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;Inleidingsrede , van den voorzitter. .1V Vieuwe leden. Correspondentie.
Het vermoeden van vergftiging van prins Willem 1I gelogenstraft.
Staat van onkosten van den heer van den Boetselaer van Lange .
rak , als afgezant in Frankrijk 1619-1621.

De heer van Asch van Wijel , voorzitter , opent de eerste
vergadering van het nieuw ingetreden jaar met de navolgende rede :
Mijne Heeren
Vergunt mij , voor dat wij onze gewone werkzaamheden
hervatten in de eerste vergadering van dezen jaarkring , met
U een blik te werpen op den toestand van ons gezelschap , om
in die beschouwing eene nieuwe aanmoediging te vinden tot
blijvende inspanning onzer krachten , zoo noodig om , langs
den eenmaal ingeslagen weg, het doel, waarnaar wij streven,
met vaste schreden meer en meer te naderen. Dat het Historisch
Gezelschap in bloei is toegenomen , bewijst zoowel de naamlijst der leden , welker getal in het tijdverloop van een jaar
1) Ter voorkoming van misverstand wordt bij deze gelegenheid aan
de buiten Utrecht woonachtige leden kenbaar gemaakt , dat de kosten
der veertiendaagsche vergaderingen , te weten voor kamerhuur gedurende de wintermaanden f 1 en gedurende de zomermaanden f 0,50
per avond bedragen , terwijl de ververschingen door de aanwezige leden zelve bekostigd worden. Het geheele bedrag der contributie wordt
overigens aan den druk en de onkosten daaraan verbonden besteed.

Redactie.
1 *
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met een en twintig is vermeerderd , als het aantal van belangrijke bijdragen , die wij van alle oorden ter plaatsing
hebben mogen ontvangen. In bijzonderheden hieromtrent te
treden is overbodig. De Kronijk , die het verhandelde iii
elke vergadering opneemt, ligt dáár, om te doen zien , in
hoeverre wij in onze pogingen tot uitbreiding onzer betrekkingen en tot het openbaar maken van onbekende bescheiden
geslaagd zijn , in hoeverre wij reden hebben ons te verheugen in toenemende belangstelling en medewerking. Wanneer toch mannen van erkende kunde , en die zich door
hunne werken een naam hebben verworven, niet hebben
geaarzeld, om oils door hunne toetreding tot onze vereeniging en door hunne wetenschappelijke uiededeelingen te ondersteunen : wanneer vele anderen , uitgelokt door de aangeboden gelegenheid oni aan de vruchten buns onderzoeks
en studie eene spoedige openbaarheid te verzekeren , zijn
aangemoedigd geworden in hunnen ijver : wanneer sommigen
van lieverlede , door gegeven voorbeeld zij n opgewekt geworden , orn ook hunne krachten te beproeven of wel het hunne
hij te dragen , hetzij door vruchten te leveren van eigen arbeid,
hetzij door mededeeling van stukken en bescheiden te doen :
wanneer het eindelijk aan het bestuur is mogen gelukken ,
om aan de jeugdige instelling, aan zijne leiding toevertrouwd,
meer vastheid en regelmatigheid , meer uitbreiding en werkzaamheid , meer kracht en vertrouwen te schenken , dan gewis , mijne hoeren! mogen wij in die gunstige omstandigheden
eene sterke aanmoediging vinden , om de ondernomen taak ,
met welke bezwaren en belemmeringen die ook soms nog
gepaard moge gaan , met denzelfden ijver , met dezelfde
. zucht om nuttig werkzaam te zijn in het gebied onzer bronrenstudie, voort te zetten , zonder ons daarin te latén verflaauwen of ontmoedigen door miskenning, van welke zijde die
ook moge komen -- het aan den tijd en de waarheid overlatende , om haar te wederleggen.
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Niet dat ons werk alreede volmaakt is, maar Vr ij streven
er naar, want, verre van door eigenwaan verblind het oog
sluiten voor al wat in onzen arbeid gebrekkig mogt zijt
zal ons elke beoordeeling op waarheid gegrond welkom
elke wenk , die onpartijdigheid en belangstelling in de zaal,
onzer geschiedenis ademt , door ons ter harte genomea
bevorderlijk gemaakt worden aan het welzijn onzer ineigtk
Geschiedkundige waarheid , met andere woonden , de geschiedenis ontdaan van haar geleend tooisel en van hare
valsche versierselen, dat is, zoo ik mij niet bedrieg , het we
tenschappeliik standpunt onzer vaderlandsche geschied- en
oudheidkunde. Om door openbaarmaking van de nog ongekende bouwstoffen die waarheid te vinden en de nevelen.,
die nog zoo vele punten in onze geschiedrollen omhullen t
doen verdwijnen , opdat het licht meer en meer daarop af
straale : zie hier de gewigtige , zoo niet eerste taak , welke
dit en welligt nog een later geslacht , volgens de eiselien der
wetenschap , is opgelegd. 17 -156r ons hebben vele yerdiensteLike mannen een gedeelte onzer vaderlandsche bronner
uit het stof te voorschijn gebragt; maar het grootste, wei
ligt het belangrijkste gedeelte roept onze vlijt en vereend
krach tinspanning.
Alle geschiedvorsehers stemmen toch hierin overeen 61.
zoolang niet alle bestaande bouwstoffen bf zijn aan het lido_
gebragt door den druk , bf gemakkelijk zijn te raadplegee
door aangebragte orde en voltooide inventarisatie der oorkonden
en bescheiden in onze archieven of andere openbare bewaar
-laatsen voorhanden , er aan eene volledige bewerking onzer
vaderlandsche geschiedenis niet te denken valt, en dat elke
arbeid daaraan besteed, hoe verdienstelijk op zich zelve ,
hoe volledig ook op het tijdstip der bewerking , van
zijne waarde verliezen moet , wanneer de schrijver niet
alle bronnen , die dat groote werk moeten toelichten, heeft
kunnen raadplegen. Een enkel stuk , later ontdekt , kan
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wat tot hiertoe voor onbetwistbare daadzaak werd gehouden,
volkomen logenstraffen 1).
Moet dus om aan de behoefte dier wetenschap te voldoen
openbaarmaking van ongekende bescheiden het hoofdwerk
zijn van elk geschiedschrijver en het streven tevens van
elk beoefenaar der geschiedenis , meer bepaald is het de pligt
van elke wetenschappelijke inrigting, om die openbaarheid
met alle hare krachten te bevorderen.
Gij allen

weet het mijne

schap zijne stichting

heeren ! dat ons Historisch Gezel-

ALLEEN

te danken heeft aan het besef

van dien pligt gepaard met de zucht , om die openbaarmaking , waarnaar onze geschiedenis zoo reikhalzend , als ik het
aldus noemen mag , uitziet , spoedig en krachtdadig te begunstigen en daartoe anderen , zooveel mogelijk op te wekken.
Alle onze werken getuigen , hoe wij geene gelegenheid laten
voorbijgaan , om ongekende bescheiden aan het licht te brengen , en daartoe niet alleen ons tot den Codex ' Diplomaticus
bepalen , maar ook de Kronijk meer en meer trachten te verrijken met oorspronkelijke stukken , zooals het bestuur dan
ook van voornemen is , om zoowel aan de Kronijk als aan
de Berigten , door plaatsing van echte oorkonden en bescheiden , met of zonder toelichting , meerdere blijvende
waarde te verzekeren.
Laten wij dus , getrouw aan de beginselen onzer instelling ,
voortgaan, om ons onderling te ondersteunen , onze betrekkingen
zoowel in het vaderland als in de naburige gewesten, welker
geschiedenis met de onze in meer onmiddellijk verband staat,
uit te breiden en te bevestigen -- zoo kan het niet anders
of het Historisch Gezelschap zal meer en meer in bloei toenemen en eenmaal worden eene wetenschappelijke inrigting,
4) Zie b. v, het verslag van Jhr. Rammelman Elsevier omtrent het

eerste deel van het onlangs in het licht verschenen werk van den heer
Gachard , getiteld : Correspondence de Philippe II, in de Kronijk,

jaargang 1848, blz. 498.

die zich door werkzaamheid en veerkracht waardiglijk onderscheidt en Neerland's bodem tot sieraad verstrekt.
Nieuwe leden. Tot gewone leden worden benoemd de

heeren mr. G. Groen van Prinsterer , lid der tweede kac::er
der staten-generaal te 's Graven p age, en mr. L. J. Nep cu
tot Arncijde, officier bij de arrondissements-regthank te Zwolle.
Correspondentie. De voorzitter deelt als r,, pporteur voor
de provincie Noord-Holland aan de leden meeli het ontvangen antwoord van den heer Berg van Dussen Muilkerk , op
de aan dien hoer gedane uitnoodigiug, betreffende het verhaal van Jan Riebeek: zie bronijk, jaargang 1848, blz.
227. De gemelde beer acht het allezins belangrijk, oni ook
het slot van dit verhaal uit het tijdschrift de Zuid-Afrikaan,
in een afzonderlijk boekdeeltje over te nemen en verklaart
rich voorts bereid, om, zoo het bestuur alsdan dit volledig
dagverhaal nader Nvenscht toe te lichten , daartoe zijne medehulp te verleenen.
Het vermoeden van vergi f tig iurd van prins Willem II
gelogenstraft. De heer Rethaan Macaré deelt hieromtrent
het volgende mede :
Ofschoon het onverwacht overlijden van den s,adhouder
Prins Willem II op den 6 November 1650 aait geen misdaad moet worden toegeschreven , volgens liet gevoelen van
alle Nederlandsche schrijvers , met uitzondering echter van
prof. H. W. Tydeman , die in de bijvoegsels op Bildcrdijk l)
niet vreemd schijnt aan liet denkbeeld , dat eene opzettelijke
verkeerde geneeskundige behandeling als oorzaak van den
dood des vorsten moet worden aangemerkt , zoo heeft toch
het gezegde van den kardinaal de Mazarin , dat men ziek
behendig van den prins had af •einaakt , buiten 's lands te
veel geloof en te veel weerklank gevonden , om geen gebruik
te maken van al wat kan dienen tot afwering der beschul-

i) Bilderdijk , Geschiedenis des Vaderlands , Deel 6, blz 247.
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diging van een misdrijf dat zoo vreemd aan onzen landaard
is , als sluipmoord en vergiftiging, en het is uit dit oogpunt,
dat het eenvoudig en ongekunsteld verhaal van een' getrouwen dienaar van den vorst , die gem bij zijne laatste ziekte
niet beeft verlaten , bij zijn sterfbed is tegenwoordig geweest en zijn lijk heeft behandeld en verzorgd , als eene be.
langrijke bijdrage is aan te merken , die door den geschiedschrijver niet mag worden veronachtzaamd.
Frederik Schoon in 1610 te IIanau geboren , verliet zijn
vaderland in jeugdigen leeftijd om een zijner landsheeren
graaf Hendrik Lodewijk, zoon van Philips Lodewijk, regerend
graaf van Hanau , en van Catharina Belgica , dochter van
Prins Willem I, van Oranje, naar Nederland te volgen. Hij
werd op diens kosten tot het . verkrijgen der noodige bekwaamheden voor zijn dienst als kamerdienaar naar Parijs
gezonden , en trad na het sneuvelen van den graaf in dienst
van prins Frederik Hendrik en later in dien van prins Willem II. Intusschen had hij een huwelijk aangegaan , doch
zijne huisvrouw in het kraambed verloren hebbende, trad hij
andermaal in den echt met eerre vrouw , die hem verscheidene kinderen schonk; deze bijzondere gebeurtenissen werden door hem aangeteekend en zijn alleen ter mededeeling
overgenomen om 's mans godsdienstigen zin te doen kennen,
welke zoo bijzonder geschikt is , om met volkomen vertrouwen zijn verhaal aan te nemen betrekkelijk den door hem
geliefden vorst , die hij zijnen zeer lieven prinsen noemt.
Uit dit verhaal nu , dat zich uitstrekt tot het laatste
oogenblik dat het lijk zigtbaar is geweest , blijkt niet het
allerminste vermoeden van vergiftiging , een vermoeden dat
ware het bij hem gerezen, naar alle waarschijnlijkheid zoude
zijn opgeteekend , daar zijne aanteekeningen toch zeker alleen tot eigene herinnering bestemd waren, en er dus geen
reden kon bestaan om zijn gevoelen te bewimpelen.
Van het vergiftigd glas limonade, waarvan Basnage als een
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sprookje gewag maakt 1 ), is ook iii het verhaal vain Schoolt
geen schijn te vinden, en mag men liet er dan met te meerder grond voor houden , (daargelaten de wijze van geneeskundige behandeling) dat de prins alleen door de hevigheid
der hem aantastende ziekte is bezweken.
De schijnbaar niet vervolgde aanteekening van 's prinsen
dienaar , vangt aldus aan :
1629.

