen vianden overgelevert
waeren,

ende wert niemant gevonden zoo stout, dat hy i n

den Hage zoude trecken, om te bevorderen, dat de acte van
de laatste resolutie van hare Mog. E d . aengaende de verkiezinge hoerders burgemeesters gezonden worde.
nademiddach hebben

de heeren

Te dezer dage

Poppio veroorlooft nae der

Goude te gaen, omdat hy doch zyn dienst binnen Oudewater niet langer betreden conde, ende hebben de bailiu ende
de beyde burgermeesteren hem aen de schuyt geleydet, opdat
hem geen onheyl overcomen zoude.
Is nu allen E . magistraten

te bedencken, hoe denver-

druckte borgerye tot Oude water opt spoedichste ende zekerste
zal connen geholpen worde, opdat zy niet met rechte hebben
te protesteren (welcke haer voornemen is) dat zy schattingen
gevende

ende alle lasten nae haere gelegenheyt gelyck an-

dere steden dragende, oock de resolutie van haere Mog. E d .
gehoorzame, nochtans niet worde behoorlyck beschermt, maer
haere vianden ter proye overgegeven.
Dit stuk afkomstig uit het archief van wijlen den heer
J . J . Dodt, schijnt getrokken te zijn uit de verzameling van
Bontemantel, welke naam boven het afschrift vermeld staat.
Wapenstilstand ter zee door Spanje in 1647 aangezocht.
De heer J . J . de Geer deelt

des aangaande de navolgende

afschriften mede, afkomstig uit de papieren van Johan van
Matenesse, plenipotentiaris bij den vredc-handel te Munster.
I.
Verklaringen van de gevolmagtigden van Spanje, overgezonden door den heer van Meinderswyck. — 1647. Junij 13.
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rcs

Les

plenipot . d'Espagne

ont

declare' avoir

du roy leur raaislre, en datte du 14
seure d'avoir
aucune
sur

ordonné non

on

leur

faict

des

]

moignant sa ma '\ desirer,

ont

provinces
cscrit

Rodrigo,

au
pour

du

Païs-bas,
me

ser .

Provinces U n i e s , mais que de

toutle sorte de bon traictement ) ,

u

les

havres et ports d'Espagne

nautoniers, trafiqueurs, navires et dan-

rs

re'es de mess . les estatz
plus

receu lettres

May, par ou i l les as-

seulement, que Ton ne pratiqua

sorte d'lioslilité dans les

les marchands,

c

que

auquel

Arcbiduc

tes-

le mesme soit pratique dans

et

ts

effect

lesd .

au

marquis

y pourveoir incontinent,

res

plenipot .
dc

Castel

comme ilz esperent

4) Copia de un capitulo de carta de su Mag;ï. para su Ex*, el sr.
conde de Penaranda, en Madrid a 40 de Hebrero 4647.
Hame parecido muy bien lo que vos y el marquez de Castel Rodrigo adverüs en la materia de commercio durante la dilacion del
ultimo establecimiento y he mandado por todos los navios Hollandesses,
quellegaren a los puertos de Espana, sean bien tradados y acomodados, y
que nose f?) les apriete en las materias de contrabando. Antes se alargaran las permissiones que pidieren y ademas desto se queda mirando de
proposito sobre los ministros de diversas jurisdiciones que concurren a
l'examen y visita destos navios, y de los demas que comercian para
tornar el ajuslamiento que sea de desembarazo y escusa de costas y
de moleslias a los traficantes.
Extracto de otro capilulo de carta de su Magd. para el dho sr. conde,
de Madrid a 43 de Mayo 4647.
Si para facilitar la pas con las Provincias Unidas conviniere declarer la desde luego por el agua lo podreys hazer, consiguridad de que
yo mandare observar en todas partes, lo que en esto se assentare.
Onder stond :
Ces extracts son lires des letlres originelles escriltes en chiffre sig^
nées du roy d'Espagne, lesquelles je soubsigné ay leües et declare que
re

le secr . de l'ambassade d'Espagne m'en a offert le chiffre, affin que
je le dechifrasse moy mesme , le 41 Juin 4617, en tesmoing de quoy
je les ay signez.
Estolt signé
J. van der Burch.
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qiril

sera faict avec toute

soitc de scurte', et que pour Ie

moius on empeschera ceux d'Ostende, Neuport et aulrcs cndroicts mariiimes de donner aucune incommodite aux subiects
de messieurs les cstalz.
res

Lcsds. plcnipot . d'Espagne out aussi faict scavoir, que
r

par lettres de m . le comte

re

de Larnbercli, pIenipot . de

r

l'Empereur, esciites a mons . Ie comte de Peneranda , dont
l

la copie va cyjoinle ) , on cognoissoit l'intention de la France
estre de se prevaloir de la couronne de Suede, pour obliger
PEmpcreur k se separer du roy d'Espagne; du suilte de quoy
le jour de bier l l

e

r

re

de Juin mons . de W o l mar, aussi plenipot .

lé

de sa ma . imperiale, estoit

res

venu dire auxds. plenipot .
rs

d'Espagne , que le jour precedent les amb . de Suede , qui
sont icy venus
nistres

faire instance

de l'Empercur

de la

tout
part

ouucitcmciit aux mide

la France, qu'ilz

l) De navolgende brief is, even als de voorgaande extracten, letterlijk gevolgd naar afschriften,

waarin

enkele woorden twijfelachtig

schijnen.

Evno. Sr.
Oy

despues de comer cmos conlregado cl puncto de la equipolen-

tia de Brunsvick firmado de mi sec. a los Sres. Sueeese*, los quales

?

egun dixo el Oxenstern, no partiran sino despues de manano; ya se vee

s

que quierenganar lienipo. El dho secret, le pregunto, porque avian sitï—
ado a Vorsteiiau. Respondiole Oxenstern, que lo avia ocasionado Ia nra
lardanca en ajustar la dha equipolencia, pero que ya avian escritto al
Koningmarck y no avia aim biulla (aim riulta) la respuesta. Dixu Milonio
0

ami secret , que Franc", pedian muy insiantemente por medio de Rosenhan
e

a los Sueceses para que les assislan a inducier a los caes^s. que S. M .
ni

como emperador, ni como archiduque

assisla a Espana

}

pero

0

quando mi secret , le represento la impertinentia de lademanda, respondio Milonio , que Sueceses no harian muy grandes inslancias pues
no tenian enemistad con Espana , ) que su alianca eon Francia no se
cxlendia tando. I) os g<^. a V. E. muchos annos como desseo. Osnabruch
3 de Junio t6 17.
De V. E. mi Ser»\
.1. M. Conde de I.amberch.
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cussent a promettre,

avant que passer plus outre dans les

traictez au nora de leur maistre, que ni corame empereur,
n i comme roy de Bohème et d'Hongrie, n i comme archiduc
d'Austriche, i l ne donneroit directement ni indirecteinent aucunes assistances

d'hommes,

d'argent n i dc conseil au roy
res

d'Espagne; a quoy les plenipot . de l'Empereur aiants repliqué,

que

cela seroit contraire a toute sorte de droict et

de raison, puis que le roy d'Espagne estoit prince d'empire
a cause des Païs-bas, du Milanois et du comté de Bourgogne,
et qu'il tient Pun des cercles dudit empire, que d'aillieurs
tê

i l est conjoinct de sang, d'amitié et d'interest auec sa ma .
imperiale:

s

vS

lesd . amb . de Suede ont reparti,

que

sans

doubte semblables considerations estoient de grand poids, mais
que neantmoins la France estoit resolue de rompre les traictez,
en cas l'Empereur ne voulust admettre cctte condition.
res

Les mesmes plenipot . d'Espagne ont

de

plus

repre-

senté, que les Suedois contre les conventions preliminaires
assiegeoient Furstenau, et que de la ilz debvoient acheminer
leurs armes contre Meppen et en suitte contre Varendorp,
Dorsten, Ham et autres places de Westphalie, ce qui estoit
bien a craindre tant pour messieurs les estatz, que pour les
autres provinces du Païs-bas, qui appartiennent au roy d'Espagne.

al

E t que d'autre part le mar .

de Turenne

estoit

en marche pour passer le R h i n et conduire ses trouppes qu'il
prctendoit grossier d'unc partye de celles de Bavicre et de
Hessen au Luxembourg.
II.
Leopold, aartshertog van Oostenrijk, verkondigt den vrede
ter zee. —

1647. Junij 5.

Leopolde Guillaume par la grace de Dieu archiduc d'Austriche , due

de Bourgogne, Stiric, Carinthia, Carniole et

Wirtenberch , administrateur general de la milice de Hierusalem, de l'oidrc ïeutonique dc nostre dame en Prusse et

249
grand maistre d'icelui en Allcmagiic,

Italic ct outre mer,

evcsque de Straesbourg, Halverstadt, Passau et Dolmits, aussi
administrateur des principautez abatialcs de Herschfeld, M u r barq ct Lude , comte de Tirol et de Goritz & c . lieutenant
gouverneur et capitaine general des Pays-bas et de Bourgogne & c .
Commc ainsi soit, que par la bonté divine le traicté de la
paix est advance' en sorte, que selon toutte apparence la chrcstienté est en termes d'estre en bref deli vree de cclte si longue
et sanglante guerre,

et que pour la cessation d'icellc le roy

mou seigneur ait tellement travail le, comme encore a present
té

sa ma . y desire

coutribuer

tout

son possible: pour

ce

est i l que nous, desirans d'y cooperer de plus en plus de la
e

lé

part de sad . ma . ct de la nostre , et pour tant micux acheminer cette bonne inteution , avons pour des raisons a ce
nous mouvantes,

trouvé convenir de declarer, comme nous

declarons bien expressement par cette, de re vouloir exercer,
n i souffrir, qu'il soit exercée premièrement par mer aulcune
sorte d'hostilité contre les inhabitans des Provinces Unies, et
aussi avons interdict et deffendu,

comme nous interdisons

et deffendons bien expressement par cette, a tous admiraux,
vice-admiraux, capitaines et autres officiers et gens de guerre
de mer, de quelque condition qu'ilz puissent estre, d'useraucune sorte d'hostilité,
retardement

ou que soit faict aucun dommage ou

auxdits inhabitans des Provinces Unies.
c

au camp a Aimeutiers le o

Faict

de Juin 1047.
Estoit sigué
Leopolde

m c

Guiil .

Plus bas estoit escrit:
Par ordonnance de son altesse
et s i g n é ,
Verreicken.
Et cachette avec le cachet du r o y ,
Par eopie s i g n é ,
le

P h . le Hov.
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HI.

Klagten

van den gcvolmagtigde van Spanje over vijande-

lijkheden,

gepleegd door de bezetting van Maastricht.

—

1647. Junij 14. (Overgezonden door den heer v. Meinderswyck.)
ce

r

S. e x . m . de Meynersvig est supplié d'informer prompr s

tement m . les estatz ses superieurs,

dc ce qui est repre-

senté par eet escrit, et qui lui a desia esté declairé de bouche le jour de hier en la visite, que l u i fist lc sr. B r u n ,
re

plenipol . d'Espagne.
Scavoir, que depuis peu la guarnison de Mastricht, compose,
a ce que l'on entend, la plus part de Francois, auroit pille',
saccagé et puis brulé la ville de Vaure a cincq heures de
Brussel les,

que

t3

rs

chacun jour des places frontieres desd . s .

cstalz vont jusques

aux portes de Liaire, Malines, Anvers

et Louuain prendre

des prisonniers et exercer toutes sorles

d'hostilitez; qu'il ne peut sortir le moindre vaisseau pour aller en Espagne des les Pays-has,
r e s t é , les danre'es confisquées

cstroiltes prisons et ransonnées.
ls

vaisseaux venants desd .

rs

s .

qui ne soit aussi tost ar-

et les personnes reduittes en
A u contraire de quoy les

estatz cn Espagne y sont bien

receus ct favorablement traictez par declaration expresse de sa
te

m a . catholique, ct

encore presentement on travaille pour

me

faire que le seren . archiduc Leopold erapesche, que des aucun
endroict

de son gouvernement on ne passe a aucuns actcs de
ls

rs

ressentimenls contre les subjects dcsd . s . estatz, mais qu'au
contraire on deffende touttes hostilitez, s'espcrant que de la
ts

rs

part desd . s .

estatz i l y sera correspondu, ainsy que la

raison le veut, la gratitude et le repos de leurs subjects les
y

convie et qu'ilz

les porter

ne vpudront pas aigrir leurs voisins, n i

a reprendre

la voye des amies, au lieu de celle

d'une quietude et amitie' reciproque, a laquelle ilz estoicut entierement dispose's.

Faict a Munster ce 14 Juin 1647-

IV.

Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mog.
heeren Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden, betrekkelijk eene missive van den graaf Scrvien.
Sabbatthi den I 5

e

Juny 1037.

Is ter vergaderingc gelesen seeckcr geschrift, aen haer Ho.
Mo. gedaen

presenteren

uyt dun naem ende van wegen de
r

heer graeff van Servient, exlraordinaris amb . van

Vranck-

ryck , hier nae volgende geinserccrt:
L'ambassadcur de France, ayant eu ad vis, qu'on propose et
poursuit

de la part de l'ennemy commun uuc neutralité ou

suspension

d'armcs

sur ia mer,

proposition soit cscouléc par

ne peut croire qu'une telle

messieurs les estatz gcneraux,

puis qu'elle est clirectement contraire aux traictez d'alliance,
qui ne permettent pas d'entendre a de semblables negociations
que

d'un commun consentcment,

et

qu'elle

est aussi con-

traire aux resolutions, qui out esté plusieurs fois prises non
sculcment

dans l'assembléc gcncralle de leurs

seigneurics,

mais dans celle des estatz de touttes les autres provinces, ensnilte desqucllcs on a tousiours declare aux mi nistres du Roy
L

r

et aud . ambassad . en particulier, que la cessation des hostilitez contre l'cnncmy commun ne devoit estre accordé qu'cn
mesme temps par la France et par cette republicque, ct apres
que la delivrance des ratifications auroit esté faicte de part
et d'autre.
son

fc

r

Neantmoins led . amb . pour ne manquer pas a
tó

devoir et pouuoir rendie compte a sa ma . de ce qui

sc passé dans unc occasion de cette importance, se promet que
tout

leurs s e i g

ries

. auront

agrcablc de l u i communiquer

ce qui peut avoir este' propose ou traicté sur ce subjet,

ct cependant

supplie leurs seigneurics eu suite de l'alliance

qu'il leur plaise de surecoir la negociation, qui pourroit avoir
esté commcncéc,

jusqu'a

cc qu'il ait faict entendre les i n -
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terests de sa ma *, en cette rencontre,

et qu'on y puisse

prendre resolution conjoinctement.
Faict a la Haye le 15 jour de Juin 1647.
Servien.
Waer op gedelibereert synde, hebben de provinciën van
het

voorn, schrift versocht copie, die haer E . mits desen

vvert geaccordeert.

Ende is voorts goetgevonden ende ver-

staen , dat de griffier Musch sal gaen aent logement vanden
gemelden

heer graefï van Servient, ende syne e x c .

cie

te

gemoet voeren, dat haer Ho. M o . egeen kennisse en hebben

van het

en begrepen.

subiect i n het voorn, schrift gemcntioneert
den

De heeren gedep . van wegen de provincie

van Hollant i n

haer Ho. M o . vergaderinge hebben ver-

socht, dat op het voorn, geschrift egeen couclusie en mogt
worden geformeert, maer daermede gesupercedeert tot maendach naestcomende,
derselver advis te
vande

provincie

teeckenen,
tendeert

doende toesegginge van alsdan daerop
sullen inbrengen.

van Utrecht

hebben

1

611

De heeren gedep * .
hierop laten aen-

dat de voorn, conclusie soude behoren geex-

ende gearaplieert te worden.

Hiermede te weten,

dat i n cas het voorn, subiect gecomprehendeert i n het voorn,
geschrift ter vergaderinge van haer Ho. M o . soude mogen
voortgebracht

worden,

datmen

alsdan van wegen desen

staet sal verclaren, datmen hen deses aengaende punctuelyk
sal reguleren nae den inhout vande tractaten tusschen de
cronen Vranckryck ende desen staet gemaect.

253

I § . Vergadering.

9 December 1§A8.

Bestuur. Bibliotheek. Correspondentie. Wetenschappelijke mededeeltngen. Stadsrekeningen van Deventer 1337—1547.
AIkmaar. Handschriften,

Bibliotheek van

toebehoorende aan mr. M.

Leeuwen. Gevoelen van J.

G. van

Wtenbogaert over de invoering der

kerkorgels. Archief der vijf kapittelen te Utrecht. Brieven van
prins JJ illem van Oranje aan de staten van Utrecht.

Bestuur.

De lieer mr. F . H . C. Drieling is benoemd tot

archivarius

van liet Historisch Gezelschap in plaats van den

heer mr. G. L . Schalier tot Peursum, welke i n die betrekking
wenschte vervangen te worden.
Bibliotheek. Ten geschenke

ontvangen:

V a n den heer van Asch van Wijck.
Afschriften

van meest oorspronkelijke brieven van prins

Willem van Oranje (overgenomen uit den Utrcchtschen Volksalmanak voor het jaar 1849).
Correspondentie. De heer J . J . de Geer, rapporteur voor
de Belgische leden, deelt, bij monde
aan de leden mede eene ontvangene

van den voorzitter,
missive van den heer

Ph. Blommaert te Gend. Verg. Kronijk blz. 131.
» Bij mijne

opsporingen ter archieven alhier," schrijft de

heei Blommaert, «ontdekte ik twee stukken, welke mij geschikt schenen om in de werken van het Historisch Gezelschap opgenomen

te worden.

Het een is eene gelijktijdige

beschrijving van de beroerten

te Gent, ontstaan ten jare

1539—1540,
waardoor

welke door keizer Karei V werden gedempt,

de laatste vrije instellingen der geduchte gemeente

dezer Nederlanden

ten gronde gingen.

Dit stuk is niet zon-

der belang; verklaringen en getuigenissen
nomen , welke elders

niet

gevonden

zijn er i n opge-

worden.

Het ander

stuk handelt over het regt i n de middeleeuwen hier te lande,
over het regt der schepenen

en dat der leenmannen, het

254
katnpregt
enz.

het regt bij examen,

bij doorgaande

Dit handschrift dagteekent van de I 4

d e

en 1 5

waarheden
d e

eeuw.

De heer voorzitter wordt door de leden uitgenoodigd, den heelde Geer te verzoeken, om den heer Blommaert, onder dankbetuiging voor dit beleefde

aanbod, de verzekering te ge-

ven, dat de toezending van beide deze stukken met de meeste
belangstelling worden te geraoet gezien en zij, zoo spoedig mogelijk, zullen worden geplaatst i n een der werken van het Historisch Gezelschap.
Wetenschappelijke mededeelingen. Stads rekeningen van
Deventer. De heer voorzitter, als rapporteur voor de provincie
Overijssel. legt ter tafel de afschriften dezer rekeningen, loopende van 1337 tot 1347, en deelt tevens aan de leden mede,
de door den heer archivarius dezer provincie verkregen magtiging van wege de gedeputeerde staten , om het bestuur tot
de uitgave dier stukken i n staat te stellen.

Zie Kronijk

blz. 209.
Men besluit deze bescheiden i n handen te stellen van de
commissie van redactie en wordt de voorzitter verzocht den
heer mr. van Doorninck zeer beleefdelijk dank te betuigen
voor diens welwillende tusschenkomst.
Bibliotheek van Alkmaar.

Voorts draagt de genoemde

heer rapporteur aan de leden voor, den inhoud van den catalogus eener boekverzameling, aanwezig i n de stad Alkmaar.
De heer mr. J . A . K l u p p e l , die met behulp van ds. J . Prins,
thans predikant te Amsterdam, dezen catalogus, met de noodige
aanteekeningen

verrijkt, heeft zamengesteld, meldt daarbij ,

dat deze verzameling vroeger was berustende i n de groote of
St. Laurens-kerk en dat alle de boeken, welke met koperen
of ijzeren ketenen waren voorzien, door hem i n 1819, op verzoek der stedelijke regering, zijn overgebragt geworden naar
de charterkamer van het stadhuis.
Op voorstel van den voorzitter wordt door de leden besloten dezen catalogus,

waarin vele merkwaardige drukwerken

schijnen vermeld te zijn, te stellen i n handen van dr. Kemink,
met verzoek, om omtrent de belangrijkheid dier verzameling
op eene der eerstvolgende vergaderingen verslag uit te brengen aan het gezelschap.
Handschriften, toebehoorende aan mr. M. G. van Leeuwen te
Alkmaar.

Tevens is door de beleefde

den heer Kluppel de voornoemde

tusschenkomst van

heer, rapporteur voor de

provincie Noord-Holland , i n staat gesteld geworden, aan de
vergadering den inhoud mede te deelen van twee catalogussen eener zeer belangrijke verzameling handschriften van dc
1 5 , 1 6 , 17 en 18 eeuw, toebehoorende aan mr. M . G . van
Leeuwen te Alkmaar, welke heer aanbiedt
afschriften

het nemen van

van de belangrijkste daarin voorkomende brieven

en stukken, ten einde die door den druk openbaar te k u n
nen maken.
Men besluit de beide catalogussen voorloopig tot het nemen van afschrift i n handen te stellen van de commissie van
redactie, terwijl

de voorzitter wordt uitgenoodigd om , met

overleg dier commissie, eene keuze uit die verzameling te
doen en van het beleefd aanbod van den heer van Leeuwen,
onder dankbetuiging

voor zijne belangstelling i n de werk-

zaamheden des gezelschaps , zoodanig gebruik te maken, als
in het belang der zaak zal worden noodig geacht.
Gevoelen van J. //tenbogaert over de invoering der kerkorgels. Dc heer Drieling draagt den navolgenden onder hem
berustenden oorspronkelijken brief van Wtenbogaert voor:
Waerde broeders ende vrienden in den Heer!
myner

oogen, die my het schryven b y -

kans teeneraaei verbieden,

De duysterheyt

neffens eenich ander beletsel, i s ,

off syn oorsaken , waerom ick op uwer w. brieff van den
30 January (niet voor den 4de dezer by my ontfangen) door
D. Albertus Huttenus van uwer w. wegen aen my gesonden,
niet soo haest, als ick hadde gewenscht, en hebbe beantwoordt.
Dit

doe iek nu ende sal daerop seggen in betamelicke vry-
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moedicheyt (nadcmael

ick worde gevraecht) dat ick niet ge-

noch cn konde verwonderen, oock noch niet en k e n , dat
daer onder

uwer

w. syn luyden (soo het

schynt), die

sprecken van inder plaetsche uwer christelycken vergaderingc
een orgei te doen raaecken , omme daerop te doen spelen,
quansuys

tot het slucr van tgesang der psalmen ende ver-

wecking van devotie, daertoe men dan soude moeten den
organist gageren,
kosten

ende wat daer meer toe hoert, alles tot

van vrienden, die daertoe liberalyck willen contri-

bueren , soo uwer w. w. voorgemelde schryven houdt. Soo
haest ick den voors. brieff l a s , wierdt ick indachtig de
spreucke Jacobi des apostels,

cap. V : 1 3 : Is yemant in

lyden onder u , dat hy bidde; is yemant goeds moets, dat
hy singe. Broeders! ick bidde seer vriendelyck i n Christi
naem sict eens om ende let met goede ende recht christelicke deftige aenmerkinge op de gestaltenisse van 't lichaem ,
daer van ghy luyden alle te samen medeleden zyt. God
heeft het ligchaem te samen getempert (seydt d ' apostel I Cor.
X I I : 1 2 , 2 4 , 2 5 , 2 6 ) op dat de leden gelycke sorge voor malkander'en dragen souden. Ende ist dat een lidt lydt, soo
lyden. alle de leden mede. W a t dunckt u , Broeders, is ons
lichaem i n lyden om ons te vermanen tot bidden, olF i n
sulcke staet dat w y reden hebben om orgelen op te rechten,
om daer op te spelen?

Onse medeleden tot Leyden worden

noch tegenwoordelick opt hartste vervolght met verbieden
harer godsdienstige vergaderingen binnen de stad , ende met
boeten ende bannen uyt de stadt, oeck met klockluydinge,
vrome broeders,

die tselve tot Gods eere ende d'opbouwinge

van Christi ryck onderstaen hebben met alle zeedicheyt, die
alle dagen tot haer grote moeyten ende kosten, nu acht dagen
lanck, lopen hier in den Hage om hulpe ende verlichtinge
ende niet en vindeu : ende wanneer sy schoon eenige verlichtinge bekomen mochen (die noch onseker is) sullen sy i n allen
gevalle huer moeten getroosten buyten door slyck ende dreck

ter predication te lopen , gelyck tot noch toe, oock met groote
schade iae genoech affbreuck veler swacke leden. Wat deerlicke brieven ick noch onlanck uyt Campen ontvangen hebbe,
vol droevige klachten over de scherpe vcrvolgingc onser vrome medeleden aldacr, weet ick wel, ende konnen des noodt
verthoont worden. Ma er laet ons, broeders, onse oogen wat
verder slaen. Staet niet de gehele Christenheyt in vuyr,
vlam, bloedtvergieten ende bykans ongehoorde verwoestinge
van landen ende luyden buy ten, ende in ontallicke verwaeringen der secten ende verdeylinge onder malkanderen binnen? Acht men dit weynicb, olF meynen wy dat vele derselver onse leden niet en syn (daerop nochtans all vry wat
te seggen sonde vallen). Laet ons wederom te huys keeren
ende sien den stant deser onser landen , buyten sterke en eene
soo seer sware , langduerige gevaerlicke oirloge, binnen soo
seer verdeylt ende gescheurt in secten ais wy weten. Is dat
niet seer droevich ? is dat niet bitterlick ende met heete
tranen te beweenen ? Syn wy dan niet in lyden ? Is het
dan niet nodich dat wy bidden ? Is dit wel een tydt om
op het ma eek en van orgelen ende orgelspelen in onse vergaderingen te denken? Ik segge merckelick onse remonstrantsche vergaderingen, die om het christelick betrachten der
leere der waerheyt, die na de godsalicheyt is , ende van de
vrede der christenheyt soo veel uytgestaen hebben ende geleden , noch tegenwoortich in soo vele onsen leden uytstaen ende lyden? Daer benefïens weten die goede lieden
die die orgelen int hooft hebben, dat onse christelicke vergaringen by de politycke overheyden wel hier ende daer by
conniventie toegelaten y maer nergens geauthoriseert en syn ?
Jae selve niet soo verre, dat men ons de minste kennisse
van der overheyt wegen niet en wil doen van de uytschryvinge van de publyke biddagen, om die als uyt der over*»
heyds bevel te mogen houden? De vergaderinge lest binnen
Leyden gehouden, was op den biddach des avondts, dit on28
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aengesien heeft de schout aldaer syn eysch tot betalinge der
boeten ende arbitrale correctie doen fonderen op de placaten tegen ons uytgegeven ende voor eeuwige edicten verclaert,
twelck die van Leyden oock tot een fondament van hucr
hardt vonnes voorgemelt, tegen onse vrome medeleden gewesen . nemen ende stellen, sonder dat yemandt daer heeft dorven tegen spreecken.

Dese roede staet daer noch tegenwoor-

4

dich v o o r de schoorsteen tegen U . W . W . broeders, tegens
ons hier, ende alle andere onse medeleden, wanneer het de
overheyden hier offt daer, by dese off die occasie mochte
gelieven die te nemen om ons daer mede te geesselen.
len w y dan noch om orgelen ende orgelspelen denken?

SulJae

dit alleen mocht, als een teeken van dertelheyt ende stout*
moedicheyt, genoch syn, om den slapenden hondt wacker te
maecken ende ons het orgelspelen degelick te verleeren. Boven dit alles: siet hoe onse saecken staen int aensien van
het onderhoudt der armen; vele van.de welke geen middel
en hebben om welcke i n groote bekommering ende beslommering met naeckte kinderen te leven.

Siet hoe het met

onse studenten staet, die ten hoochsten nodich s y n , om onderhouden te worden ten dienste onser gemeynen om de
afflyvige plaetsen te vervullen, die ten minste soo vele behoren te syn in getal als de noodt vereyscht ende dermaten
in elcke nootdruft onderhouden behooren te worden, dat zy
lust mogen krijgen tot de kerckendienst onder ons, ende andere met heur exempel mogen aanleren.

Ick swyge noch

verscheyden andere onses lichacms swaricheyden meer,

daer

toe w y gants gheen fonds en hebben, sonder twelck nochtans
soo veel als onmogelick i s , menschelicker wyse, onse christelicke saecke lang staende te houden?
op orgelen ende orgelspelen dencken.
parthyen, de contra-remonstranten
orgelen souden höoren?

Souden w y dan noch
Ende wat sullen onse

seggen, als zy van die

Sullen sy niet roepen, dat onse

nieren ons wel sachtgens zeggen, nu w y soo woelich ende
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broodtdroncken worden , dat wy orgelen maecken ende organisten onderhouden. Ick laet noch staen de groote argernissen, die wy hiermede soude geven by vrienden ende vyanden, dit weet ick seecker. Ick verblyde my evenwel ende
dancke God te hooren, dat onder u luyden ende in uwe
gemeynte luyden syn, die wil ende genegentheyt hebben, om
tot dat werek liberalick te contribueren (soo ick uyt uwe
w. w. schryven mereke), hopende ende vertrouwende, dat sy
dat (in myn ooge overdadich, ydel, onnut, periculoos, ontydich ende argerlick) orgel maecken ende spelen uyt de sinnen settende , deselve ende meerder liberaliteyt sullen thonen
tot de rechte opbouwinge van t geestelick Jichaem Jesu Christi,
om tselve in de voorverhaelde ende andere nootdrufticheyden te hulpe' te komen, dat sal Gode ende Christo ten hoochsten aengenaem syn, die tselve hier ende hier naemaels ryckelyck loonen ende zegenen sal. Tck bid er om > soo seer
ick ken ten hoochsten, wetende den noodt, ende met een ,
dat en het voorgenoemde orgel maecken ende spelen, (dat ick
voer myne selven ymers niet goedt, maer in onse vergaderinge
ymers onstichtlick houde) uyt de zinnen settende ende latende
varen , dese myne vrymoedige doch oprechte antwoordt op
uwer w. w. briefF ten goede houden. Ick bidde God? waerde
broeders ende vrienden in den Heer, dat Hy uwe wr. w.
by zy met den heyligen Geest, in alle uw doen ende
laten, u w. w. gevende te doen dat hem aengenaem is door
Jesu Christo, in den welcke ick ben ende blyve,
Uwe w. w. ootmoedich dienaer,
Hage, 7 Febr. 1640.
Johannes Wtenbogaert.
Opschrift: Eersamen; voorsienigen, geleerden, godvruchtigen, waerde ende seer beminde broeders ende vrienden van
de kerekenraedt der remonstrantsche christelicke vergaderinge
tot Rotterdam.
28*
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Archief der vijf kapittelen te Utrecht. Vervolg van den
inventaris, door den heer A . M . C. van Asch van Wijck.
1517. 6 Maart.
staten

De 3 staten van Utrecht melden aan de

van Overijssel,

onder toezending van den aan Karei

van Oostenrijk geschreven brief, dat hunne voirraem is, myt
soe veel meer wes wy de C. M. van Spaengen te wil ende
ter lieff zeilen mogen doen na inhout ende reden , dat wy
dan soe mit goeden herten geneygen zyn ende altyt wezen
willen ; doch behoudelicken onse rechten , privilegiën,

vryhe-

den ende heercomen ende costumen ende goede gewoenten.
Dat zij voorts hunne gedeputeerden naar Z M . zullen zenden.
Zij verzoeken aan Overijssel daarbij de hunnen te voegen , en
hun

dit binnen 8 of 9 dagen te doen weten , want dat zij

de bezending niet langer willen uilstellen.
—

6 Maart.

Concept. A . 766.

Brief, waarbij de 3 staten van Utrecht aan

Frans I, koning van Frankrijk, verklaren i n het verbond met
den koning van Spanje begrepen te willen zijn,
hunne

behoudens

regten en privilegiën mitsgaders de in krachthouding

van hunne overige verdragen en van hunne onzijdigheid —
bezegeld door Johan van Zuylen van Nyevelt, i n naam der
staten.

Ged. Utrecht. Afschrift.

In de Latijnsche taal.

A. 768.
—

16 Maart.

De staten van Overijssel antwoorden aan de

3 staten van Utrecht, dat hunne voirraem so veer int wylde
extendeert, dat zij daaruit niet gruntlicken hunne vulkomen
ende vtherste meninge kunnen ontwaren — dat zij wel hadden gewenscht,

dat zij die wat apenlicker ende onbedecter

wthgedruct hadden, en dat het hun niet mogelijk is daarop
te antwoorden noch hunne

gedeputeerden

verzoeken bf mondeling bf schriftelijk
meninge te vernemen.
—

30 Maart.

staten
rijk

Karei

te zenden. Zij

hunne gruntlicken

A . 772.
hertog van Gelder meldt aan de 3

van Utrecht, dat zijne naar den koning van Frank-

afgevaardigde raden te Brussel komende, openlick door
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Jühan burggraaf van Montfoort hadden hooien zeggen , dat
die saicke van den nyen Bourgonsclien bisschop accordiert
ind toegelaiten iciere. Hij verzoekt onbedect hieromtrent i n lichting te bekomen. Ged. Arnhem. Zijne handt, lager Virssen. D. 467.
— 2 April. De 3 staten van Utrecht antwoorden aan Karel hertog van Gelder, dat hunne gedeputeerden den 12 Maart
naar Brussel gezonden., geen anderen last hadden, dan hunne
onsehuit te doen over het lang uitstel van antwoord aan Z.
M. zooals zij hem dit den 11 Oct. schriftelijk hebben kenbaar gemaakt. Dat zij ter zake der translatie niets hebben
geconsentiert. Concept* A. 773.
— 7 April. De 3 staten van Utrecht verzoeken aan Karel aartshertog van Oostenrijk hun, na Paaschen, dag en
plaats te bepalen ter zending hunner gedeputeerden tot hem
en , na het hooren van hun besluit, vorder daerinne te handelen, alss die saken voirsz. dat wteyschen zeilen, tot welf art
der landen ende alle goede vruntscap ende nabuerscap te onderhaldeiu Concept, A. 774.
— 9 April. Raden des bisschop te Duurstede antwoorden
aan de 3 staten van Utrecht op hun verzoek, om vermits
cranekheyt des bisschops , goede toezigt op den huize Duurstede en de stad Wijk te houden — dat Frederik zich meer
tot beteringe ende gesuntheyt dan tot argeringe stelt en zij
hopen ; dat hij der kranckheyt genesen ende opstaen zal. Zij
beloven aan hunne begeerte te voldoen, zooals hun dit ook
ernstelicke door den bisschop is bevolen. Ingeval van eenige
last offte swaerheyt beloven zij hun daarvan te verwittigen,
alsdan vertrouwende op hunne behulp ende voerstant. Ged.
slot te Buurstede. B. 459.
— 14 April. Karei aartshertog van Oostenrijk bepaalt aan
de 3 staten vau Utrecht hunne bezending naar hem over
14 dagen ter plaatse , waar hij zich dan bevinden zal. Want
wy u op dit pas, ontrends onse vienichfuldege ajjairen} geen
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zeker plaets in zouden weten te benoemen. Ged. Brunei.
Zijne handt, lager Haneton. A . 775.
—

15 April.

raden
van

De 3 staten van Utrecht herinneren aan de

des bisschops hunne vroeger reeds gedane verzoeken
goed toezigt te houden op het slot en de stad, te meer

daar, volgens bekomen berigt, de bisschop thans zeer krank
is.

Zij stellen hen verantwoordelijk voor alle schade en na-

deel , uit hunne nalatigheid kunnende voortspruiten. Concept.
A . 776.
- 24 A p i i l .

De 3 staten van Utrecht betuigen aan Johan

van Samoyge, ridder, heer van Loonbeke, kanselier van Bourg,
Lalaing en den grave van Nassau hunne erkentelijkheid voor
de vriendschap aan hunne gedeputeerden te Brussel betoond
en

verzoeken hunne

verdere

goedgunstige

den koning, ter zake der translatie

voorspraak bij

die vervolgende sellen

werden. Concept. A . 777.
—

2 M e i . Philips van Bourgondië, elect tot Utrecht,

betuigt aan de 3 staten van Utrecht zijnen dank voor hunne
beleefde

zending en belooft

hun i n het bestier des bisdoms

vreede, justicie ende policie naer ons vermogen, by uwe
luyden goedt advys te handhaven.

Ged. Brussel. Zijne

handt, lager Dublioul. A . 778.
—

2 M e i . Karei aartshertog van Oostenrijk meldt aan de

3 staten van Utrecht, dat hij van hunne gedeputeerden heeft
verstaan die goede affectie zij hem draechent en betuigt hunne
zaken te vorderen als de zijne.