Jn

den inaent Maij ben jck met den grail' vair

Hanauw , Henrick Lodewick genant, jn deli Haag gekommen
en met hem naer te belegering van den Bosch gegaen.
Jn

Decembr. 1629 heft sijne Genade mij naer Paris ge.,

sonten, om aldaer te leerera barbieren, alwaer ich 14 naenten
ben gebleven.
Anno 1631. Jn April ben jch van Paris over Strasburg
naer Hanau getrocken , al v aer ich sijne Genaede tiisclieii
1\ients en Franckfurt te gemoet gekomen ben , ende so voorts
met hem naer den Haag getrocken , ende bij hem Bedient
tot dat hij anno 1632 voor Mastriclit den 21 Julij doodt geschooten is in den approchen jn das haupt omtrent 12 ui

en ,

solider een wort meer te spreeckcn andei kalif ure daer nae
gestorven. Den 20 Augusts is het lichacin van sijne Genade
rij t liet leger gebrocht naer Ilollai.it jn den Hag, ende aldaer
jii de groote kcrcke begraven int koor , den.... .
Den 21

August]

1632, heft de stad lastricht gebarle-

mentert.
Den 23 is de vijant uijt de stad getrocken.
Den 22 Augustj des avents heb jck sijn Hoocht. den prince
van Oranien voor deerste mael gebarbiert.
Deli 28 Augustj 1632 ben jck in de vainer jngestelt , jn
plaets van Jan Coursers , als boutefeu.
Den 15 Junij 1038 heft mij skin Ilooch t. de camerlings
plats gegeven.
Basnage , Annaics des Provinces -Unie Tom, I,

p.

178.
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Den 19 December 1638 sijn de ehtelicke belooliten gedaen tuschen mij ende de erbaere dochter Koniera Haagers,
ju pressentie ende met believen van monsieur Halders.
Den 17 Martj stilo novo 1641, is de ee ' ste proclamatie
van ons beijde in 's Gravenhaage jn de groote ende clooster kercke gedaen volgens de wettelicke ordre, naemcntlick
also; Frederick Schoon , jongman, met Koniera Haager , jonge
dochter, beijde woenachtich jn 's Gravenhaag.
Den 24 Martj is de tweete proclamatie in beijde kercken
als voren gedaen.
D?n 31 Martj 1641, wesende op den Paschdag, is de
derte proclamatie jn beijde kercken als vooren gedaen.
Den eersten April niewen stil, wesende Paschrnaendag nae
den niewen stil, sein wij te saernen getrout jn de Hoochduijsche kercke hier jn den Haag, door den heer predicaat
Rindersum, voor den middag, ende des middags de bruijloff
gehouden, alwaer van mijne sijde mede ter kercke ging, als
vaeder, monsr. Carle onder secretaris van de konigin van
Bohbmen, ende als moeder jouffrau Sibille. sijn huijsvrau,
caemervrau van mijn vrau de princesse van Oranien , ende
als ouders van mijne bruijdt, meester Marcelis Verhaegen,
saedelmaecker ende borger hier jn den Haag , ende sijn huijsvrau als moeder, ende waren volgende persoonen mede op
de maltijt offte bruijlofft, Monsieur Rivet met sijn huijsvrau ,
mijn vrau van Straelen, mede haer dochter, Monsieur Carle
met sijn huijsvrau als bruijdegoms ouders, meester Marcelis
met sijn huijsvrau als ouders van de bruit, Monsieur Lannoij
met sijn huijsvrau , en monsieur Joliet sijn vraus vaeder
Monsieur Paul Ludwich von Hanaw , comissarius van de
lantgrïavinne van Hessen , Monsieur Wolff met sijn. huijsvrau,
Monsieur Beaufort met sijn huijsvrau, Mor. Verhaer deurwaerder met sijn huijsvrau, Meester Antonj Bisset en sijn
huijsvrau , monsieur Denoij , camerling van mijn heer prins
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Wilhelm , monsieur Wins Albert Weimer, camerling van
haer Hoochcit.
Anno 1642 Sadcrdaegs , wesende den cijlfléir Januarij
niewen stijl , is mijn lieve beminde huij svrau Koniera Hagers
verlost naex grooten en swaereri arbcijt , die twee nachten ,
en twee daegen continuclick duerde, met een kloecken soon
dood door Gootles believen der bedrocifte wcrelt gecoomen,
ende wonsdaegs , wesenden den 15 Januarij niewen stijl,
smorgens den 7 uren is mij Cr hertlicke huijsvrau Koniera
Halters getroostelicken en salichlick in Good entslaeperr, de
Heer Almachtich verleene haer een salige en vrolicke opstanding in den Heer door Jesum Chrijstum onsen Salickmaecker , die mij en alle geloovige hoe langer hoe meer wil
leeren dese bedroeffte welt affsterven elide met herten doen
verlangen ell doen trachten naei het ewijge salige leven
twelcke Jesus Christus ail den stamroe des cruijses door
sijn heijlich bitter lijden voor mij en alle geloovigen verworven hefli, de Heer Almachtich wil mijn kleen gelooffsterrken
ende mij stantvastichkcit geven daerin te neoogen vast blijven
stam tot den laetsten mijnes aseins toe, ende alsdan mijne
side tot Hem neemen jn de ewige vreucht ende heerlickkeijt,
die mij cn alien geloovigen bereijt is gewest , eer des welts
grout geleijt was , daertoe mij wil helpen Goode Vaeder,
God soon, Good heijlige geest , hooch geloollie God jn alle
eewigkeijt, Amen. Heer Jesu , Amen.
Jut jaer 1643 den 3 Mali , niewe stijl, ben jck Frederick
Schoon getrout jn de kercke tot Naelwijck, met de dochter
van den beer baillu en rentmeester van sijn Hoochts. des
prinse van Oranien domeijnen int Westlant, genaembt Gecrtruijt van Katshuysen, sijnde sij jonge dochter ende jck weduwener , ende is te bruijloff gehouden ende van bruijts vacder gegeven op sijn huijs tot 'aeltwijck , duerte 3 daegc
Ling.
Jut jaer 1645 Glen 22 illaij nrcwe stijl wesente rnaeradag
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ontrcnt ecu quartier uijr voor waif!' uijren smiddags heat
God Almachtich aen mijne lieve huijsvrau Geertruijt van
Katshuijsen de genadige verlossing en geboorte gegeeven van
eenen soon ,

voor

weicke groote genade Gods wij beijde te

saemen God looven en dancken, en hebben denselveu onsen
soon den 24 Naij niewe stijl 1645 ten heijligen doop laeten
ontfangen in de groote kercken in 's Gravenhaege, door oil
van dery predicant aldaer genamt Caspar Streso, egde het
kiert worde gedoopt ende genocnit met den nacm Wilhelmus;
de compeeren waeren den beer Pieter Parcheval , quartiermeester gcneracl van de vereeirichte Nederlanden te velde
ende Gijsbert van Heert, capitain van siju Hooch ts. schip en
jachten; de gevaeren waeren mij n huij svraus moeder, genaenrbt
Maria Vrancken , ende jouffrau Elisabeht van Nassau. God
geeve, dat het kint in alle deugd en godsalicheit ende vrcese
Gods mach opwassen tot volcomene ouderdon sijner saligheit.
Jnt jaer 1647, den 14 Januarij niewen stijl, westrite macndags een quartier uijr voor twaíl' wijren op den middag ,
heeft mijn lieve huijsvrau gebooren een dochter ende is den
1Gten gedoopt in de groote kercke in den Hacg door den
predicant genaemt Cabbeliaucx , en worde genacrnt Maria ;
de getuijgen en petten wasren de heer requestmcester Francois
van der Lee , ende mijn schoonmoeder Maria vair Katshuijsen
ende Maria Mercis, weduwe van David Knipben,
Den 16 Martj niewe stijl 1G47, is ons kint Maria gestorven
smorgens half vijfe en den 19 begraeven in de clooster Derck
in mijn gra t.
Jut jaer ons Heeren 1648 den dertichsten December niewe
stijl, wesente wonsdag voor den middag ten neegen uij ren ,
heefft mijn lieve huijsvrauw gebooren een dochter, en is den
eersten Januarij niewe stijl gedoopt, in de groote kercke van
den Naeb, van de predicant genaembt van der Linden , en
`Morde den naem gegeven Maria; de getuijgen en petten waeMacs
ren den beer Thomas Gletsen , juwelier, ende
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de Loockelc ende rijli .schoonmoeder Maria van Katshuijscn,
ende Maria Mercis wedewe vare David Knibbe, de Almachtige
God wil het in alle deuchgden tot godsa lidrei t in de vrcese
Goods laeten opwassen tot sijnen sieren ewige heijl en
salichkeit.
Jnt jaer oases Heere 1050 , den vierton Julij niewen stijl,
wesente maendags savonts ontrent ncegen wijren, hecfFt mijn
lieve huijsvrau geboert een soon enz.
NB. Hier volgen het relaas van de geboorte van 5 kinderen, het laatste zijnde het Ge, werd op begeerte van den
Prins van Oranje, genaamd Henrietta.
etta. Daarna
volgt het geboortc-extract in het Duitsch en Nederduitsch
van den kamerdienaar.
Jnt jaer 1647 wonstdages smorgens ten half vijílen is lijn
Hooch: Frederick Hernia. , prins Tan Oranicn in de laeere
gerust.
Den 15 op cell groen damaste ledijcant dier :lij op gestorven was , met een groene blusche nacht tabher niet 2
gout en

silver cantges uijtge naeckt een silver geborducrte

muts oh lijn hooili, een rahat om sijs hals en groene lcerSeri met bont gevoert acts siju beeuen, aen icier con g:_goont
ende i,csicn dien beden dag.
Den 10 tegens den avout een kleef opening in sijn rijde
int hangen den buijck gcniacckt ende het waeter doers
daeruijt loopets omtrent 4 stoop en(le was gelick Bruijn Mier,
daernae een heiabt aen hcbbente in cell laecken in de kist
geleijf. Dc kist was van cijcken hout ende binnen met loot
gevoert , onder in de kist is gelegt ongeleschtc kalck met
semel gemengt , daerop sijne Benige kruijten gelegt , daerop
is een schon wit linnen laccken gelegt, daerop is een wasst
doeck gelegt , dat wasse doeck is met spijck olij off terpenten gestreeken, op dat wasse kloet is een witt linnen laeckcuu
gelegt , op dat lackeri is het lijchaani gelegt van Claes Mol ,
die hem onder (Ie arme vatte ende jck hij de beeneg , daer-
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nae is bet lijchaem bestreecken

met

terpentien , daer op is een

pocijer van kruijten gestroijt , behalven aent aengesicht , dáer
nae hefft men liet lijcbam gedeckt met

bet

witte laecken ,

daerop heefft men de kiste met ruijckente kruijten gevolt en
de kist toegesoodeert ende toegeschroefi't, op schragen gestelt
en een swart laecken overdeckt. Ende is den 10 i\Taij
dacrnae de begravenisse gedaen ende het lijchaem tot Delft
in

skins

vaeders grafft gelet.