Ged. Brussel. Zij ne handt,

lager Dublioul. A . 779.
—

8 M e i . Anthonis van Lalaing, heer van Montigny enz.

verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, om aan de heeren
van

Hemerten het huis Amerongen (hetwelk hij en zijne

v r o u w , als heer en vrouw van Kuilenburg, deels van den
koning van Spanje, deels van den bisschop van Utrecht, ter
leen houden en i n welks bezit zijne voorzaten bij regterlijk
vonnis tusschen hen en die van Hemerten waren gesteld) te
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doen ontruimen, en in den staat vóór die feitelijke aantas»
ting te doen herstellen. Ged. Brussel. Zijne handt. A. 782.
— 8 Mei. De 3 staten van Utrecht melden aan bisschop
Frederik van Baden dat hunne gedeputeerden hun lastbrief
niet zijn te buiten gegaan en niet hebben bewilligd in de
translatie, maar slechts uit Brussel hebben overgebragt de
schriften des konings, waarin hij beweerde dat het regt van
electie den paus toekwam en die keus zou doen eerbiedigen; dat zij de staten zich ivyzelicken bedenckende hierop
hunne toestemming hebben gegeven. Zij verzoeken dus deze
verontschuldiging hunner gedeputeerden aan te nemen. Concept. A. 780 en 781,
— 9 Mei. De 5 kapittelen van Utrecht berigten aan bisschop Frederik van Baden, dat zij eerst den 5 Mei seker
vaste tydinge bekwamen , dat hij den 18 Maart het bisdom
inhanden van den paus heeft overgegeven en dat hij, na dien
tijd, schoon op dien datum of zeer kort daarna de resignatie was geschiet, nogtans tot den 5 Mei de jurisdictie des
bisdoms heeft uitgeoefend of laten uitoefenen, dat zeker niet
bekort en hadden vorder te doen. Dat zij, den 5 Mei zijn
afstand vernemende, volgens de statuten der kerk het zegel
hebben doen breken en het regtsgebied van het ledige bisdom
aan den deken van Oudmunster, met een nieuw zegel hebben opgedragen totdat de nieuwe bisschop als land vorst zal
zijn ontvangen. Dat de voormelde deken zich verontschuldigt van de verzochte rekening te Wijk te komen doen,
zullende hij voortaan van hunnentwege commissarissen benoemen en commissien instellen , zooals dit bij vacature des
bisdoms gewoonlijk geschiedt. Concept. A. 784.
— 18 Mei. De 3 staten van Utrecht; vernomen hebbende
dat Philips van Bourgondië niet van voornemen is, om bij
zijne intrede te Utrecht eerst naar Zeist te gaan en aldaer
te doen desghen men van outs gewoejilicken is te doen,
verklaren hem, hiermede te vreden te zijn behoudelichen, dat
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hij bij zijn vertrek uil de stad , die oude gewoonte i n acht
neme

en doet wat hij anders bij zijne inkomste behoorde

te verrigten.
—

Concept. A- 785.

23 Mei. Philibertus Naturelli, proost van Utrecht,

aan den deken en kapittel van den dom te Utrecht, over
de zaak van den heer van Brederode.
handt.
—

In de Latijnsche taai.

Ged. Weenen. Zijne

B . 462.

27 M e i . Karei herlog van Gelder berigt aan de 3

staten van Utrecht het voorgevallenen met zijnen voetbodc te
Giethoorn en dringt aan op de teruggave der ontnomene brieven.
—
drost

Ged. Zutphen. Zijne handt. B . 463.
29 M e i . Philips van Bourgondië
van Vollenhoven

of zijn

etc. verzoekt den

bevelhebber, te zorgen dat

aan den Gelderschen bode dadelijk zijne afgenomen brieven
worden

teruggegeven

of dat deze dadelijk den hertog van

Gelder worden opgezonden.

Ged. slot te Buurstede. Af-

sohrift. B . 465.
—

29 Mei.

Philips van Bourgondië , elect en geconflrmeert

van Utrecht, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht dat h i j ,
op hunne begeerte, aan den drost van Vollenhoven heeft geschreven over het voorgevallene met den Gelderschen bode en
verklaart zich bereid, i n deze te doen, wat zij noodig oordeelen.
Ged. slot te Buurstede. Zijne handt, lager Herdinck. B . 464.
—

29 M e i . Philips van Bourgondië, elect en geconflr-

meert tUtrecht, verwittigt den 3 staten van Utrecht, dat hij
Donderdag eerstk. regtdag houden zal. Ged. slot te Buurstede. Zijne handt, lager Herdinck. A . 786..
—

30 M e i . Philips van Bourgondië, elect en geconflrmeert

tUtrecht,

antwoordt

aan de 3 staten van Utrecht op hun

verzoek van zijne raden ter zake van de geschillen over de
veeren te Maarssenveen, zijne hoichheyt en jurisdictie rakende,
te Utrecht te zenden, dat hij op den eerstk. regtdag de zaak
tusschen partijen i n der minne hoopt bij te leggen.
te Buurstede.

Ged. slot

Zijne handt, lager Herdinck. D. 469.
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—

31 M e i . Philips van Bourgondië, elect en geconfirtneeit

tUtrecht, antwoordt aan de 3 staten

van Utrecht, dat hij

aan den heer van Moerkerken en den kapitein der voetknechten schriftelijk heeft

verzocht, het krijgsvolk uit hel

Sticht te doen vertrekken.

Ged. slot le Duurstede.

Zijne

handt, lager Herdinck. B . 466.
—

2 Junij.

Philips van Bourgondië, elect en gcconfïrmcerl

tUtrecht, berigt aan de 3 staten van Utrecht dat, volgens
berigt van den drost te Vollenhovcn, Lodewijk van den Berge
en zijne bende
brieven heeft
is getogen;

te Griethoorn den Gelderschen bode zijne

afgenomen

en daarop te scheep naar Holland

dat die van Vollenhovcn geen deel aan dien

handel hebben gehad.

Ged. slot te Duurstede. Zijne handt,

lager Herdinck. A . 787.
—

2 Junij.

Philips van Bourgondië, elect en geconflrmeert

tUtrecht, zendt aan de 3 staten van Utrecht het ontvangen
antwoord van den drost
Duurstede. Afschrift.
—

3 Junij.

van Vollenhoven.

Ged. slot te

B, 467.

De stad W i j k bij Duurstede antwoordt aan

de 3 staten van Utrecht op hunne uitnoodiging ten kapittelgeneraal ter zake der onkosten (400 Phs. g.) der deputatien, bij gelegenheid der translatie, dat door het mcerendeel
der staten tevens besloten w a s , dat elk zijne eigen kosten
zou dragen,

dat zij ter bewaring der stad tweemaal krijgs-

knechten hebben moeten
betaald 200 Phs. g.

aanwerven

en

daarvoor

hadden

Zij verzoekt dus wegens onvermogen

barer burgeren van alle verdere lasten verschoond te blijven.
D. 470.
—

5 Junij.

Anthonis van Lalaing antwoordt

aan den

deken en het kapittel van den dom te Utrecht, op hunne
aanmaning om hun het verschuidigc uit de goederen van Kuilenburg, vóór zijn vertrek met Z . M . naar Spanje te betalen
dat hij zijne schoonzuster van Pallandt regterlijk zal vervolgen wegens

betaling dier rente , want zy en maect nergens
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aff een eynde.

Wat zijne reis betreft, is het nog niet ze-

ker , offt die C. M. hem hier int landt laeten sal offt niet.

Ged. Gend.
—

Zijne handt.

19 Junij.

A . 788.

Philips van Bourgondië, elect en geconflr-

meert tUtrecht,

zendt aan de 3 staten van Utrecht het

antwoord van den drost van Vollenhoven en de certificatie
van burg., schepen

en raad dier stad.

Ged. Gend. Zijne

handt, lager Herdinck. D . 472.
—

17 Junij.

Afschrift dier certifiatie, waarbij zij verkla-

ren , dat Maandag voor Pinksteren Bodewijk van Berge met
100 knechten

den gevangen bode binnen de stad heeft ge-

bragt, dat zij met veel moeite de vrijstelling des bodes hebben verkregen, maar dat zijne brieven Z. M . wall trejiicke
andragende, door den hoofdman, die 2 dagen daarna naar
Holland vertrokken is, aan Z . M . zullen worden overhandigd.
De

verklaring

was onderleekend

door Falkyr

Sloet,

Sweder van der E z e , W i l l a m Sloet, RolofF en Johan van
Echten enz. en bezegeld door den burgemeester Johan W i j chers.
—

Afschrift.
20 Junij.

D . 473.
Philips van Bourgondië, elect en geconflr-

meert tUtrecht, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat
hij

op de dagvaard

den 10 Julij bepaald tusschen hen en

de gedeputeerden van Z. M . zijne raden zenden z a l , opdat
de gebreken,

soe vuele ons mogelic es,

geslicht mogen

werden. Ged. Gend. Zijne handt, lager Herdinck. A . 789.
—

21 Junij.

Hendrik graaf van Nassau, stadh. generaal,

antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij op hun verzoek den raad van Holland heeft bevolen, het geregt van
Diemen

aan te schrijven dat het geschil over de betaling

van de dijkwering aan den Diemerdam zal blijven aanstaan
tot na de dagvaart van 1 Julij.
—

29 Junij.

Zijne handt.

D . 474.

Nicolaes (?) president van H o l l a n d , en Ael-

^brecht van L o o , raad i n den hove, verzoeke aan de 3 staten

van Utrecht om , wegens de inneming van Alkmaar en
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andere inconvenient en dagelych opcomende de bepaalde
dagvaard te Utrecht uit te stellen. Hunne handt. D. 475.
— 6 Jul ij. Philips van Bourgondie, elect en geconfirmeert tutrecht, zendt aan de 3 staten van Utrecht de klagte
van Henrick Taets, met verzoek daaraan gevolg te geven.
Ged. slot te Duurstede. Zijne handt, lager Herdinck. C. 71.
— 2 Aug, Philips van Bourgondie, elect en geconfirmeert tutrecht, verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, da»
delijk hunne gedeputeerden met zijne brieven, in zake waarin
hij Gerit Zuekeroede en mr. Johan Deel had gedeputeerd,
naar Z. M. en den hove van Holland te zenden, ten einde
deze zaak ten goede te brengen. Ged. slot te Duurstede.
Zijne handt, lager Herdinck. D. 476.
— 12 Aug, Philips van Bourgondie, elect en geconfirmeert tutrecht, meldt aan de 3 staten van Utrecht, met
de gedeputeerden te zijn overeengekomen, om met de rekening van het huisgeld anno passato eerstk. Donderdag te
beginnen. Ged. slot te Duurstede. Zijne handt, lager Herdinck. B. 469.
— 13 Aug. Philips van Bourgondie, elect en geconfirmeert
tutrecht, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat het eene
waarheid is dat, ingevolge het schrijven van de raden van
Gelder hem toegezonden, de heeren van Nassau en Ysselstein
met den heer van Gaesbeke, te zamen sterk 13 a 14 paarden
bij hem te Duurstede zijn geweest begerende met hem een
soppe te eten, dat zij zonder hunne paarden te stallen, na
1 of l-§- uur vertoevens naar Ysselstein zijn vertrokken zonder yemande te beschedegen. Hij betuigt dat hij den hertog
van Gelder zoo hij komt van gelycken ontvangen zou, daer
hij met niemand yet vuyt staende en meenen te hebben. Ged.
slot te Duurstede. Zijne handt, lager Herdinck. A. 790.
— 7 Sept. Floris heer van Ysselstein antwoordt aan den
deken en het kapittel van den dom te Utrecht, dat zijne
onderzaten wegens de kortheid der bepaalde termijnen, de
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verschuldigde
kunnen

pacht

betalen.

van 1512, 1513, 1514 en 1516 niet

Hij verzoekt dat de vroeger bepaalde ter-

mijn St. Martini biijve van waarde.
—

26 Sept.

B . 470.

Guert de Coninck, baljuw te Abcoude,

meldt aan den deken en het kapittel van den dom te Utrecht
te zullen komen,

om over het regt van kiezing van eenen

waertman te spreken.

Ged. huis te Abcoude. Zijne handt.

D. 477.
—

5 Oct. Philips van Bourgondië, elect en geconfirmeert

tutrecht, herhaalt

zijn

verzoek aan den deken en kapittel

van den dom te Utrecht, om Melis van Zuylen van Nievelt
zijn raad, zijne volle prebende te doen genieten , gedurende
zijn afwezen i n 's lands zaken.

Hierinne zult ghy ons zon-

derlinge danck ende vruntschap bewyzen. Ged. Kampen.
Zijne handt, lager Herdinch.
—

D . 478.

24 Oct. De stad Kuilenburg verzoekt aan den deken

en hel kapittel te Utrecht by Jacob van Apeltern de betaling

te bewerken vau drie door hem bij Cornelis Tymansz.

timmerman te Kuilenburg, bestelde watermolens.
—

13 Nov. Johan

verzoek van den deken
Utrecht,

B . 471.

graaf van Egmond, bewilligt i n het
en het kapittel van den dom te

van tolvrij de lading te doen passeren van 600

kost leyen en zeker aantal Draeckvelder steen. Ged. 'sHage
Zijne handt.
—

B . 472,

12 D e c Henrick graaf van Nassau,

stadh.-generaal

en raden van Holland enz. Verzoeken aan den deken en
het

kapittel van den dom en aan den proost van West-

Friesland het geestelijk geding tegen twee ingezetenen van
Nyecop te staken.