Den 17 Martj 1647 heefft sijn Hoocht. prins Willem mij
in sijn caemer aengenomen als caennerlingh ende geagreert de

acte van sijn vaeder saliger aen mij vergunt van een pension
van bondert en twintich gulden sjaiers verscheene tot Jsselsteijn , alsmede geagreert de acte van survivancije vant huijs
en conchergije plaets van Honslerdijck , mede bij lijn vaeder
saliger aen mij vergunt. Noch heefft sijne Hoocht. prins
Willem mij gebenificeert met een acte van survivancije van
het rentmeester ambt van sijne Hooch ts. domeij nen van Naeltwijck.
Den 29 October W50 is sijne Hoocht. prins Willem van
de reijs van Zutphen en Dieren in den Haegli gecommen
sick niet veel bevindents.
Den 31 smaendaegs hebben sich de quaede kinderbocken
aen sijn lijchaem geopenbaert ende is sondaegs den 6
vember ,

No-

wesende een quartier voor veegen des avents in den

Heere gerust. 0 almachtige God geefft hem ende ons allen
ten jongsten daege een vroolicke opstandinge te ewigen zaligen leeven!
Den 7 is sijn lloocht. lijgchaem geopent ende gebalsemt
ende in de linnen geleijt , daernaer in een wasse kleet gans
toegewentelt.
Den 9 heb jck hem helpen in de kist leggen ; de kist
was eerst met semel beleijt en daerop een linnen , daerop
het lijchaem met een trans van lauriertacke die jck gemaeckt
en hem mijnen seer lieven printen om siju waerde hoofft
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dele, daernae is hij met een linnen toegedeckt, ende de kist
gevolt met ruijckende cruijdeu en poeijeren , dacrop is dc
kist toe gesodecrt ende toe geschroeiTt ets op twee shabelle
gestelt ; de kist was binnen met loot gevoeijert , boven spits
toe , op jder sijde 4 handvasteu, een aent hoofft en een aent
voete eij n de.
Den 14 November 1650 wesente macndagh avonts ontrent
quartier uijr voor neegen heeft de princes roijael een jonge
prins gebacrt.
Den 15 Januarij 1651 is de ,jonge pans van Oranien
doopt

in de groote kercke in 's Gravenhaee cede genaenibt

Willem Henrick ; de pcetcrs sijn geweest de staeten-generacl ,
de staeten van Hollant, de stadt Leijden , Delfft en Amsterdam en de provincie van Seelant.
De staeten van Ilollant hebben tot pillegijft gegeven .zen
5000 €.

rentebrieven des , jacrs.
De staeten -generaal

sjaers

8000 c.

De staeten van Seelant »

3000 t.

De stad Leijden

1200 t.
600 t.

De stad. Delft
De stad Amsterdam

n

1000 €.
Maeckende s jaers 18,800 t.
ati

Staat van onkosten van den heer van den Boetselaer van
Langerak gemaakt als afgezant in Frankrijk 1619-1622,
medegedeeld door den heer Drieling.
Staet van tgene den heeie van Langeracq 1 ), ambassr. van de
Ho. Mo. heeren staten-generael der vereenichde Nederlanden
in Vranckrijck van deselve hare Ho. Mo. competeert ter sae4) Gideon baron van den Boetselaer, de eerste van den Utrechtschen
stam , verkreeg door overdragt van zijn' vader op den 15 October
1596 de heerlijkheid Langerak. Hij was gouverneur van Loevestein
en Woudrichem , en werd in 4614 tot ordinaris ambassadeur bij Lodewijk XIII, koning van Frankrijk , benoemd,
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ke van zijne extraordinaire oncosten , verschoten penningen
ende vervallen tractementen over den jarc 16W ende 1620
totten lesten Febr. 1621 irrcluijs.
Inden eersten compt den heere van Langeracq , ter saecke
van extraordinaire autosten ende verschoten penningen in
den jaere 1619 , volgens d overgeleverde declaratie , de somme
van zes duijzent twee hondert vier en vijftich gulden, tien
stuijvers.

6254.10.

Noch compt den zelven heere van Langerack, ter zaeke
van extraordinaire oncosten ende verschoten penningen in den
jaere 1620, volgens d overgeleverde declaratie, de somme van
vier duijzent zes hondert vier en vijftich gulden, twaelf stuij
vers acht penn.

4654.12.8.
Noch stelt dezelve heere van Langeracq alhier alzulcke

twaelf duzczrt gulden,. als hem op de leste reckeninge in
Meye 1620, van syn ordinaris tractement over de jaren 1616,
1617 , 1618 en 1619 zijn afgetrocken ende minder betaelt,
hebbende in plaetze van XIIni sjaers niet meer ontfangcn
als IX m , volgens d'ordonnantien van den XXIIJen May
1620, dacr het nochtans onmogelijck is , dat hij sijne zsvaere
huijshaldinge in soo een costelijck en prachtich hof op zulck
een cleijn tractement van IX= £ sjaers can houden , zonder
in rnerckelijcke schulden te vervallen ende sijn eygen patrimonie daerduer ' te consumeren, gelijck claerlijck te zien is
uijt den staet van dezelve zijne liuijshaldinge aen hare Ho.
Mo. nevens de reckeningen overgelevert, en gelijck men noch
warachtiger can verstaen en vernemen uijt het mondeling
rapport van de Ed. heeren gewesen extr. ambs. aldaer , dien
selve als gezien ende mctter daet gevoelt hebben connen getuijgen etc. , dus bier

12,000.

Item alsoo hare Ho. Mo. in Febr. 1619 een zeker reglement hebben gesteit op alle toecomende reijsen van den heere
^van Langeracq ende heer voor alle oncosten van teeringe, wagenvrachten en andere op de reijse te doen , gene utgezon-
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dert , toegeleyt hebben , naex advenant van dubbel tractement,
omtrent dertich gulden 's daechs , en het hem niet mogelyck
r5,

op zoo cleyne reyspetiniugen sulcke zwaere en moeijelycke

reysen te doen , en den Coninck gestadich te volgen , gemerct
di: fl an in zodanige gelegentheden ende plaetzen allerdinck
(leef duyrder civic costclycker is, soo stelt de voort. beer
van Langeracq (met harr Ho. No. goede geliefte) in plaetze
van XXX ! ten winsten XLV s'daechs, weleke verhoot,i1inge bedraecbt over 172 dagen , die hy t sedert deze
á<<^.e

reso-

gevaceert de somme van twee duyzent
int reysen heeft gevaceert,

yf hondert tachentich gulden.

2580.

Item kompt de heer van Langeracq over een jaer trastement vervallen den lesten Febr. 1621 de somme van twaelf
duyzent gulden , dus hier

12000.

Compt de geheele somme van t geene den heere van
Langeracq , van hare Ho. Mo. competeert ter saecke

van

extraordinaire oncosten, verschoten penningen en verva

I-

len tractementen totten lesten Febr. 1621, incluys, zeven
en dertich duyzent vier hondert negen en tachtich gulden twee stuyvers acht penningen.
Zegge 37480.2.8.
Memorie voor de heererg extraordinaris ambassadeurs.
Wort bevonden bij rcckeninge ende kenwisse van den

hot-

meester ende secretaris van den heere van Langeracq, dat
zijn Ed., hoewel bij goede menagie, alle jaren tot sijs notelick
onderhout als ambassadeur is emploijerende ende verdoende
Aen huishuijr.

f 1600.0.0.

Aen hout ofte brain.

- 1000.0.0.

Aen hoij , stroij , haver, beslach van carospaerden
en rijpaerden , mitsgaders jaerlixe reparatie eer
onderhoud van de carosse.

- 17600.0.

Aen clederen voor zijn persoon ende de zijnen met
den livret-clederen van zijn suite.

- 2650 0.0.
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- 6400.0.0.

Voor de tafel , cost , wijn , bier elide broot.
Boijenloon aen secretaris , hofmeester ,. cock , roetzier, palfenier , portier , camerluijden voorsi.

- 1000.0.0.

te zamen.

- 300.0.0.

Extraordinaris uijtgaef.

f

14710.0.0.

Somma bedraecht XIIIJ m VIJ c X £.
Dat het mijnheer Ploos gelieve te gedencken bij occasie
mij de vruntschap te doen om aen zijne Ex C1e. te getuijgen
mijne onderdanige ende getrouwe dienstwillicheijt , ende te
verclaren , dat ick wel gezint ende willich ben ten dienste
van hare Ivo. Mo. ende van zijne Ex C1e. hier noch een tijt
lanch ten believen van deselve in Vranckrij,ck mij te imploijeren , code met alle getrouwieheijt te acquiteren naer behooren ,
maer dat het mij niet mogelijck is mij te onderhouden als
ambassadeur opt tractement mij toegeleijt, sondes den gepretendeerden bijslach, gedenckende de groote duijrte tot Parijs,
de pracht ende het behoorlijck onderbout van mijnen trein,
als te weten: de heer van Langeracq met de vrou van Langeracq ende twee staetjuifLouwen , sijn Ed. drij soonen , een
secretaris met een clercq , een hofmeester, een edelman , een
camerlinck , een coetzier , een palfenier met zes paarden , een
cock met een cocks jongen , een poortier , twee pagies , vier
lacqueijen , drj maechden. Somme XXVJ personen.
Deze afschriften zijn afkomstig van wijlen den heer J. J.
Dodt. De

oriyineelen

berusten vermoedelijk in het archief der

oud - roowsche geestelijkheid te Utrecht.
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2, Vergadering. 20 Januarij 1649.
lYieuwe leden. Bibliotheek. Correspondentie. lets naders over het
vertoef van koning Christiaan 11 in de Nederlanden. Brief van
Philips II aan de hertogin van Parma i563. Brief van Hierges
aan de stad Maastricht 4577. Remonstrance du Sr. Leton, amor,
de la royne d'dingleterre aux estatz-generaulx 4578. Elisabeth,
koningin van Engeland , verzoekt aan den stadhouder Adolf,
graaf van Nieuwenaar zijne bemiddeling tot slaking der gevangenen Prouninck, Trillo enz. 4588.
Nieuwe leden. Tot gewone leden worden benoemd de
heeren mr. K. J. F. C. Kneppelhout mr. B.W. Wttewaall,
beide wonende te Leiden.
Tot honorair lid , de heer K. L. Torfs te Antwerpen.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer P. S. van der Scheer te Winschoten.
De geschiedenis van Koevorden , van de vroegste tijden
en die harer vestingwerken niet de omliggende landen , lste
gedeelte. (Afgedrukt uit den Drentschen volks-almanak voor
1849).
Van den beer Jhr. Rethaan Macard te Utrecht.
Verhandeling over de bij Domburg gevondene Rorn., Frank.,
Britt. , Noordsche en andere munten. Middelburg 1838.
Correspondentie. Naar aanleiding van het voorstel van
den heer Eijck van Zuylichem , zie Kronijk , jaargang 184S.
blz. 274, deelt de hoogleeraar L. G. Yisscher schriftelijk
aan het bestuur mede , dat er Gene zeer goede gegraveerde
afbeelding van den grafsteen van graaf Floris V te vinden
is in de geschiedenis van Alkmaar door J. Eikelenberg. Rotterdam 1847, 4°. blz. 96.
Men besluit den heer Eijck van Zuylichem daarvan kennis te doen dragen.
Iets naders over het vertoef van honing Christiaan II
in de Nederlanden. Op de bedenkingen door den hoogieeraar
L. G. Visscher in het midden gebragt tegen de bijdrage
2*
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van den beer Ramt ielman Elzevier betreffende koning Christiaan II, (zie Kronijk, jaargang 1848 blz. 236), vooreerst dat
er geen de minste twijfel bestaat of deze vorst was zoowel
in 1521 als 1523 in Holland, zoodat van geen verschil van
twee jaren (zie blz. 238) sprake kan zijn , en ten anderen
dat Christiaan in 1521 nog niet verjaagd en met

',Nederland.

ten volle bevriend zijnde , derhalve zich te Leiden bevindende de eer genoot , die hem als gekroond hoofd , naar de
toenmalige begrippen , van regtswege toekwam -- heeft de heer
Ranimelman Elsevier, aan wien de missive van ecrstgemelden
heer tot nader onderzoek was inhandcn gesteld, (zieKronijk 1848,
blz. 273), het navolgend antwoord aan het bestuur ingezonden.
»Het lag niet in mijn plan om eene levensbeschrijving van
Christiaan II te leveren ; de door mij bekend gemaakte aflezing had slechts ten doel , om te doen zien wat hij te Leiden deed en wat hij van
g ebrek

de

regering dier stad verzocht. Bij

aan eene tor nog toe geregelde geschiedenis van ons

vaderland , heb ik slechts Wagenaar en Bilderdijk geraadpleegd , alwaar duidelijk wordt aangetoond dat Christiaan in
1518 onze schepen in den Sond had laten aanhouden , zoodat
bet mij vreemd voorkwam dat hem hier in 1521 nog zoo
veel eer bewezen werd , vooral Bene remissie van straf, als
ware bij een bevriend vorst. Uit de verhandeling van J.
Meerlaan, blz. 3E, Over deii invloed welken Christiaan

II,

koning van Denemarken , Noorwegen en Zweden , op de geschiedenis van ons vaderland gehad heeft 1 ), blijkt dat hij in
1521 in de Nederlanden (Amsterdam) gekomen is, terwijl
aldaar de redenen ontwikkeld worden , welke aanleiding tot
die overkomst hebben gegeven ; hij kwam er in dat jaar niet
als een verj aagde koning , want dit had later plaats , zoodat
de aanmerking van prof. Visscher zeer juist
Wagenaar

had ,

is ,

op dat punt.

om geene verwarring te geven , er kunnen

4) Koninkd, lYederl. Inst. 4818. Amst.

bijvoegen dat hij in 1523 (lier als vlugteling kwan , na aivorens bier in 1521 als bevriend vorst geweest te zijn , ter
behandeling van particuliere zaken. Dat Christiaan na verjaagd te zijn (of liever n.a zijne staten verlaten te hebben
door drang der omstandigheden ,) met zijne vrouw te hier
gewoond heeft, wordt door Meerman bevestigd. Zij stierf te
Swijnaerden bij Geud den 19 van Louwmaand 1520 en
werd den 4 van Sprokkelmaand in de St. Pieterskerk te
Gend begraven. Wat Zijne verdere ondernemingen en lotgevallen betreffen , deze zijn genocgzaan, bekend en nutteloos
om bier te herbalen. Doch dat Christiaan in 1521 zich eeni
,,en tijd in het klooster te Rijnsburg (bij Leiden) heeft opgeimuden , hiervan kan ik op dit oogenblik geen voldoend be;vijs leveren; dat hij er echter geweest is, hoop ik hij voorkomende gelegenheid te kunnen aantoonen.

Brief van Philips

II aan de hertogin van Purmna 1533,

mede edeeld door de,a her BeelIsn ]der van V oslaol.
Dan/b, tuiging rnar de yor'de handhaving der R. C.l;odr,dienst. Over de beroerten tr-r :alge der hervorming te Doorti/^ en Valenciennes, het averven en zenden derwvaarts van

rill;'svolk 1 ). Be:eu/ en lraePi(e en genaarrlit dour° den markies
van Berghen. Jeronirno de Curiel, Chris (le Liadstadt, e;«.
Madame ma

bonnc soeur. Oires que a voz lcttres, qua jay

receu ces jours passet , ny ait grand besoing de respondre
subitement et qua vous fa siez corrupte de auescripre plus am1)'ement par oostre secretaire Armenteros que voos feriez partir en peu de jours. Si est ce que solrant presentement
loccasion de ce courier que je despesche vers Italic , ,l ay bies
voulra vous aduertir par cestes de la reception desdits Zettres,
signamment celles du X\V ree de Juillet et y respondre ce
que sensuyt.
Premiecement cominenchant par ce que mest le plus a coeur,

1) Zie Chotin , Histoire dc Torlruav. Vol 11 p. 154,
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ascavoir le fait de la religion , en laquelle je vols la bonne
diligence dont vous vsez et lassistence , que vous y font generalement tous les seigneurs de dela , que mest Bien vne
chose autant agreable que me scauroit aduenir. Je ne voeulx
delaisser de vous en merchier de bien bon coeur , desirant
que vous faisiez le mesme vers lesds. seigneurs de ma part,
lesquelz je Liens assez aduertiz de combien jestime le seruice
quilz me font en cecy. Et toutesfois si le besoing de la
briefue allee de ce courier et mon partement lie meussent
racource le temps , je neusse failly de leur en donner tesmoignage par lettres miesnies a eulx ; a quoy je pourray recouurer arrivant au plaisir de Dieu a Moncoy. Cependant
vous recommande et a eulx la continuation de ce bon office.
Et particulierement aussi quant au fait de Tournay et Valenchiennes lexecution de l'expedient par vous prins et aduise, scion les escriptz que m'auez enuoie , pour remedier au
mal dicelles villes ce que seruira, comme dites, jndubitamment
aussi pour exemple aux aultres.
Jl est bien que des deniers , que je vous ay enuoie ces
jours passez en depost par vne procure, vous vous soiez seruy
pour les Bens de guerre , leuez pour lesds. villes. Scion
que je vous aurois escript et considere tresbien , que ce seroit
le miculx , sil y auoit commodite denvoier argent comptant.
Mais a cest heure a mon partement ou jl me conuient auoir
la prouision que vous pouez considerer , je nay le moyen tel
que je vouldrois.
Au regard de ce que mon cousin le marquis de Berghes
nauroit gouter que vous soiez resolu en determinant de faire
leuer les six enseignes pour remedier - ausds. troubles de
Tournay et Valenciennes , de leur donner couronnel et chief
particulier, puis que elfes ne debuoient seruir en vng gouvernement et pour les tenir en meilleur rigle , et par ce quil
auroit peu estre de besoing den mettre dauantaige, jusques
au compliment de dix , ce que pour les causes par ses lettres

alleguees , et nouobstant voz considerations et exemples du
passe, ,jl auroit repute a grief. Et sur quoy

voos

desiriez

auoir pour laduenir ma declaration , jay trouue estrange la
difficulte lult. man l uis y a mist , et ne me puis resouldre aultrement , sinon que venant le nlesme a propos
moy ou qui pour moy tiendia la gouuernance generalle
pourra , quand ji luy semblera rcquis , lcuer coronnellerie et
choisir coronnel , tel quit luy plaira, pour emploier les Bens
de lade. coronnellerie aux gouuernemens particuliers, et lie
voy pourquoy je ne deusse auoir ceste autorite et mon lieutenant-general car mon absence , ou quit y ait grief pour
les gouuerneurs ulesmes , puis que tclz coronnelz demeurent
tousjours auec obligation de lts respecter et leur obeyr. Et
est mon intention que a laduenir ainsi en suit vse.
Lon voira ce que se respondra aux lcttres que jay fait
despcsclrcr pour isles coronnelz et pensionnaires Alleuuans, que
vous mescripuez auoir giste envoiez. Et quant a leur deu,
Ion est journelle{neut besoignant pour procurer vng change
dont ,jlz se puinsent satisfaire , laquelle provision ne poeult
toutesfois aller auecq ce courier. Et vous oirez par le men
moire jcy joint , corutne ji a este pourueu

lindempnite de
Jeroinino de Curie! pour le paierucnt quit a fait de la pena

sion du marquis Jehan George de Brandenburg.
Je diliérray de me resouldre quant a la couronnellerie de
Clais van lfadtstadt a quelque autre meilleure opportunité,
et semblablement touchant le temps auquel deburont cornmancer les reuenues des coronnelz et ritmaistres , desquelz
jay continue le seruice.
Quant à la protestation faite par le S r. de Ia Forest contre lunion de la preuoste de 11Iersseli auec leglise de Ruremonde, jay ta fait escripre de rechief a Rome, afin que riens
se face au prejudice des motu proprio despechez pour les
eueschez.
Le surplus de voz lcttres consists pour la plus part en

2^
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aduertisserneus,
VIme

comme aussi fait une aul:re precedente du

de Juillet , doet je vous mercie, niaiant sernble bieis

descripre au

Sr.

de Vergy vne lettr°e pour luy loner le bon

debuoir, que lay le president et court de parlement et aaltres bons pecsorrnaiges, emploiez aux affaires destat de
Bourg"', out fait en la derniere negotiation qu'ilz out eu auecq
les estatz jllecq, comme vous voirez par la copie de mes lettres.
Au demeurant jauray volentiers les affaires de la maison
des Fouckers , dont vous mauez escript a la requeste de
1Vlarcq Foucker en tout ce que loccasion laddouncra et la possibilite permettra en fauorable recommandation. A taut , Madame ma bonne soeur , nostre Seigneur Dieu vous ait en sa
saincte gnarde.
De Madrid le 15 jour d'Aougst. 1563.
Vostre bon Erere ,
(Get.) PHILIPS.
COURTEWILLE.