Ged.

Hage. get. Assendelft.

Brieven van den prins van Oranje aan de staten van
Utrecht, afkomstig

uit de verzameling van afschriften van

wijlen den heer J- J . Dodt.
ren vroeger

De oorspronkelijke brieven wa-

i n het bezit van wijlen den boekhandelaar J .

Altheer te Utrecht.

2(11)
Prins Willem van Oranje beveelt zich aan in de vriend
schap der staten van Utrecht en belooft hen in alle zaken
met raad en daad te zullen bijslaa?,.
Eerweerdighc etc.
Alsoe d'edele
ger deses,

ende erentfeste joncker Willem P y l , bren-

bier sekeren l y t by den staten geweest synde,

ons verclaert heeft,

in mceningc te wesen, wederomme bv

UE.

hebben

te vertrecken,

niet

kunnen laten U I . dese

te schryven, om ons i n alle vruntschap aen UI. goede gratie
te recommanderen, ende meer en meer te beluygen die goede
genegentheit ende affectie, die w y altyts tot uwer ende 's Iauts
welvaren syn dragende, waeromrae wy noch voortaene, eenpaerlick sullen continueren , alsoe Janghe, als Godt ons in 't
leven

sal gesparen, zulcks wy hcrtelickeu bidden U te wil-

len versekeren, ende ons ganschelikcn toe te betrouwen, selfs
dat w y allen middelen soicken sullen, om IJl. van de groitc
ende swaere

lasten te ontslaen , daer ghy u jeghenswoorde-

lick inne syt bevindende,

mitsgaders i n allen anderen saec-

ken subvenieren ende behelpen , daert ons enigbsins moghelyck zal zyn , verhopende alle 't selve mitter daet jegens U i .
allen,

so wel int generael als int particulier, te bewysen ,

zoeder eenighe occasie, om sulex te doene, sal presenteren.
Biddende hiermede G o d almachtich Ulieden, eerweerdige etc.
te gesparen

i n een lanckdurent ende

voorspoedich leven,

ons zeer hertelicken an U I . goede gratie gebiedende. Tot
Dortrecht opten X V I I I dach Apnlis 1577.
De prinse etc.
UI. goede vrint,
(gel.) Guilie de Nassau,
Opschrift:

Den Eerwerdighe e t c , den drie staten van

den selve lande.
Recepta, 20 April 77.
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Prins Willem van Oranje antwoordt aan de 3 staten van
Utrecht, dat hij ter hunner beschikking eenige vendele
knechten op de grenzen van Holland zal doen leggen, zoo
lang zij hunne dienst noodig achten.
Eerweerdige etc.
W y hebben duer den eerw. ed. ende voorsienighen heeren
Adriacn

van Z u y l e n , deken van St. Jan t Utrecht, Henrick

van Abcoude van Meerten, heere tot Essesteyn, ende mr.
Gisbrecht T h i n , U . U . L . L . scryven ontfaen ende vuyt rapport van denselven de gestaltenissen der saecken aldaer w e l
int lange verstaen, Ulieden verseeckerende, dat w y altyts
bereit sullen wesen om U I . allen dienst, hulpe endebystandt
die ons moghelyck sail syn te doen, hebbende
eynde aireede verboden

tot dien

zeker vaendelen knechten, om die

te leggen opte fiontieren van Hollant ten allernaesten van
U k opdat, indien ghy deselve te doene creecht, mocht ontbieden ende U I . daermede

dienen , daer U I . believen s a l ,

want w y anders niet en begeeren dan U I . i n alles vruntscap
ende wat ick voorts vermag te bewyzen, wesende te vreden,
tallen tyde alst U I . believen s a l , de voors. onse knechten
wederomme te doen keren, ende evenwel, twylent dat sy by
UI. wesen sullen, willen w y ende de staten van Hollant voor
een tyt haer betalinghe bestellen, sonder dat ghyl. eenige costen suit te dragen hebben.
Eerweerdighe etc.

Gode sy met U I . Gescreven tot Ley-

den opten fflJ dacb Mey 1577.
U I . zeer goede v r i n t ,
(get.)
Opschrift:

Den Eerweerdighe etc,

Guille de Nassau,
prelaten etc.

scap etc. regeerders etc. der steden etc. van Utrecht.

ritter-
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Prins

Willem van Oranje biedt aan de 3 staten van

Utrecht, onder toezending van het ontvangen antwoord van
het krijgsvolk leggende omtrent Wijk bij Daurstede, den
bijstand van eenige vendelen aan.
Eerweerdige etc.
Ons is op heden

U I . scryven van den V I deser maent

overgelevert worden, ende hebben daerby gesien Ulieder goede
gelegenheyt tot welvaren des vaderiants, U daervan ende van
Uwe goetherticheyt

tot ons bedanckeude-

Belangende de

rescriptie van de hopluyden ende knechten omtrent W y c k
te Duerstede leggende, aen ons gedaen, die w y insgelycx by
brengher deser hebben ontfangcn, daervan seynden wy u
hierby gevuecht die originale brieven, ten eynde huerlieden
aenghcven

Ulieden des te beter bewust z i j , ende ghy suit

lichtelyck cunnen sporen

huerlieder voornemen, ende hoe

sy haere saecken soecken te verbloemen ende voor die van
den hove schoon te maken, aengesien sy by huerl. scryven
verswyghen

die oersaecken, waerom sy hem binnen die

stichte van Utrecht ierst versamelt ende die stercten aldaer
ingenomen hadden.

W y hadden omtrent die steden van

Woerden etlycken vaendelen knechten laeten comen tot Ulieder assistencie, indien sulex noodich geweest ware, begherende daerom op als uwe goede meininghe te weeten, om
ons daernae

te reguleeren, Ulieden versekerende

(

dat w y

tot allen tyden wel willich ende bereet syn sullen, die stede
van Utrecht ende Ulieden, elcx int besunder, alle moghelicken bevoorderinghe, hulpe ende bystandt

te doen.

Dat

kenne Godt almachtich die U I . , eerw. etc. lange gesparen etc
Gescreven tot Haerlem opten V I I I dach van Maio 1577.
Die prince etc.
UI. zeer goede vrient,
(get.)

Guille de Nassau.

Opschrift: Den Eerw. etc. Den drye staten desselfs lant etc.

Prins

Willem van Oranje meldt aan de 3 staten van

Utrecht het voorstel van Don Jan van Oostenrijk en de ge.
nerale statui tot het honden eener dagvaard met hem over
's lands zaken. Hij wenscht te worden onderrigt, of hij aldaar ook iets ten hunnen voordeele kan uitrigten.
Eerweerdighe etc.
W y willen U I . nyet verswyghen , hoe dat wy staens voets
ontfanghen hebben sekere brieven, by den grave van Lalaing
aen ons geschreven opten V I I dach deser tegenwoordige
maent, ons daerby verwittigende, met den hertoghe van A r schot ende ettelycke andere goede heeren ghedeputeert te
s y n , so van weghen des heeren Don Jehan als van wegen den generale stalen, om by ons te comen binnen deistede van Gertruydenberghe en aldaer sekere saecken, tgemeyn welvaeren betreffende, met ons te communiceren,
soo als ghylieden b y de copie van den bovengenoemden
graven van Lalaings brieff hier beneffens
gaende suit
moghen sien. Ende w y derhalven met Goder hulpe op
morghen vroech ons van hier begheven, om naer Ghcrtruydenberch te reyden, hebben wy U i . desen expresselyck wel
willen schryven, om van U I . te weeten oft w y metten bovengem. heeren gedep. souden moghen handelen, twelck tot
UI. voordec'e ende U I . te goede mocht comen, ende sullen
ons met allen moghelycken vlyt ende goetwillicheyt daerinne
ghebruyeken soo ghylieden oock geheel versekert moeght syn,
dat, indien ghylieden en eenighe saecken onsen dienst, hulpe
ende bystandt syt begherende, ghy ons tot allen tyden w e l
wellich ende bereet daertoe vinden suit, hebbende te dyen
fine den advocaet van den lande mr. Pauwels Buys versocht
alhier te b l y v e n , aen den wekken ghyl. adresserende, i n
alle voorvallende saecken insgelycx alle hulpe ende goede
bevoirderinghe vinden suit, ende w y verhopen binnen corte
daghen alhier b y de staten vanden lande te syn.
Eerweerdighe etc. Godt sy met Ulieden.

Gescreven tot

Haerlem den X dach May anno 1577.
Die prince van Orangien, grave van Nassau etc. heer ende
baron van Breda, van Diest etc.
UI. zeer goede vrient,
(get.)
Opschrift:
van Utrecht.

Guille de Nassau.

Den eerweerdigen etc. De drye staten s lants
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19. Yergades-Ing.

22 December 1 8 4 § .

Bibliotheek. Correspondentie. Universiteitswezen. Voorstel van den
heer Eyck
Archief

van Zuylichem.

Wetenschappelijke,

mededeelingen.

der stad Dordrecht. Muntverzameling van den heer

Balfoort te Utrecht.

Christiaan II, koning van Denemarken en

Joris de Bye, thesaurier der stad Delft*

Archief van den heer

Beeldsnijder van Voshol. Twee oorspronkelijke brieven van P.
Pietersz. Heijn 1626 en 1628.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
V a n den heer mr. J . Dirks te Leeuwarden.
Iets over de beoefening der dichtkunst bij de oude Friezen.
(Overgedrukt uit den Frieschen volks-almanak voor 1849).
V a n het genootschap voor landbouw en kruidkunde
te Utrecht.
Berigten en Mededeelingen. (Zesde aflevering). Utr. 1848,
Correspondentie. De voorzitter draagt voor eene ontvangene missive van den hoogleeraar L . G . Visscher, behelzende
bedenkingen

tegen de bijdrage

van den heer Rammelman

Elsevier , nopens het vertoef hier te lande van Christiaan II,
koning van Denemarken:

zie Kronijk blz. 236.

Men besluit deze missive i n handen

te stellen van den

laatstgenoemden heer, tot nader onderzoek.
De heeren

rapporteurs voor de Engelsche en Belgische le-

den deelen mede drie ontvangene

missiven van de heeren

Leopold Janus Lardner esq. en John Bowring te L o n d e n ,
alsmede

van den heer H . Somerhausen, hoogleeraar te Brus-

sel , waarbij zij het honorair lidmaatschap van het historisch
gezelschap
deelt

aanvaarden

met toezegging hunner werken. Nog

de heer rapporteur voor de provincie Friesland, mede

eene ontvangene
warden,

waarbij

missive van den heer J . Dirks te Leeudeze zijne bovengemelde bijdrage

gezelschap aanbiedt,

aan het

en tevens belooft iets ter plaatsing te

zullen inzenden tegen een opstel van den heer M . Perrcau,
getiteld: Recherches sur la ville de Maestricht et sur ses
29
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monnaies, Bruxelles

1 8 4 8 , (verg.

Revue numismatique

beige, 1846, en Tijdschrift van Utrecht, 1847), waarin
het bestaan

van een aloud munthuis

te Utrecht ontkend

wordt, hetgeen een zeer betwist punt betreft, waaromtrent
de waarheid i n het midden schijnt gelegen te zijn.
Universiteitswezen. Groningen. Op den 22 Nov. 1848
overleed aldaar i n den ouderdom vau 67 jaren, de heerGerrit Joan Meijer, doctor i n de bespiegelende wijsbegeerte en
letteren, hoogleeraar i n de vaderlandsche geschiedenis aan de
hoogeschool aldaar. I n 1822 aanvaardde hij het hoogleeraarsambt te Leuven.

Door de uitgave van het »Leven van Jee

zus," een geschrift uit de 1 3 eeuw, leverde hij eenen nuttigen arbeid voor de oud-Nederlandsche letterkunde.
Voorstel van den heer Eych van Zuylichem.

De heer

E y c k van Zuylichem stelt voor, om aan een der leden van
het gezelschap te Alkmaar te verzoeken, eene afteekening te
doen vervaardigen van den grafsteen van graaf Floris V ,
zich bevindende i n de groote kerk aldaar.
De heer rapporteur voor die provincie wordt door de leden
uitgenoodigd, aan dit voorstel het noodig gevolg te geven.
Wetenschappelijke mededeelingen. Archief der stad Dordrecht. Door eene bevoegde hand is het navolgende berigt
aangaande dit archief aan den voorzitter ingezonden.
Het archief der stad Dordrecht is zeer belangrijk en er
heerscht daarin eene vrij goede orde.

Het bestaat

1°. Uit de zoogenaamde ijzeren kas, bevattende een aantal voorregtsbrieven door de graven van Holland, aan de stad, aan ZuidHolland en aan de gilden verleend.