Depuis ceste siguee le change que ion traitoit pour le
paiement des pensionnaires Allemans best conclud, mais na
peu aller auecq ce courier a quoy Ion recouurira par le
premier.
Opschrift : A madame , ma bonne soeur, la ducesse de
Parme , Plaisance &c., regente et gouuernante de mes Pays-Bas.
Brief van Merges aan de stad 1l1aastricht 1577. Remontstrance du sr. Leton , ambr. enz. 1578, medegedeeld door
den heer Drieling.
»Nadat, zegt de heer Drieling , door de staten-generaal den
8 December 1577 te Brussel de 30 artikelen waren vastgesteld waarop aan den aartshertog Matthias van Oostenrijk
de bediening van gouverneur-generaal zoude worden opgedragen , kwam deze den 18 Jan. 1578 te Brussel en stelde,
na den eed te hebben afgelegd , den 20 Jan. den prins van
Oranje tot zijnen stadhouder of luitenant- generaal aan , die

daarop mede hij plegtige eedzweving liet ouderhouder

van

's lands privilegien beloofde.
Don Johan van Oostenrijk , die den eersten Mei 1577 als
landvoogd van den koning van Spanje in de Nederlanden
gekomen was

en ,

in de hoop van zijne listige eu eerzuchtige

plannen te kunnen volvoeren , dan eens niet de staten onderhandelde , 'dan eens gewelddadigheden pleegde , maar tot
geene openlijke vijandigheden gekomen was, meende nu niet
langer te moeten dralen , maar met kracht van wapenen de
Nederlanden geheel onder den dwang van Spanje terug te
brengen of liever zich zelf van die rijke aanzienlijke provincien te moeten meester maken
Don Johan en ruste middelretijdt niet (zegt Bor in liet
XII

B.

fol. 9) maer lede aen allen sijden zijn beste zo ,

omme twist code tweedracht te maken onder de groote

lice-

ren , als onder de Provincien en Steden , de sommighe seer
flatterende en soeckende te corrumphercn, ende d'andere
swaerlijck dreijghende met des Conincx macht , hij schreef
dan aen d'een ende dan aen d'andere, om bene te brengen
n voornemen , vergaderende !niddelende te bewegen tot zij
ret jt zijne macht ende heijrcracht, ende also hij , als oorli
de Heere vair Hiergcs, onder andere geschreven hadden aen
die van Maestricht, so hebben selve ghedeputcert Meester
Nicolaes van Haelen Nederaet ende

Meester

Johan inde Hage

Secretaris der selver Stede om te reijzen naar Bruijssel aen de
Staten-Geueracl , om de selve brieven te verthoonen. enz.
Zie hier de getranslatccrde kopij van een dezer brieven
door den baron vale Flierges aau dc manstraat van Maastricht
geschreven
Eerweetdige, wijse, discrete, zeel besundere goede vruuden.
Bij den teneur van de brieven aen UE. geschreven bij dc
Hoocheijt vat h. ,fan van Oostenrijek, die welck wij U seijeden bij dezen , zult gij verstarn , hoe dattet noot geweest el)
is noch tegenwiior(iich

en

is het begheren vaan zijn Ilooche jt
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anders dan te mainteneren ende onderhouden deze landen in
goede peijs en ruste, mit onderhoudens ende conservatie van
de roomsche catholijcke religie ende behoorlijcke gehoorsaemheijt , die men zijne Mat. schuldich is , welck twee poincten
wij UI. verseeckeren , dat ghij nijet zwaer en zult vijndeii
om te onderhouden , aengesien U intentie ende wil daer altoos mede conform geweest is. Ende want dat alsoe waerachtich is , soe sout wel vreempt veesen , dat tot appetijt van
eenige perturbateurs , die beletten tgemeen welvaeren van de
landen , ende van zeeckere inventeurs van nijeuwicheden, dat
ghijluijden u soudt laten af keerera ende verdwasen ende soe
veer laten verleijden , van die wapenen aan te nemen tegens
u veen heer ende natuerlijcke prince , ende in plaetze van te
wezen in rust , u seleen werpen in eeuwigen troubel , hebbende ter contrarie die middelen om daerinne te versien ende
remedieeren bij andere wegen , dwelcke souden sijn , dat gij
wijt soudt laeten gaen soe weijnich soldaten ende garnisoens
als ghijl. hebt tegenwoordich in u stalt , dewelcke daer noijt
geweest en hebben tot andere eijoden, dan om die borgers te
fortzeren ende te nemen eene poorte, als zij Uluijden seccker
sullen wezen, om alsdan daer soo veel garnisoens in te laten
cowen als 't haer goetduncken zal, ende daernae Ul. tracteren
tot heurl. discretie ende geliefte , als wij nijet en twijffelen
UE. kennelijck te zijn deur 'tgeen , dat zij hebben willen
aanrechten tot Amsterdam , volgende 'tweicke wij UE. geven
te dencken ende te overleggen die schade ende ongemack
dat ghij door dien ontfanghen zult. Ende wij connen UE.
wel verseeckeren, dat die coninck op zuleke manieren sich
nijet en zal laten bero,veu ende spolieren van 'tgeen zijne Mat.
toebehoort. Daeromme verdrij vende U garnisoen voorsz. ende
Ul. houdende sonder te gebruijcken eenige hostiliteijt ofte viantschap tegens die crijchsluijden van zijne Mat. ende zijn
Hoocheijt, 'twelck ghijluijden zult connen doen , overmits die
hoochweerdige heer die bisscop van Luijck zoe wel u natuerl.
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prince is als die Mat. , die welck nijet te doen en heeft tuit
desen tegenwoordiger troublen. Bij deze manieren zult ghij
connen blijven in Meijs ende ruste, ende zijne \Iat. mitsgaders
zijne Hoocheijt zullen u conserveeren in u vrijdommen pri
vilcgien ende costuijmen , in alle manieren ghelijck b rij ghehadt hebt bij den tijde van hoochloff. memorie den keijzer
Carel den vijfden van dien naera, ende sal voorts laeten die
stadt in uwen bewaeren ende tot uwen laste , sonder u te
beswaeren van cenich garnisoen , ende daarenboven sal bevolen warden aen alle crijschvolck van nijet te raecken Benige
goederen UL stadt toebehoorende, Ul. ernstelijek biddende,
wel willen considereeren 'toeent voorseijt is, ende ons antwoort
scrijvcn mit brenger van desen, Uluijden verseeckerende ende
beloovende oock van onzent wegen in alle occurentien , daer
wij middel sullen hebben U1. te believen code eenigen dienst
ofte gerief te doen , dat wij 'Lselve doen zullen van zoe goeder harten , als dat God de Heer bekend is , acrl dewelcke,
eerweerdige, wijze, discreten, bezunere goede vrunden, wij Ui.
recommandeeren. Geschreven op 't Casteel van IIeerse den
December 1577, ende was onderteijckent,

U goede

vrunt

Gelis van Barlayrnont , ende die sIrperscriptie was, den eerweerdigen , wijzen , discreten ende voorsichtigen, die schout,
burgemeesters, gezworens schepen ende Tact van de stadt van
Maestricht ende die gemeen burgers van dien, oase besundere
goede vrunden.
Koningin Elisabeth , die bekend was met den grooten
nood dezer gewesten, en de algemeene staten reeds in Januarlj
1577 met de aanzienlijke som van 20,000 ponden sten. (zie
Bor, XI. B. fol. 307) had bijgestaan, wilde zoo mogelijk de
hervatting der vijandelijkheden voorkomen. Het welslagen
van Don Johan toch zoude haai' een' gevaarlijken magtigen
vijand geven, die het op Engeland zelf , zooals men meende,
gemunt had. Of het was te vreezen dat de staten-generaal
door nood gedrongen , weder hen! hij Frankrijk zouden zoc-
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ken ,

al waren de onderhandelingen over den hertog van

Anjou

ook op niets uitgeloopen. Ook dat zoude voor de

veiligheid en de rust van Engeland gevaarlijk hebben kunnen zijn. Zij wilde dus den vrede tusschen den koning
van Spanje en de Nederlanden bewerken , en intusschen de
vijandelijkheden voorkomen, daarom werd door haar de heer
Leyton, gouverneur van Guernesey, naar de staten-generaal en
naar Don Johan , die te Luxemburg verblijf hield, gezonden.
Hare bedoelingen en inzigten met die zending ziet men aan
den navolgenden brief, welken de heer Leyton aan de staten
ge neraal aanbood .
Remonstrance du s r . Loon, ambassadeur de la royne
dAngleterre aux estatz-generaulx le V e Januier 1578.
Sa Ma te . Reginale avant conceit vng extreme regret et
deplaisir d'entendre 1'estat , auquel se retrouuent a present
les affaires des Pays-bast, et desirant tapt pour la bonne affection , qu'elle porte au Roy Cath e. son bon frere, comme
pour le biera et soulaigement de ses subiectz , par quelque bon
expedient d'obuier aux maulx et ruynes , que tire apres soy
le renouuellenlent d'vne guerre si cruelle et sauglante,

cornnlc

(en apparence) sera ceste ;icy, a depesche en Espaigne vng
gentilhomme expres vers ledit Roy Catholicque son bon frere,
taut pour luy remonstrer le dangier manifeste , auquel it precipitera en suyuant le train des guerres recominenchees, cowme pour luy aduiser scion le debuoir dune princesse

debonaire

de vouloir entendre a quelque bonne paix avecq ses subiectz
les moyens d'effectuer, laquelle gist, scion laduis de sa Ma te . ,
en leur permectant jouir lours libertez et privileges anchiennes,
leur donnant vng goluverneur, qui leur sera aggreable, et entretenant son

edict perpetual de paix en la conformite de pa-

cification de Gand, choses esquelles, comme else eense, jl deburoit #ere nulle difficulte , pais que sesdicts subiectz ne desirent de changer on de maitre ou de religion ou aultrentent
jilnoucr chose quelquonque au contraire de la dito pacification,
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que ley meshes at jurc solempnellenient d'entretenir; mais
en cas que ledict Roy Catlr. ne veult entendre a quelque bon
accord mais plustot proceder par voyc de force et eigeur, sadite
Majeste Reginale a donne en charge a sondit seruiteur, de luy
faire entendre , que taut en deífence des libcrtez, privileges et
anchien gouueruement desdicts Pays-bas , comme pour cuiter
les dangicrs et alterations , qui pcuuent errsuyure a sadite
Mate. et son estat , mesine elle est resolve de les assister de
toutes ses forces et moyens.
Et comme d'vne part sa M e. s'est employe vers led. roy
son frere aussy pour n'obnrectre chose , qui peelt jnduire a
quclque bonne paix, at elle trouue bon d'euuoyer le s''. Leton
taut enuers les estatz-generaulx des Pays•bas, comme vers le
sr. Don Jelran d'Austria pour nroyenuer, s'il est possible, uric
surceance darmes d'une part et d'aultre pour quclque temps
raisonnable , en attendant la response dudit Roy Catl clique.
A laquelle sa Ma te. (scachant les debuoirs que ont vse lesdits
Estats Generaulx par cydeuant) s'assuere de leur bonuejuclination , aussy at elle opinion que le sr . Don Jehan ne
refusera de y entendre , mais on jl ne veult point, sa Mate.
at donne charge audit s r. Lethon de ley faire entendre
la resolution queue a mande au roy en cest endroict.
Et combien que sa Mate. desire , que messieurs les Estats
prestassent l'oreille a ceste suspension d'armes, rnonstrant par
la leur bonne juclination a la paix, comme chose laquelle; jlz
souhaitent le plus, si est ce que sa Ma te. ne pretend en cecy
aulcunement de les endorrrrir ou faire nonchallance de leur
saint, ains leur aduise par toog bons moyens de 1'asseurer et
pouuoir a leur deffence.
Elisabeth koningin van Engeland, verzoekt Nieurveraars
bemiddeling tot slaking der gevangenen Prouninck, Trillo enz.