De oudste brief is van

het jaar 1200, gegeven door graaf Dirk V I L Eenige hebben
door den brand van 1331 geleden, vooral is dit het geval
met de wassen zegels van sommigen, hoewel niet verbrand,
is het perkament door de hitte zeer ineengekrompen.

Enkele

en daaronder een privilegie van het jaar 1249 gegeven door
graaf W i l l e m I I , roomsch koning, zijn door den berigtgever
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nog hersteld kunnen worden, toen, bij de verbouwing van
het raadhuis, de ijzeren kas ter bewaring i n een der godshuizen werd overgebragt.

Behalve deze grafelijke charters

liggen nog i n deze kas oude stads-rekeuingen, rollen van den
tijd van Floris V , pausselijke en bisschoppelijke brieven over
kerkelijke aangelegenheden, zoenbrieven ten gevolge van den
opstand tegen Wolfaard van Borselen i n het jaar 1302 enz.
Zie verder den inventaris dezer kas bij Oudenhoven, oud en
nieuw Dordrecht, alsmede zijne beschrijving van Zuid-Holland.

Alle de stukken, door genoemden schrijver vermeld,

zijn i n dezelfde door hem opgegevene orde, i n de aldaar
aangeduide

laden bewaard gebleven, hoewel zij daarin noch

chronologisch noch alphabetisch zijn gerangschikt.
2 ° . Op het raadhuis zijn voorts in kasten op de oude secretarie en bodenkamer voorhanden een aantal stukken van
geschiedkundig belang, dagteekenende
felijken

tijd

zoowel van den gra-

na hertog Jan van Beijeren, als van de eerste

tjjden der hervorming.
3 ° . Bevinden zich i n verschillende bewaarplaatsen , keurboeken

en overeenkomsten van 1383 tot 1 6 0 8 , acten, be-

sluiten , boeken enz. van 1403 tot 1530, klepboeken of acta
per campanam van 1383 tot 1 8 1 1 , van welke laatste echter
eenigen ontbreken; pensionnaris-bocken, oude stads- en thesoriers-rekeningen

(vrij voltallig) van 1408 tot 1569, mitsgaders

eenige andere papieren betreffende

tollen, jaargedingen, ri-

vier-, havens- en hooidgelden, heervaarten, eindelijk schuldbrieven en anderen.
en stads-besluiten
secretarie

V a n dit alles, alsmede van de staatsi s , weinige jaren geleden, een op stads

berustende

inventaris i n folio vervaardigd door

den stads secretaris den heer S. H ; Lotsij en daarvan afschrift
gezonden aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland.
Muntverzameling van den heer J. H. Balfoort te Utrecht.
De heer Balfoort zendt op uitnoodiging van het bestuur,

ter

bezigtiging i n de vergadering zijne verzameling van munten,
29*
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welker belangrijkheid uit de navolgende daarbij door dien
heer gevoegde toelichting blijken k a n :
De eerste afdeeling No. 1—146 herinnert ons, «schrijft de
heer Balfoort,"

aan de opgravingen, welke sedert 1842 van

tijd tot tijd te W i j k bij Duurstede hebben plaats gehad en
vertegenwoordigt ons, op weinige muntstukjes na, alle munten
die aldaar gevonden werden, terwijl zij ons een bewijs geeft
van den klassieken rijkdom van den Stichtschen bodem.

In

verband met andere Romeinsche zaken daar gevonden, wijzen ons No. 1—3 op het verblijf der Romeinen i n dit gewest, en even zoo zijn No. 4 — 2 6 als terug geblevene voorwerpen te beschouwen van die volken,

welke op hunne

strooptogten de Frankische vestiging te Duurstede zoo herhaaldelijk verontrustten.

Opmerking verdient de gouden Romein-

sche munt van Heraclius en Coustantinus No. 41.

Het oog

daaraan bevestigd is blijkbaar van Frankischen oorsprong en
waarschijnlijk is zij bf als onderscheidingsteeken df als amulet gedragen.

Ook No. 42 verdient de aandacht; zij schijnt

een barbaarsch namaaksel van eene of andere munt te z i j n ,
met eenen niet onaanzienlijkcn parelrand tot fibula gemaakt.
Schaars zal de numismaticus elders aantreffen, wat wij hem
in

de volgende No. 4 3 — 1 4 6 kunnen aanbieden.

Zijn de

Merovinger munten No. 2 7 — 4 0 en daaronder de tiers de sol
d'or van Duurstede,

Basagnac etc. zeldzaam te noemen, ze-

ker maken ook de munten van Pepijn den korten, die wij
No. 4 3 — 4 8

aantreffen,

op deze onderscheiding aanspraak.

Eenigen van dezen zijn onuitgegeven even als dit het geval
is met enkele der munten van Karei den Grooten, No. 4 9 —
55 waaronder wij het vaderlandsche Dorestado opmerken. V a n
de volgende No. 5 6 — 6 0 zijn enkele afbeeldingen door Combrouse

i n zijnen catalogus naar dien van Leblanc gegeven.

Te vergeefs zal men ook deze, volgens zijne verzekering,
elders in originali vinden.

V a n deze mogen wij niet onop-

gemerkt voorbijgaan No. 5 6 , die de titels D[ominus) N(oster)

met die van Rex Firanconun)

et h[angobardoru?n) voert,

zoo ook niet No. 59 met het omschrift M E T A L L ( a ) G E R MAN(2V?a), noch No. 77, waarop wij het VAT(ricius)
lezen.

ROM(anus)

Onder de volgende Nos., die een zoo groot aantal

plaatsen van het Frankische rijk vertegenwoordigen,

zijn er

zeker nog verscheidene, die aan Karei den Grootcn belmoren.
Deze komen i n uiterlijk voorkomen met die zijner opvolgende
naamgenooten zoozeer overeen , dat zij als het ware twistappels voor de numismatici te beschouwen zijn.

Zonder die

bepaald te kunnen aanwijzen, zien w i j , dat zij bijna allen het
omschrift voeren G A R L U S R E X FR(uncorum)
nogram K A R L U S ,

met het mo-

en dat zij meest allen op de tegenzijde

vermelden de plaats, waar zij werden gemunt. V a n Lodewijk
den Vromen No. 1 0 5 — 1 4 0 ,

van Pepijn van Aquitanie No.

141 en van Lotharius No. 142—146 treffen w i j , hoewel gedeeltelijk

zeer zeldzame,

ook onder

echter alle bekende munten aan;

deze vinden wij het Dorestado weder.

Aan het

iweede gedeelte genaderd vestigen wij in No. 147—239 de
aandacht op vele der munten van IJtrechtsche bisschoppen.
Belangstellend zal de muntkenner opmerken de munten van
bisschop Bernulphus en van de eerste tot den muntslag geregtigde bisschoppen — en hoe die van Bernulphus nog het
karakter

dragen

van een

vorig tijdvak.

Het zal hem niet

ontgaan, dat in deze kleine verzameling reeds vele der plaatsen, waar het bisschoppelijk muntregt, onder welke omstandigheden dan
Rhencn,

ook, werd uitgeoefend, als Utrecht, Z u i l e n ,

Amersfoort, Hasselt, Kampen, Deventer, Gronin-

gen cn Harderwijk woiden vertegenwoordigd, terwijl muntstukjes , als

de klinkaert

of chaise van bisschop Floris van

Wevelinghoven No. 186 en de goudgulden van bisschop Frederik van Blankenhcim te llhcnen gemunt No. 190, elders te
vergeefs te zoeken, zijne aandacht zullen trekken, zooals dit
ook het geval zal zijn met de munt No. 230 van Engelbert van
Kleef den korstondigen ruwaard van Utrecht, ten tijde van bis-
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schop David

van Bourgondië;

Doet zijne muntkennis hem

alleen hier een veertigtal aantreffen,
beelding niet

van welke hij de af-

bij van Mieris kan vinden , doch die slechts

gedeeltelijk door verspreide mededeelingen bekend zijn, hoe
zal hij het niet met mij betreuren, dat ons tot hiertoe, ook
van

dit belangrijk

gedeelte onzer vaderlandsche

munten,

eene vollediger beschrijving ontbreekt > die niet alleen het
oog door naauyvkeurige afbeeldingen

voldoet, maar ook i n

andere opzigten aan de vereischten

der wetenschap beant-

woordt.
Het bestuur wordt, namens de vergadering verzocht, den
heer Balfoort beleefdelijk dank te zeggen voor de bezigtiging
dezer

keurige muntverzameling, welke de bijzondere belang-

stelling der aanwezige leden heeft opgewekt en door deskun*
digen, op de vergadering tegenwoordig, ten hoogsten geroemd
werd.
Christiaan II, koning van Denemarken en Joris de Bye,
thesaurier der stad Delft.

De heer van der Does de B y e

als daartoe door het bestuur uitgenoodigd, (zie Kronijk blz.
240),

geeft mededeeling

van eenige stukken betreffende de

betrekking, i n welke Christiaan II, koning van Denemarken,
gestaan heeft tot Joris de B y e , thesaurier der stad Delft.
No. I.

Een brief van den 17 Febr. 1523, waarbij Joris

de Bye Dircxzoon van Delft kennis geeft aan den Decnschen
staatskanselier Nicolaus Petri van hetgeen die van Lubeck aan
den raad van Holland berigt hebben aangaande de gebeurtenissen i n het Noorden.
N°. II.

Eene

volmagt door koning Christiaan op Joris

de Bye van Delft,
1 5 2 3 , strekkende

te Mechelen verleden op den 5 Junij

tot het sluiten eener transactie i n zeker

geding, hangende voor het hof van H o l l a n d , betreffende de
verbeurdverklaring van een Decnsch schip, gevoerd door
Cornelis Wissepuys, i n welke zaak Joris de Bye borg was
gebleven voor den rentmeester van Zeeland bewester Schelde.
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N°. III.

Eene acte, i n welke burgemeesters en schepenen

der stad Delft

staan

over het

accoord aangegaan tusschen

Cornelis Wissepuys en Joris de Bye Dirksz. als gevolmagtigde
van koning Christiaan, 13 Julij 1523.
N°. I V .

Een transportbrief voor burgemeesters cn schepe-

nen der stad Campveren den 10 Sept. 1523 verleden, waarbij

koning Christiaan aan Joris dc Bye verkoopt zijn nieuw

schip Daniker H o l c k ,
No. V .

ook genaamd Kinder Holck.

Eene acte, waarbij Joris de Bye belooft aan mr.

Lambertus Andree, secretaris des konings, te zullen uitkeeren
een

achtste van den b u i t , welken zijn bediende Gijsbert,

onder Gods zegen, ter kaapvaart zoude behalen op de F i anschen met het schip Daniker H o l c k ,

1523.

N°. V I . Eene kwijting door mr. Lambertus A n d r e c , secretaris des konings, afgegeven

aan Joris de Bye voor eene

som van zeshonderd goudgulden i n goud, 21 Sept. 1523.
N°. V I L Eene uitgebreide memorie of advies over

het

muntwezen, vervat i n drie en dertig artikelen door Joris dc
Bye opgesteld, en aan koning Christiaan uitgebragt i n Junij
1524.
I n deze memorie wordt den koning aangeraden het goud
aan te nemen tot

voet, dat is tot standaard van de munt.

Alle deze stukken zijn i n oriqinali

berustende i n het huis-

archief van koning Christiaan.
De heer van der Does de Bye maakt de vergadering aandachtig op het bestaan van dat archief. Volgens aan hem medegedeelde berigten is genoemd archief, na den laatsten noodlottigen togt van koning Christiaan, bewaard gebleven, en na
onderscheidene

lotgevallen i n bezit gekomen van h t huis

van Beijeren.