1588. Nadat de graaf van Leycester in het jaar' 587 door koningin Elisabeth, uit de Nederlanden naar Engeland was terug geroepen , bleef' zijti aanhang , aan wiens hooft de bur'gemees
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ter Gerard Prouninck gezegd van Deventer en de schout
Charles van Trillo stonden, te Utrecht zich staande houden.
De dood echter van Leycester ontnam aan hen en hunne
vrienden den laatsten steun , en deze partij werd door den
stadhouder Adolf, graaf van Nieuwenaar en Meurs in het jaar
1588, bij gelegenheid der nieuwe magistraats-bestelling volkomen overwonnen en werden de door Leycester's invloed
uit het bestuur verwijderde mannen in hunne waardigheid
hersteld. Prouninck , Trillo , Cleerhagen , de heer van Braker en de burgerhopman Frans Geritsz. werden in hechtenis genomen.
Hiermede eindigde deze scheuring en het reeds bloeijend gemeenebest , zegt een geacht schrijver in zijne bijdrage, getiteld de braaf van Leycester in Utrecht

1 ),

begon de

vruchten te plukken van zijne opofferingen door toenemende
welvaart. Zoodra Elisabeth de neérlaag van . Leycester's aanhang te Utrecht vernam

2),

liet zij zich zeer sterk aan het lot

der gevangenen gelegen liggen , quy se sont tousjours, om
hare eigene woorden te bezigen , monstres si affectionnes a
postre seruice et a feu nostre lieutenant-general , en laat

zij

er in haren brief aan den stadhouder Nieuwenaar op volgen,
par consequent loyaulz et fideles au lien de leur patrie.
Reeds den 15 October ontving de stadhouder den navol4) Utrechtsch tijdschrift , Deel H. blz. 205. Mijn geachte vader , wijlen Jhr. mr. H. M. A. J. van Asch van Wijek , heeft bij de

zamenstelling dezer geschiedkundige schets der voornaamste gebeurtenissen , welke het bestuur van den graaf van Leycester te Utrecht kenmerkten , zich bijna uitsluitend bediend van de weinig of niet volledig
bekende bronnen , getrokken uit de Utrechtsche raadsbesluiten van
dat tijdperk

en hierdoor de ware drijfveeren der handelende personen

in het helderste licht geplaatst.
2) Van stadswege had men der koningin kort na het gebeurde geschreven , althans is in het raads-dagelijksch boek van 4588, b17. 240
aangeteekend , dat de missiven aan haar gerigt in den raad waren
voorgelezen.
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genden brief van den graaf van Essex , vermoedelijk op
verzoek van Elisabeth geschreven om de invrijheidstelling
van Prouninck en de overige gevangenen te verzoeken.
Monsieur le Comte. Ayant entendu qu'en la ville d'Utrecht
seroient constituer prisonniers .... Trillo , le bourguemaister Deventer avecq aaltres gentilhommes , et sachant que son
ExCe. a present defunct les a tenu au rang de ceulx qui
avoient este fideles et constants, et qui avoient assez paty en
ceste guerre pour le maintiennement de la liberte de la religion reformee et du pays, a queue occasion aussy son Exce.
les aimoit et favorisoit, vous ay bien voulu prier que pour la
memoire de son Exc. a la queue je me tiens tresoblige, qui de
son vivant vous a tant estirne et ayme , veulles assister lesd.
prisonniers du vostre faveur , affin qu'on ne poursuiue contre
eulx a l'extreme, ce que aulcuns vouldrayent pretendre pour
affaires particulieres. Ains qu'rls puissent estre mis en liberte,
vous assurant que feres en ce chose aggreable a sa Majeste
et m'obligeres ensemble toures les parents de son Exc.
d'haulte memoire, a la recognoistre et nous faire seruice. Quy
sera l'endroict ou je prieray le Createur vous donner, Monsieur
le comte! en longue sante bico heureuse vie. Escript de la
court a St. James ce XV d'Octobre 1588.
Soubs estoit escript.
Tresaffectione a vous faire seruice,
S,gné ESSEX.

La supscription ; Monsieur , Mons. le comte de Moeurs,

Neuwenaer etc. , gouverneur des provinces de Gueldres,
Utrecht, etc.
Doch zelve schreef de vorstin kort daarna zoowel aan
Neeuwenaar als aan de nieuw herstelde regering der stad
Utrecht.
De brief dien zij aan het stedelijk bestuur rigtte en waarin
Elisabeth hare hooge gevoeligheid over ces deportemens , zoo
als zij dit noemt, aan den dag legt , is door Bor , 25 boek,
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fol. 286, in het Nederduitsch medegedeeld; de missive was
echter in de Fransche taal geschreven , zooals blijkt uit een
daarvan ten archieve der Oud-Roomsche geestelij kheid berustend afschrift , waaronder men de woorden vindt : Collationne
au leltre originale par naoy van der Voort, (toenmaals secretaris der stad). Daar echter deze brief vrij goed vertaald voorkomt bij Boe, zou de mededeeling van liet authentiek afschrift
overbodig zijn. »Hoere Majesteyt heeft , zegt Bor, t. a. p., van
ghelijke eenen Brief gbeschreven ghenoech van eender substancie, aen de Grave van Meurs, niaer een weijnich courtoiser." Daar deze geschiedschrijver dien niet geeft en hij ook
nergens, zoover mij althaas is bekend, geboekt staat , laat ik
dit afichrift, insgelijks in het voormelde archief berustende ,
hier volgen.
Mon cousin. L'accident, que puis nagueres aeons entendu
estre suruenu en la vine d'Utrecht par le traktement rude et
-estrange, dont l'on a use a l'endroict de Deventer, Trillo,
Cleerhagen et quelques aultres, les vngs estaut chasses, les
aultres estroictement emprisonnes et injuries , mesmes en leurs
persornes, nous a donne sy grande desplaisir et mescontement que ne seaurions non contenir de le vous faire entendre,
et gaand nous resentir du mespris et peu d'esgard que l'on a
monstre en le faict a nostre honneur, qui cst d'autant plus
interesse, que ions considerons ces estrernites n'estre commises
que seullement sur ceulx , quy sesont tousjours monstres af
fectionnes a postre service et a feu nostre lieutenant general,
par de la et par consequent loyaulx et fideles au bien de leur
patrie. Que nous faict , pour la reparation de nostre honneur,
Cant touche par ces deportements , bies instammant vous prier
que veuillez employer sous vos bons moyens , a ce que les
surnommes personnages et aultres de mesme injuries soyent
rappeler et remis en leurs estats, reputation et plein liberte.
Nous vous avons en reputations de personnage prudent et
advise et qui pouvez (veil le rang et legre que tenez d'hon-
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deur)

de ta pt Inieulx ,juger combien ce faict redonde a nos-

tre deshonneur, qui
vos

nous

faict de

tapt

plus asseurer

que

par

bons moyens boes recepvrons satisfaction de cest affaire

pour le regard de nostre honneur. Et a Cant, mon cousin ,
sachants qu'il n'est besoin de user de plus long propos en
cest endroict , nous prions Dieu vous realettre tout en bonne
union , nous recommandants bien affectionnelnent vos bonnes
graces. Escript a postre Aalais de S. Jaques le XVIII jour
d'Octobre 1588. Soubs estoit escript vostre bonne aniye.
(Signe) ELIZABETH R.
La superscr.: A mon cousin , le conte de Meurs et Nieu-

wenaer.
3. Vergadering. 3 Febru,ar^^ 0449.
Bibliotheek. Wetenschappelijke mededeelingen. Middeleeuwsche kerkenbouwtrant in Nederland. Archiven der steden Wijk bij
Deurstede , Medemblik en Haarlem. Instructie van C. van der

liecque en J. Wouters , afgevaardigd door llembijse naar van
Bijhove en de Gedep. Staten van Brabant 1584. Reductie van
militie , 1648, 1649, 1650. vervolg der brieven van Boreel aan
van Kinschot 1665, 1666. De ,Nederlandsche vloot 1665. Genealogische bijzonderheid. Pui, aanteekenings - boeken der stad
Amsterdam 1578-1749. 1Yehalennia. Adriaen van Trappen ,
gezegd Banckers , luit.-admiraal 1674. Willem Bastiaansz.
Schepers zeetogt naar Gothenburg 4683.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer mr. J. A. Kluppel te Alkmaar :
Drie gelithographeerde kaarten van den Hondsbossche , narnelijk van 1681, van 1806 en van 1841, met bijgevoegd
berigt , houdende inlichtingen enz. (Niet in den handel).
Van den heer mr. L. G. Vernée te Alkmaar :
Over de voordeelen der eenzame opsluiting. Leiden , 1843.
Aanteekeningen op de korte bedenkingen tegen art. 2 en
der

3

voorgedragene wijzigingen uit het P boek van het nieuwe
3
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wetboek van strafregt in verband met het stelsel van eenzame opsluiting. Hoorn, 1844.
Overzigt van het werk van den heer E. Ducpétiaux , 314moire a l'appui de la loi sur les prisons etc. Hoorn , 1846.
Wetenschappelijke mededeelingen. Middeleeuwsche kerkenbouwtrant in Nederland. De heer voorzitter legt ter tafel,
namens den heer Eijck van Zuylichem , diens toegezegde bijdrage over dit onderwerp, (zie Kropijk, 1848, blz. 186).
Men besluit dit allezins belangrijk overzigt te stellen in
handen der commissie van redactie.
Archief der stad I/'ijk bij Deurstede. Op voorstel van
den heer van Asch van Wijck wordt door de leden besloten ,
om den overgelegden inventaris van de stukken en charters,
in gemeld archief berustende en ter plaatsing aangeboden
door den baron E. H. van Ittersum, kantonregter te dier stede,
insgelijks in handen der voornoemde commissie te stellen , ten
einde dien inventaris wegens de uitgebreidheid op te nemen
in de Berigten.
Archief der stad Medemblik. De heer P. A. Leupe te
Medemblik heeft aan den rapporteur der provincie NoordHolland ter mededeeling toegezonden twee staten, behelzende
eene opgave van de bescheiden , die zich in het gemelde archief bevinden. Door den brand , welke in het jaar 1556
deze stad teisterde »zegt de gemelde heer," zijn vele en daaronder de belangrijkste bescheiden verloren gegaan. De navolgende stukken , benevens nog Benige pakketten , die nog
niet zijn nagezien , mogen als het treurig overschot van dit
vroeger zoo belangrijk archief beschouwd worden.
Extract uit den inventaris der handvesten, opene brieven
enz. , berustende bij de stedelijke archieven te 1Yledemblik.
Eene parkementen rol , bevattende de in den jare 1561
ter registerkamer te 's Gravenhage geligte afschriften van de
navolgende handvesten , zijnde de oorspronkelijke met den
brand van 1556 verloren gegaan.
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1288. Op Maria boodschap. Privilegie , waarbij vrijdom
erig omschrevene poorter
van tollen, burgerschap en uitvo
repten worden verleend. Latijnsche text. Translaat en extract van een artikel. Uitgevaardigd door graaf Floris V.
1310. 31 Aug. Handvest , houdende bepaling dat geene
huizen gemaakt of gelegd mogen worden in het baljuwschap
van Medemblik , alsmede van tienden en dagvaardingen.
Uitgev. d. graaf Willem III.
1355. 3 Sept. Handvest , verleenende afkoop van lijfverbeurte en bevestiging van vroegere privilegiën. Uitgev.
d. hertog Willem V.
1359. Dingsdag na St. Servaas. Handvest , bepalende dat
niemand, die borgstelt, gevangen genomen mag worden , alsmede welke boeten aan den dijkgraaf en den deken te verbeuren. Uitgen. d. hertog Albrecht.
1395. Donderdag na beloken Paaschen. Privilegie aan de
geestelijke zusters op het Bagijnhof, omtrent het vrij beheer
harer goederen. Uitgev. Dezelfde.
1397. Op St. Matthijs. Handvest op het kiezen van poortmeesters en raadslieden. Uitgev. Dezelfde.
1404. 1 April. Privilegie van afzonderlijke uitwatering
vrijdom van boeten bij verjaring , en bepalende de wijze va n
te regt te staan. Uitgev. d. hertog Willem VI.
1422. 4 Aug. Handvest op de verkiezing van schepenen,
burgemeesteren , kerkmeesters en gasthuisvoogden. Uitgev.
d. hertog Johan III.
1492. 25 Aug. Zoenbrief wegens den opstand der WestFriezen en Kennemers , bekend onder den naam van kaasen broodspel. Uitgev. d. hertog Albrecht van Saxen.
1509. 20 Junij. Brief van erfpacht der sluizen en visscherijen in het schoutambt van Medemblik. Uitgev. d. keizer Maximiliaan. Get. P. Impr. Max. V.
1546. 2 April. Sententien in de zaak tusschen Spierdijk,
Sijbecarspel etc. en Medemblik , Opperdoes c. a, betreffende
3*
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de waterlozing. Uitgev. d. Hof van Holland. Handt. onleesbaar.
1547. 2 Sept. Schuldbrief ten behoeve van Wouter Jansz.
Uitgev. d. Pater en Mater van het St. Katrijneklooster. Zonder handt.
1548. 25 Febr. Sententie in de zaak van Wigger Allartsz. , dijkgraaf , tegen de vier Noorder-Coggen over het
buiten zijne kennis beschrijven van rekening. Uitgev. d.
Hof van Holland. Get. Davids.
1549. Maart. Octrooi van eene vrije weekmarkt met afvan het regt van de waag aan de grafelijkheid. Uitgev.
d. keizer Karel V. Op de plique: De Barlaimont , Verreycken
stand

enz.
1556. 27 Mei. Notariële acte behelzende voorwaarden ,
ordonnantiën en constitutiën op de restauratie na den brand
van Ao. 1556. In de Latiinsche taal. Uitgev. d. Petrus Fopponisel , priesters van memoriera alhier. Zijne handt.
1556. 13 Oct. Brief van gratie en. remissie vans gedeelte
der stedelijke contributie in de ordinaire en extraordinaire
beden om het te bezigen tot herstelling der kerk en onderhoud der door den brand verarmde personen. Uitgev. d. koning Philips II. Get. d'Ouerloope. Op de plique : sr. Montmorencis Damhoudere van Loo.
1560. 9 Aug. Octrooi tot negotiatie eener som van 1600 £
tot opbouw der afgebrande kerk. Uitgev. Dezelfde. Get.
d'Ouerloope.
1561. 6 Julij. Opdragt der collatie van de kosterij en
scholasterij van Medemblik aan heer Gerrit Jansz. Visscher
Uitgev. Dezelfde. Op de plique : W. de Berendrecht.
1566. 23 Nov. Sententie tusschen Claes Jacobsz. c. s. als
het meerendeel der vroedschap , en Wigger Allertsz. c. s. bur.
gemeester, over het regt tot verkiezing der vroedschap. Uitgev.
d. den hoogen Raad te Mechelen. Get. A. Boollar.
1567. 13 Maart. Bevel tot executie eener sententie tegen
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Wigger Allertsz. van de maand Februarij van dat jaar. Uitg.
Dezelfde. Get. J. Buyssel.
1567. 24 Nov. Notariële acte (van wederstand aan hen
in functie door Wigger Allertsz. gedaan) van certificatie.
Uitgev. d. Bode en dienaar van den Hove. Get. B. Wynckel.
1569. 25 Febr. Bevel van executie van een vonnis tegen
Wigger Allertsz. gedaan tot betaling van regtskosten. Uitgev.
d. den hoogen Raad van Mechelen. Get. J. Buyssel.
1569. 14 Mei. Ratificatie van den verkoop van zeker
morgen lands ter herstelling van elf verbrande huisjes enz.
Uitgev. d. Deken en Officiaal der proostdij van West-Friesland. Get. Vollenhoven Hz.
1570. 24 April. Sententie in de zaak van Anne Frerijcx,
appellante, tegen Corn. van Rijswijek , schout van Medemblik , tot verwijzing in boete als veroorzaakt hebbende den
brand van 1556. Uitgev. d. Hof van Holland. Handt. onleesbaar.
1575. 11 Oct. Giftbrief der geraseerde huizen en goederen van twee Bagijnhoven, ten behoeve en tot onderhoud der
weeskinderen , mits de overige Bagijnen levenslang te verzorgen. Uitgev. d. Willem prins van Oranje. Zijne handt.
op de plique : de Bardemonten.
1579. 11 Mei en 19 Dec. Twee gedrukte ordonnantiën
op het stuk der munten. Uitgev. d. koning Philips II. Get.
B. Ernst d'Asseliers.
1588. 30 April. Acte van amnestie wegens de beroeringen, staande de muiterij van Sonoy. Uitgev. d. Maurits prins
van Oranje. Zijne handt. lager Nilander.
1591. 19 Sept. Accoord met burgemeesteren wegens ruiling van gronden enz. Uitgev. d. Waardschappen der vier
Noorder-Coggen. Get. Dirck Pietersz.
1598. 19 Dec. Gezegelde acte van een conditioneel prerogatief op de

doorvaart

der

sluizen te Spaardarm

en Gouda
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Uitgen. d. Steden Dordrecht en 's Hage. Get. Secretarissen dier
steden.
1599. 31 Dec. Gezegelde brief, -waarbij aan de schepenen
der steden van Holland en West • Friesland het stapelregt
wordt verleend. Uitgen. d. Stad Dordrecht. Get. Secretaris
dier stad.
1608. 1 Mei. Bezegelde brief van afstand en opdragt aan
de stad Medemblik van het kasteel aldaar. Uitgev. d. Staten
van Holland en West•Friesland. Get. J. van Oldenbarneveld.
Op de plique A. Duyck.
1615. 10 Julij. Ordonnantie voor de weeskamer der stad
Medemblik. Uitgev. en get. d. Ridderschap, edelen en staten
van Holland en West-Friesland. lager Duyck.
1621. 12 Mei. Accoord tot het gezamenlijk oprigten eener
compagnie waaggelders. Uitgev. d. Steden Edam en Medemblik. Get. d. hare gemagtigden.
1630. 3 Junij. Octrooi tot het bedijken der Brake-Poel.
Wijmers in het ligte water. Uitgev. d. Staten van Holland en
West-Friesland. Get. J. D. Wassenaar. lager E. v. d. Wolff.
1631. 3 Mei. Twee proces-stukken wegens de gemelde
bedijking. Uitgev. d. Procureurs Rijnenburch en Stellingwerff.
Hunne handt.
1652. 22 Jan. Schuldbrief ten behoeve der stad Medemblik , groot 105 L. Uitgev. d. Jan Balthasars Engelsman. Get.
Secretaris W. Rijckaerd.
1660. 20 Julij. Interpretatie van het privilegie van koning
Philips II , nopens de verkiezing in de vroedschap. Uitgev.
d. Staten van Holland: Get. J. Cats. Op de plique : H. van
Beaumont.
1661. 2 .4 Junij. Uitspraak op de orde en tourbeurt der
steden van West-Friesland in de generaliteits-rekenkamer.
Uitgev. Dezelfde. Get. Johann de Wit , ter ordonnantie
Herb. v; Beaumont.
1663. 19 Julij. Gezegelde acte van indemniteit van hee-
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ren edelen en der steden, uitmakende de vergadering van H.
E. G. M. Uitgev. Dezelfde. Get. Dezelfde.
1664. 12 Mei. Acte van ontzegging van vrijgeleide in
zijne stad Kuilenburg aan alle delinquenten etc. Uitgev.
d. graaf van Kuilenburg. Get. voor copie conform Herb. van
Beaumont.
1667. 23 Febr. Bevestiging van het privilegie op de verkiezing van schepenen. Uitgev. d. Staten van Holland en WestFriesland. Get. Johann de Wit , ter ordonnantle H. van
Beaumont.
1668. 5 Junij. Voorwaarden, waarop door de stad Medemblik eenige grafelijke tienden zijn aangekocht. Uitgev. Dezelfde.

Get. voor copie conform A. Buijs.

1669. 25 Maart. Octrooi tot het heffen van den
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penning. Uitgev. Dezelfde. Get. Joh. de Wit , ter ordonnantie H. van Beaumont.
1692. 15 Maart. Octrooi tot het opkeuren en doen rui.
men der slooten. Uitgev. Dezelfde. Get. A. Heijnsius , ter
ordonnantie S. van Beaumont.
1693. 11 Maart. Octrooi tot het in pacht houden van het
bodeambt. Uitgev. d. Raden en meesters der domeinen. Get.
J. Hop.
1710. 22 Maart. Octrooi om het getal der vroedschappen
in plaats van 16 op 14 personen te brengen, Uitgev. d. Staten van Holland en West-Friesland. Get. A. Heynsius , ter
ordonnantie Simon van Beaumont.
1762. 18 Junij. Octrooi van kwijtschelding eener som
van f 4954. Uitgev. Dezelfde. ter ordonnantie Aris van der
Mieden.
1773.

3

Nov. Octrooi voor aalmoeseniersvoogden op het

stuk van erfenissen. Uitgev. Dezelfde. Get. W. Bentinck
ter ordonnantie C. Clotterbooke.
1777. 17 Jan. Octrooi tot admissie in de vroedschap van
personen van 20 jaren oud en daarboven. Uitgev. Dezelfde,
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Get. P. van Bleiswijk , ter ordonnantie C. Clotterbooke.
1781. 31 Jan. Octrooi tot het oprigten eener loterij. Uitgev. d. Staten van Holland. Get. P. van Bleiswijk, ter ordonnantie C. Clotterbooke.
1797. 11 Aug. Overeenkomst ter appropriatie van de
haven tot een bewaar- en legplaats van 's lands oorlogschepen
binnen de stad Medemblik. Uitgev. d. Committé der marine
en raad der gemeente van Medemblik. Get. Penning, D. Speeleveld, Vt. Mors.
1806. 11 Nov. Octrooi tot het heffen van additioneele
stuivers en verdere belastingen. Uitgev. d. Departementaal bestuur van Holland. Get. J.