Voor eenige jaren hebben twee Deense lie ge-

leerden

te Munchen toegang bekomen tot de stukken en ze

meerendeels afgeschreven, berustende hunne afschriften, vervat i n bundels of fasciculi, i n de archieven te Koppenhagen.
De origineele stukken zijn te Munchen verbleven tot aan het
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huwelijk van den thans regerende koning Oscar van Zweden
met de hertogin

van Lcuchtenberg, bij welke gelegenheid

de koning van Beijeren het familie-archief ten geschenke
heeft mede gegeven naar Stockholm, alwaar het door Eckblad
is bewerkt en meerendeels uitgegeven.
De

zes eerst medegedeelde stukken komen voor i n de ver-

zameling van E c k b l a d ,

het zevende daarentegen is gelogen

uit de gemelde fasciculi te Koppenhagen.
De

spreker merkt ten slotte op hoe gewigtig genoemd ar-

chief, i n hetwelk vele stukken de Nederlanden betreffende
vervat schijnen te zijn , moest geacht worden voor de beoefening onzer vaderlandsche studiën.
Op

voorstel van een der leden wordt de heer van der

Does de Bye beleefdelijk verzocht, o m , bij de plaatsing der
medegedeelde stukken i n een der werken van het gezelschap,
deze bijdrage te doen verzeld gaan met de vereischte toelichtingen.
Archief van den heer Beeldsnijder van Voshol. Twee
oorspronkelijke missiven van P. Pietersz. Heyn.
No. 1.
P. Pietersz. Ileyn kruisende op de kust van Brazilië,

in

afwachting van nadere bevelen van de West-Indische compagnie , in welker dienst hij stond, verzoekt, ingeval zij die
kust wilde aantasten, versterking in schepen en manschappen.
Hij stelt\twee exploiten ter keuze voor, om of de met goederen bevrachte Spaansche vloot op haffen togt naar de Ha~
vanna in het laatst van Junij aan te tasten — of twee
Spaansche schepen ter koopvaardij op de Honduras stevenende,
te bemagtigen. * Hij

geeft een omstandig berigt van den

staat van verdediging der Braziliaansche kust, van de sterkte
en de koers der Spaansche vloot en der beide Spaansche
schepen, en ontwikkelt de wijze, Jioe beide exploit en zijn uit
te voeren. Hij geeft voorts zijn leedwezen te kennen hoe hij,
door gebrek aan den bijstand van den admiraal JanDirksz.
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Lam en van den generaal Boudewijn Hei/tsz.y welke laatste
naar het vaderland was teruggekeerd, de schoone gelegenheid om de Spaansche, naar Havanna terug stevenende, zïlverschepen, die hij in het gezigt had, aan te tasten, heeft
moeten laten voorbijgaan. Hij deelt eindelijk mede eene ontmoeting tusschen eenige Hollandsche en Spaa?ische schepen
nabij het eiland St. Domingo.
Erenfeste, hoochgeleerde, wijse, seer voorsienige hecren !
Alsoo de ordere van V. E. is, dat ick met mijn bijhebbende scheepen op de cuist van Brasijl sal continevvercn,
tertijt jck breede breder advis van Y. E. become, verhoopende
dat V. E. het selue met den aider eerste suilt senden, mitsgaders assestentie van ervaere crijsvolck , om jetsgoets te
attcnteren, het sij op Farnebock, bahij de Todelos Santes ofte
Rije-de Jenere, Y. E. ghelieft te verstaen , dat tegewoordich
in Farneboock sijn ontrent 7000 weerbaer mannen, te wete:
Poortegcese, jnde bahij tuisse de 5 ende 6000, sonder de
suarten. Rije de Jenere heft 1000 Poortegese ende ontrent
2000 Brasijliaenen, die de voornaeraste ghehouden worden
(jnden orlooch) van heel Brasijl, suiickx dat Y. E. hier
cont off meete, wat assestentie en materiaelen van doen is,
om een vande 3 plaetse aen te tasten. Jck hebbe tegewoordich, Godt loff! noch int leeue op onse scheepen !) koppen,
waer vander veel onervaeren sijn , om jets goets aen lant te
berechten , ouersuilckx sal Y. E. (ghelick verhaelt is) mij
ghelicue ervaere volck en offijsicren te senden. Soo de hecren
lesolueren Farneboock aen te tasten, sal V. E. verdacht sijn,
eenige liechfe scheepen ofte jachten te scnde, wel ghemontcrt, die niet dieper, als 10 a 12 voeten, op datse met
een daghelickx tij in en wt het gadt van Farneboock moghe.
Om de voorss. placts aen te tasten, salder een groote quanteteijt van volck van doen sijn, om te landen, nameJick soo
veel alsij daer van biennen hcbbc, te welen 7 ofte 8000
\) Het getal is in het handschrift opengelaten.
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man,

dc bahij te belegere 5 a 6 0 0 0 , Rijc de Jenere 2000

man te landen, namclick soldaeten.
tegkewoordick

wat

De voorss. plaetsen sijn

anders ghefortefijsert,

mitsgaders beter

op haer hoede alse voor dese ghewest s i j n , doch soo V . E .
niet resoluert op het guint verschreue, hoop i c k , dat V . E .
niet tege en suilt hebbe te resolueren seckere cxplooten, die
ick V . E . sal voor wenden, namelick, te gaen met 28 wel
ghemonterde

scheepen, 6 beseijlde jachten,

12 boosschaise

slupen van de grootste, die men ordenaerelick maeckt; de
voorss. scheepen, datse ock wei versien sijn

van clucke

boots ende schuiten, om volck te landen, daert van doen
soude moghe sijn.

Met de voorss. vloot soude mijn meninch

wesen te gaen naer Noue Spange, namelick San Jan de
l

Louwe )

omde vloot aldaer te versocken ofte aen te tas-

ten, verhoopende door de grasij Godes goet suickses, welcke
vloot jnde voorss. haue arvert ontrent 10 a 12 Settemb.
blijue daer legghe tot

den

10 ofte 12 Juinij , omt lossen

ende laeden middelertijt haer scheepen, suilckx datse van daer
ordenaerelick tseiji gaen naerde

Hauane, 12 a 14 dito (na-

melick J u i n y ) , sijn ghemenelick 30 ofte 35 scheepen starck,
soo groot als cleen, waer onder dat sijn 2 gaelioenen, jdcr
ghemontert met 26 a 30 metaelle stuickcn, hebbe elck op
ontrent

300 man, soo bootsvolck, soldaeten als passesiers,

derhalue sijnder ordenaerelick
exsterordenaerij

groot s i j n ,

15 a 16 koopvaerders, die

te wete 2 0 0 , ende ock van

3U0 lasten, jder ghemontert met
hebbe elck

16 a 18 leepel stuicken,

2

ordenaerelick op ) m a n ,

anders, de resterende

10 ofte

jnpoortansij, naemelick van ressestentie
liechte scheepen sijn

met passesiers

ende

15 scheepen sijn van cleene
te doen, alsoo bet

sonder gheschuidt, de voorss.

vloot

ofte scheepen j n San. Jan de Louwe leggende sijn ghemert
aen seckere rinche ofte anckers, die jnde mueradge vant fort
1) Aan de kanlzijde staat :

S. Juan de Vena.

2) Het getal is in het handschrift oningevuld gelaten*
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ghemetselt sijn.

Op het voorss. foort legge 24 stuicke, soo

mij berecht is van verscheijde ghevanche Spaniaerts. Tuissc
het voornomde foort ende het vaste lant is de desstan tie van
een halff cartou schoot. Het doerte ofte sijdaet, soo als het bij
de Spaniaerde ghenomt wart, is dicht aende strant gheleghe.
Teghe het foort ouer sijn ontrent 200 huisghesienne, waer onder
dat veel packhuisen s y n , daer de goedere j n ghedaen warde,
soo wt Spange als van Meseko comende. Het voorschrcue
expoolt most int werck ghestelt sijn jnt leste van Meij ofte
jnt eerst van J u i n i e ,
ten dele ghereet,

alsoo sij dan meest ghelaeden

sijn

om tseijl te gaen nae de Hauane. Soo de

heeren niet en conen resolueren tot den voorss. aenslach , sal
jck een ander voorwenden, dat met Goddelick huilp lechelicker om doen sijn sal, derhalue met weijnich schepen, te
2

weten i n Honduieres ofte Trogilge ) comen saerelickx (wt
Spange) 2 scheepen, jder (ontrent) groot 200 ofte 250 lasten,
arveren daer ordenaenelick jnt erste van Settembcr, contineweeren jnde voorss. hauen 8 a 10 daghe, lossen daer middelertij t eennich goet, gaen van daer om winter Iaech te leg2

ghe i n een poort ofte haue ghenaemt Matickij ) , gheleghe
suidewaert op jnde selfde golfF ofte bocht 55 mijlen van
Honduieres, al waer sij haer resterende laedinch ornt lossen,
welcke laedinch de rauier van de gohT met barckcn op ghevoert wart, te wete 12 mijlen, alwacr sij een packhuis ofte
magesijn hebbe, wart van daer te landcwacrt, jnghevoert
met muilen

ende parden, van waer ock haer laedinch neer-

waert aenghevoert

wart.

geen foort offe starekte,

Jnde

voorss. haue Matickij en is

daer de voorss. scheepen onder be-

schermt legghe, als aleenelick een batterij, daer 4 stuicken
opstaen,

daer en sijn ouer 3 h 4 huiseu, niet suilckx, dat-

ter geen meer volck en i s , als vandc twe voorss. scheepen.
Jn

de voorss. haue is een com ofte cnchlc, daer sij met

1) Aan de kantzijde staat Honduras, Truxillo.

2) Aan de kantzijde staat P. Maticki.
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haer scliecpen i n conen haelen ballast sinde j het income van
de voorghenomde com is wijt ontrent
diep 18 voeten,

een schip lenchte,

suilckx dat de voorss. scheepen daer niet

j n vlooten moge, alse haer laedinch te deelen i n hebbe. De
laedinch van de voorss. scheepen begint de

rauier vande

golff off te come den 10 ofte 12 feberewaerij, soo datse mest
ghereet sijn

om tseijl te wtgaende A p r i e l , suilckx datse jnt

beginsel van Meij haer wederom transpoorten nae Trogilge
ofte Honduieres, al waer se 6 a 8 daghe legghe, nemen daer
middelertijt noch eenighe huiden in (en versorgen haer van
vervarsinch), gaen van daer nae de Hauane, al waer se ordenaerelick ar veren den 10 ofte 12 Juinij. Omt voorss. explooteu int werek te stellen

moet men hen omt houden,

almeu te vroch comt, aent eijlant Barbade ofte Domenicke (om
vande Spaniaerde niet omdeckt te warde) terlijt men giessench mackte den 20 ofte den 25 Apriel jnde voerss. haue
Matickij te s i j n , welcke seijlinch men op 3 a 4 daghe giessen
cone, alsoo het als dan j n het ghestadich weer ofte brises
is.

Die eenige explooten jnde West-Indies int werek wielt

stellen, moet hem met sijn scheepen bedeckt houden, want
soo hij ondeckt wart vande Spangaerts, soo is sijn

aen-

slach ten deele te niet, suilckx dat mense met de slach moet
waerschouwen jnde hauens daer sij legghe. De ordere van
de coninck js soodanich, dat wanerder seckere quanteteijt
van Holianse schepen ofte anders ghesien warden , daer haer
vlooten eenige reseko door soude moge loopen, dat de gombernoer ofte bevelhebber, daer de scheepen

omdeckt war-

den , dadelick adviseert aende hooftstceden, namelick Santé
de Mingo,

Hauane ende Porterijcke,

gheadvisert wart
gaetsij

van waer dadelick

op alle plaete, daer sij Spangaerts naue-

ofte scheepen hebbe, haer niet en vervorderen eeni-

ghe laedinch j n te neme,

derhalue so se ghelaeden

sijn

daedelick wederomt lossen ouersuilckx moet men hem wachten, soo veel

als moghelick is, van omdeckt te warden,
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opdat al de moijte en coste niet te vergefs ghedacn en wart.
De vloot onder het comanderaent vande heer jenderael Boudewijn Heijnsse waeren de Spangaerde ouer al van gheadvisert,
haer niet te vervoordere te laeden ofte tseijl te gaen, vooren
sij breder gheadvisert warden.
met

Jck wenste w e l , dat V . E .

den aider eerste een advis naer ons oiïvaerdichdc, op-

dat ick cennes mach hebben vande heeren haer rcseluitie.
V . E . sal hen ghelieue te regeleren de voorss. advis te sende
naer de plaetsen, daer ick met mijn bijhebbende scheepen
met Goddelicker huilpe meen le sijn,

te weten van hier

verhoop ick te gaen nae de cuist van Poortegael ende Spange
(onse vloot aen 2 ofte 3 delende), maer en moghe daer niet
contineweere, vermits de schoerbuick ende de loop, die Godt
betert i n onse vloot niet als alte veel jn suanck gaet, suilckx,
dat het meste volck daervan
wij

ghenootsackt sijn,

teren nae
ons, opdat

een

gheinfacklert is,

soo datte

ons met den eerste te

transpoor-

vervarsplaets,

namelijck

ons volck haer ghesontheijt

Seere

de

Leij-

wederom become,

ai waer ick hope te arveren den G ofte 8 desember, sal
daer moete contineweeren de voorss. maent

w t , om onse

scheepen te versijen, (alsoo wij veel storms ende onweer
ghehadt

hebbe tuisse de Bramudes ende Vlaernse eijlande),

derhalue ben ick van meninch onse jachten daer kiel te
haelen, mitsgaders de slupen op te setten, suilckx dat ick
hoop van daer tseijl te gaen 5 a 6 Janncwaerij, omde cuist
van Brasijl te beseijlen, alwacr ick met Goddelicker huilpe
r

meen te sijn wtgaende Jannew aerij ofte jnt eerste van Feberewaerij, sal daer op de cuist contineweeren volgens V . E .
ordere, maer nietteghestaende

geen avanse siende van jets

goets daer te berechte soude ick wel gheresoluert sijn op het
exploot te gaen van Honduieres (daer vooren van vcrhaeltis)
met eenighe scheepen, soude in suilckcn ghevallen van de
cuist Brasil moeten tseijl gaen, den 10 Maert^ verhoopende
middelertijt advis van V . E . te becomen.

Ben van meninch,
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ondertuisse (soe het Godt toelaet) te gaen met mijn bijhebbende scheepen jnde bahij de Todelos Santes sien of wij daer
eenighe viants scheepen van daer te haelen conen.

Ick hoop

hetselue te doen i n Rije de Jenere ofte het waere saeck, dat
ick noch eenige quanteleijt scheepen vande companij op de
cuist vont, wel versien van volck; soude j n suilcken ghevalle Rije de Jenere soucken aen te tasten, wel verstaende
soo daer apperentie was van jets goets te attenteeren.
Jck hoop, dat Corneles Aeriaenss. Ackersloot wat goets
sai berecht hebbe, die wij den 13 Agustes lestleeden ghesonden hebbe, volgens V . E . oordere, nae het groen eijlant, te
become tguint hij daer ment te vienden, is ghegaen jnt jacht
Dauit van Dort, gliecompaniert met het jacht de Spanier,
die mij dadelick (naer haer aruement aldaer) aduiseere soude
van

haer wedervaeren middelertijt wij ons omthielde bij
t o

de Caep S . Antonij offe daer ontrent, maer hebbe hem ofte
het jacht Dauit niet vernome.
Jck ben ten hoochsten verwondert, de heer jenderael Boudijewijn

Hcinss. jnde Westindies niet ghevonden te hebbe,

noch geen van sijn advise op de ghedistinerde plaetse, volgens sijn schriuens; ten andere verwonder ick mij, dat hij
hem nae het vaeders lant ghetranspoortert hefF, dewijl hij wei
wiest door de ghevanche Spaniaerts, dat de vloot van Noue
Spange, mitsgaders de sieluer scheepen noch niet jnde Hauane
en waere. Haddet Godt belieft ghehadt, dat wij bij den
voorss. Heinss, mitsgaders Jan Dierckss. Lam ghecomen ofte
ghewest hadde,

doen wij de Spaense vloot ghewaer warde,

soude met Godelicker huilpe ons wiel
hebbe.
moete
verstaen

daer van ghehadt

Het doet mij wee soo schoonen ocasij voorbij hebbe
gaen

door manckement van assestentie.

van ghevanche Spangaerts,

datter

Jck hier

14 Hoollanse

scheepen ontrent het eijlant S°. Domingo slaechs sijn gheweest
teghe 4 Spaense scheepen, waervan de Hollanders een verouert hebbe ende twe jnde gront gheschooten; de vierde jst
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omtcomen, vermits hij hart seijlde.

Ick prescmer, dat het

den admirael Jan Dierckss. Lam is ghewecst, alsoo j n die tijt
den heer Genderael Boudewijn Heijnss. hem omthielt voor de
Hauane, soo ick verstaen hebbe.

V . E . suilt alles ampelder

vinde j n mijn jornael ende reseluitie boock.

Corneles Cornc-

less. Ole continewert noch voor vice admirael. Soo de heeren
verstaen, dat die van Amsterdam de vlagghe behoort te voeren, ghelieft mij met den eersten te adviseren ende een bequaem parsoon senden

dienende

tot een fijscael, alsoo den

vorigen ouerleden is. Hiermede, Erenfeste, wijse, voorsienighe heeren, V . E . bevelende de ghenaedige bescherminche
des Heeren. Jnt schip Amsterdam desen 9 Nouember, a. 1626
ontrent het eijlant So Michiel.
Opschrift: Coppij.
jacht

(Zonder handtcekening).

Het prinsepael ghesonden

met het

den Arent den 10 November a. 1626. (Voorzien met

het paraaph van P. Pz. Heyn).
No. 2.
P. Pietersz. Heyn,

na zijne glans?vjke zegepraal op do

zilvervloot (9 Oct. 1628) naar het Vaderland met dien rijken
buit terugkeerende, deelt aan de West-Indische compagnie
omstandig mede, de stormen en verdere tegenspoeden waarmede hij op dien togt heeft te kampen gehad.
Erentfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige, seer discrete
heeren.
Jck soude V E . naerde twee afgesondene advijs jachten bre>
der geadviseert hebben volgens mijn schrijvens, doch is naer
gelaeten, vermits van onse scheepen metten eersten van ons
verstaecken,

die j c k presumeerde,

dat lange voor ons int

vaderlant soude geraecken, vermits de veelvoudige beletselen
die een vloot onderworpen i s , waeruijt

d' E . heeren alle

gelegentheijt souden connen verstaen, wat ons V sedert gepasseert was. W i j hebben

continuel. seven a acht

swaere stormen ende vaerweder

gehadt.

weecken

Ende een vande

veroverde galjoenen, gen*. S*. J a n , werden den 11 October
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soo leek, dat t' selve niet boven water te bouden en was;
waeren derbal ven genootsaeckt hetselvige te ontlossen, alsoo
Godt de Heere ons 2 a 3 dagen goet weder daertoe verleende, sulex dat wij d'jngeladen goederen nevens liet geschut,
meest loste ende i n onse scheepen cregen, namentl. ontrent
negen duijsent acht hondert huijden ende seeckere quantiteijt
competykout ende hebben t schip verbrant.

Het galjoen St.

Geertruijt verloor sijn galjoen, boeijsprict ende fockemast,
s' nachts den 25 October, deede sanderen daechs meede een
stomp oprechten tot een fockemast, ende daechs daeraen een
boeijspriet, i n voegen dat het voorsz. galjoen bequamelijck
conde navigeeren eude over wech geraecken; verstack dien
nacht van ons ende geraeckte weder bij onse vloot den 31
dito.

Jck stierde onse schuijt daer datelijck aen boort, hem

een blinde sendende, alsoo hij die noodich van doen hadde,
seijde meede dat hij t'ende van sijn wijn was, die wij hem
t'sanderen daechs gebracht soude hebben, maer moeste sulex
naerlaeten, vermits de harde storm, die ons bejegende, s'Nachts
daeraen verstack hij weder van ons, met het schip de Goude
Leeu ende Dolphijn, beijde van Groningen, ende hebben
haer t'sedert die tijt niet gesien.

Den 2 November verloor

het galjoen vanden Spaenschen admirael sijn groote stenge,
welcke galjoen door ons gestadich regart op hem entel. den
13 November door een seer hart on weeder nevens andere
scheepen van onse vloot van ons versteecken is.

Den 14 dito

bevonden bij ons te hebben ende sterek te sijn 14 seijlen,
de reste waeren alle door het hart weder van ons geraect.
Den

15 dito tegen den avont quamen wij weder bij drie

scheepen vau onse vloot, die den 13 deser jnde storm meede
van ons geraeckt waeren, waeronder was het jacht den Swarten Ruijter, die door noot sijn groote mast affgehouden hadde, stelden denselven dach weder een stomp op. W i j waeren
alsdoen met ons 18 scheepen jnt getal, daeronder
joen vanden Spaenschen

het gal-

vicc-admiraal ende het Spaensche
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prijsgen.

Den 22 October wierpen wij smorgens gront op

tseventich vadem , geraeckten weder door noordelijcke wint
gront afF tot den 29 d i t o , wanneer wij weder gront wierpen.

Den 3 December de wint N . sagen wij Engelants ent,

'smiddaechs lach bet Oost ende van Leesacrt N . N . O. van ons.
Den 4 dito tegens den avont

waeren nevens W i c h t , ver-

spraecken aldaer drie oorloghs scheepen van Zeelant, die bij
u w e r E . , om ons aldaer te soecken ende waer te neemen, uijtgesonden waeren,
hebbe.

waermeede ick U . E . schrijvens ontfangen

Seijde ons datter bijde 27 Duijnkerckers ontrent de

Hooffden op onse compste waeren cruijssende, daer benevens
dat d' voorss. Duijnkerckers van veele volex soo mosquettiers
als andere versien waeren, als tot dien eijnde alleen uijtgemaeckt, waerover ick het selve i n consideratie nemende geraden vont dien nacht bij te houden, omme sanderen daechs
mette raeth ten rijpstcn ouer te leggen, wat te doen stoiidt.
Het woeij sanderen daechs soo hart uijten Noorden, dat het
onmogelijck was, eenich schuijt uijt te setten.

Den 5 dito

tegen den avont schoot de wint uijten N . Oosten met een
hart

vaer weeder, sulex dat mij geraden docht i n Pleij ofte

Vaelmuijden

te loopen, alsoo Wicht niet becommen en con-

d e n , sulex dat wij den 6 dito op de middach mette naervolgende scheepen geraeckten i n de haven van Vaelmuijden,
1

7

als namentlijck : den admir ., t schip de Hollandsche Tuijn ^
1

1

gen ., de vice-admir . van Zeelandt, de Goude Son van Zeelant

f

de Neptunus van Delfts, l ' schip Dordrecht, t'jacht het

Poslpaert, t' jacht den Tijger, t' jaecht Muijden.

W y vonden

meede alhier leggen het schip St. Pieter van Enckhuijsen, dat
eenige tijt van ons geweest hadde. De resterende scheepen , die
wij een dach a 2 te vooren bij on^> gehadt hadden, te weeten:
tot het getal van 16 comp. schcepen, geraeckten van ons,
daerondcr

was het

voorss. galjoen manden Spaenschen vice-

1

admir . ende het prijsgen vooren verhack , maer verhoopen
dat

d' selve

doorde

contrarie wint in Pleij muijden ende
30
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Wicht mêede jngeraeckt suilen sijn, gelijct wij verstaen heb*
ben, dat het schip Haerlem, meede i n Wicht leijt. Jck hebbe
per post missiven gesonden naer Pleijmuijden, Wicht ende
anders, aen alle de capiteijnen van deese vloote, die i n een
vande havenen souden mogen ingeraect sijn, datse haer niet
en sullen vervorderen t' seyl te gaen, voor ende aleer sy ordre
van my ontfangen sullen hebben, opdat w y , (naer dat ons
volck wat vervarst sullen sijn) met bequame weder ende
wint eendrachtel. onse reijse naert vaderlant mogen vervorderen.

Sijt meede veradverteert, dat den commandeur Jan

Evertss. van Zeelant met sijn esquadre,

soo haest de wint

enichsints van cant i s , weder i n zee sal gaan, omme de
galjoenen, die wij noch verwachtende sijn, waer te neemen.
Hiermeede erentfeste,
zeer discrete heeren,
hoochsten.

hoochgeleerde, wijse, voorsienige,

bevelen V . E . inde protectie des Aler-

Uijt Vaelmuijden, deesen 8

e

December 1628.

W i j hebben op dato naert sluijten verstaen, dat het schip
den Pinas den vierden deeser i n Montsbaeij jngeraect i s ,
meest

alle sijn volck sieck.

D ' voorss. Pinas heeft lange bij
e

den Spaenschen schout bij nacht i n comp . geweest, die van
hem versteecken is met een storm voor de Caneel. Verhoopen,
dat d'selve ontrent de wercke i s , maer alsoo de wint alhier
ontrent de N . O. weijt, sal swaerlijck eenige havens connen
beseijlen.
(Get.) P. Pietersz. Heyn.
Generael.
Opschrift:

Erentfeste, hoochgeleerde, wijse, voorsienige,
en

seer discrete heeren , mijne heeren de bewinth . der geoctroijeerde West-Jndische compe. ten camere tot Amsterdam.
De heer Beeldsnijder van Voshol vertoont
gelegenheid aan de leden
berustende

de

bij dezelfde

oorspronkelijke onder hem

aanstelling van dezen Nederlandschen zeeheld,

tot admiraal en kapitein - generaal,

waaruit blijkt

dat hij
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P. Pietersz. Heijn

op den dag zijner aanstelling (27 Maart

1626) den eed i n handen der staten-generaal heeft afgelegd.
De "voornoemde heer zooveel mogelijk de bereiking van
het doel der instelling wenschende te bevorderen , geeft aan
de leden de toezegging van de achtereenvolgende mededeeling
van alle de onder

hem berustende missiven en stukken,

welker inhoud eene historische belangrijkheid bezit en de
openbaarmaking waardig kan geacht worden.
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