Meerman ,

ter ordonnantie S. P.

van Swinden.
Oorspronkelijke hundteekeningen.
No. 1. 1514. 26 Aug. Procesverbaal eener overeenkomst
tusschen die van Medemblik en de drie andere Coggen, ten
overstaan van commissarissen hierna vermeld , over de strekking der nieuwe dijks - inleg tusschen Almerdorp en Medemblik. Uitgevaardigd door Commissarissen van het hof van
Holland. Geteekend Fl. v. Wijngaerden , Reinier de Jonge,
Vranc van Alkemade.
No. 2. 1568. 27 April. Bevel tot het doen houden van
goede wacht tegen overval uit Friesland en tot het doen uitrusten van een karveelschip. Uitgev. d. hertog van Alva. Zijne
handt.
No. 3. 1568. 6 Mei. Toezending en aandrang van bovengemeld bevel. Uitgev. d. Graaf van Bossu. Zijne handt.
No. 4. 1571. 4 Oct. Order tot versterking der defensie
werken der stad. Uitgev. Dezelfde. Get. B. Ernst.
No. 5. 1572. 16 Febr. Toezending ter executie van een
bevelschrift des koninkI. raads te Brussel , tot apprehensie
of indaging van zekeren Zeger Fransz. van Medemblik , be-

41
schuldigd van zeerooverij. Beide stukken in de Fransche taal
met het translaat. Uitgev. d. Hertog van Alva. Zijne handt.
No. 6. 1572. 28 Junij. Sommatie aan de burgerij dezer
stad tot overgang aan de zijde van den prins van Oranje en
het innemen van bezetting, met informatie van anders als
vijand te zullen worden behandeld en het kasteel aangetast.
Geschreven van Wervershoof met verzoek van dadelijk antwoord. Uitgev. d. Hopman Nicol. Ruijchaver. Zijne handt.
No. 7. 1572. 1 Oct. Verzoek om geen vreemde krijgslieden te pasporteeren noch in dienst te nemen zonder zijn voorweten. Uitgev. d. Willem graaf van der Mark, heer van Lumey.

Zijne handt.
No. 8. 1572. 14 Oct. Order tot onverwijlde aanwerving
van manschappen en te dien einde in de stad en op de
dorpen de trom te doen gaan. Uitgev. d. Jonkheer Didrich
Sonoy. Zijne handt.
No. 9. 1572. 22 Oct. Beschrijving te Enkhuizen op zijnen
lastbrief van den prins van Oranje , aanbeveling aan vroegere
commissiën tot vervolging van conspiranten met den vijand ,
aanneming van bekwame bevelhebbers etc. Uitgev. Jonkheer
J. van Duivenvoorde , heer tot Warmond. Zijne handt.
No. 10. 1572. 21 Nov. Acte van conventie en bevrediging wegens zeker oproer tusschen de burgers en de soldaten
van Cabeljau. Uitgev. d. Gecommitteerden van de staten , hoplieden van den prins en burgemeesteren dezer stad. Get. Herman van der Meere, Nicolaas Ruijchaver , Jacob Cabeljau,
Claes Jacobsz. , Jan Willemsz. , G. Jansz.
No. 11. 1573. 2 Jan. Oproeping van een derde der weerbare manschappen tot ontzet van Haarlem in 's lands defensie. Uitgev. d. Jonkheer Didrich Sonoy. Zijne handt.
No. 12. 1573. 21 Febr. Bevel tot het in beslag nemen
der achtergelatene goederen van de voormalige geestelijke stichtingen , alsmede van voortvlugtige ingezetenen. Uitgev. d.
Commissarissen van de rekeninge. Get. G. v. d. Laen.
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No. 13. 1573. 20 Maart. Order tot onverwijlde opzending
van alle voorhanden zijnde schepen naar de vloot onder bet
eiland Marken en van ecu gedeputeerde naar Edam. Uitgev. d.
Jonkheer Didrich Sonoy en G. van Poelgheest. Hunne handt.
No. 14. 1573. 20 Maart. Consent en magtiging om tot
voltooijing der aangevangen fortificatie-werken dezer stad de
bewoners der omliggende dorpen mede op te roepen. Uitgev.
d. Willem prins van Oranje. Zijne handt. lager N. Brunynck.
No. 15. 1573. 18 Mei. Paspoort uitgereikt aan drie schippers , wier vaartuigen te Wijk-op-Zee waren aangehaald en
gerantsoeneerd. Uitgev. d. Graaf van Bossu. Zijne handt.
No. 16. 1573. 2 Aug. Keure tegen uitgewekene Alkmaarders zich binnen Hoorn ophoudende. Uitgev. d. Schepenen
van Hoorn. Get. Secretaris G. J. Maekschoon
No. 17. 1573. 28 Aug. Verzoek om hem te voorzien van
krijgsbehoeften , alzoo hij in last heeft den vijand op Schoortdam aantetasten. Uitgev. d. Hopman Nicol. Ruijchaver. Zijne
handt.
No. 18. 1573. 14 Sept. Scherpe order aan de onderhoorige
dorpen , om dadelijk naar elks morgentale , manschappen op
de alhier uitgeruste schepen te zenden. Uitgev. d& Baljuw en
burgemeesteren van Medemblik. Get. Cornelis de Rijswijck
en G. Jansz.
No. 19. 1573. 19 Oct. Dispositie in de zaak tusschen
Medemblik en de dorpen der 4 Noorder-Coggen tot medebetaling der laatsten in de kosten der fortificatie-werken der
stad. Uitgev. Stadhouder en raden van Holland en WestFriesland. Get. voor copie conform G. Jansz. In margine
Bevel tot voldoening aan deze dispositie. Uitgev. d. Luit. gouverneur. Get. Didrich Sonoy.
No. 20 Hierbij gevoegd. Concept van een verbandschrift
door de waardschappen der gezegde dorpen ter zake voorschreven te passeren.
No. 21. 1574. 12 Febr. Order namens den prins van
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Oranje , tot verdubbeling der wachten langs de dijken aan
de Zuiderzee. Uitgev. d. Gesubstitueerde van den luit. • gouverneur. Get. Wilhelm Baerdesen.
No. 22. 1575. 10 Febr. Verzoek om last tot het geven
van volmagt aan de van staatswege gecommitteerden tot onderhandeling met den graaf van Schwarzburg , afgezant ter
bemiddeling van vege den keizer. Uitgev. d. Gedeputeerden
wegens

deze stad op de dagvaart te Dordrecht. Get. Frans

Dirksz. , Adriaeu Cromholt.
No. 23. 1580. 11 Jan. Informatie wegens zekere regtszaak
voor het hof van Holland , tusschen Medemblik en die van
Oostwoud c. a. Uitgev. d. Gijsbrecht van Hogendorp, advokaat
te 's Hage. Zijne handt.
No. 24. 1581.4 Febr. Kennisgeving zijner van den prins
ontvangene commissie en oproeping van gedeputeerden naar
Enkhuizen. Uitgev. d. Francoys Maelson. Zijne handt.
No. 25. 1581. 5 Aug. Toezending van een verzoekschrift
om surcheance van betaling tot opruiming des boedels. Uitgev.
d. President en raden in dell hove van Holland. Get. H. de Groot.
No. 26. 1599. 15 Oct. Opzending van dertig zieke soldaten uit het leger tot verpleging alhier. Uitgev. d. Prins
Maurits. Zijne handt.
No. 27. 1603. 23 Nov. Recommandatie eener ingeleverde
petitie van oorlogskosten. Uitgev. Dezelfde. Zijne handt.
No. 28. 1605. 23 Julij. Sollicitatie om het ontvangerschap van Rijnland, zijne aanspraak grondende op de
vrome en onerkende diensten zijns vaders , burgemeester
in het beleg van Leiden. Uitgev. d. A. van der Werff. Zijne
handt.
No. 29. 1606. 3 Febr. Om aanstelling eener commissie
ter monstering van nieuw aan te werven krijgsvolk , naar
Medemblik zullende worden opgezonden. Uitgev. d. Raad
van state. Get. G. Syms V L. , ter ordonnantie Chr. Huygens.
No. 30. 1612. 22 Oct. Recommandatie van mr. Hierony-
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mus de Backer tot het ontvanger-generaalschap. Uitgev. d.
Jan Buijcs , Rombout Hoogerbeets. Hunne handt.
No. 31.. 1616. 1 Nov. Verzoek om zeker aangeduid schip
in de vloot van geschut te willen voorzien. Uitgev. d. graaf
Willem Lodewijk van Nassau. Zijne handt.
No. 32. 1618. 30 April. Toezending van eenige afdrukken

zijner ter staatsvergadering ingeleverde remonstrantie te-

gen lasterlijke aantijgingen en libellen , ter verspreiding en
kennisgeving. Uitgev. d. Johan van 4ldenbarneveld. Zijne
handt.
No. 33. 1625. 29 Maart. Toezending van patent voor
eene kompagnie burgers om uit te trekken to t het doen van
garnizoens-dienst. Uitgev. d. Prins Maurits. Zijne handt.
No. 34. 1626. 27 Mei. Aanbeveling van mr. L. van Couckelberch tot het griffierschap der rekenkamer. Uitgev. d.
J. Junius , Ch. Huijgens. Hunne handt.
No. 35. 1632. 9 Dec. • Opgave der Spaansche gevolmagtigden tot den vredehandel. Uitgev. d. Burgemeester en ge
deputeerde dezer stad ter staatsvergádering N. Stellingwerff.
Zijne handt.
No. 36. 1633. 31 Jan. Sollicitatie om het veldmaarschalksambt met betoog van zijn regt daartoe boven graaf Willem
van Nassau. Uitgev. d. Jonkheer J. W. van Brederode. Zijne
handt.
No. 37. 1633. 26 Febr. Aanbeveling zijner voordragt tot
inwilliging eerier buitengewone

heffing.

Uitgev. d. Prins Fre-

derik Hendrik. Zijne handt.
No. 38. 1634. 2 Sept. Verzoek om bevestiging in bet
ambt van veldmaarschalk, hem door Z. H. provisioneel opgedragen. Uitgev. d. Graaf Willem Frederik van Nassau. Zijne
handt. In margine. Last aan de gedeputeerden om te helpen
zorgen dat het gezag der provincie niet worde verkort
Uitgev. d. Burgemeester en vroedschap dezer stad. Get. N.
Stellingwerff.
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No. 39. 1635. 6 Jan. Finantiële informatiën. Uitgev.
Dezelfde. Zijne handt.
No. 40. 1635. 26 April. Vernieuwing der placaten tegen
den indrang der roomsche geestelijkheid , jesuiten enz. Uitg.
Dezelfde. NB. De handteekening geheel verschillende met
zijne gewone.
No. 41. 1637. 8 Junij. Patent voor eene kompagnie burgers
om uit te trekken naar Rees. Uitgev. Dezelfde. Zone handt.
No. 42. 1637. 29 Oct. Brief van voorschrijving voor zijn'
neef J. van Luijchtenburch. Uitgev. d. F. van Egmond van
den Nieuburch. Zijne handt.
No. 43. 1638. 15 Dec. Kennisgeving van de afvaardiging
eener rondgaande staatscommissie tot voordragt aan de steden
van sommige zaken , de gemeene solliciteurs betreffende.
Uitgev. Prins Frederik Hendrik. Zijne handt.
No. 44. 1639. 30 April. Aanbeveling aan den commissaris Hagenhouck tot het baljusvschap van Kennemerland.
Uitgev. d. Graaf Hendrik Casimir van Nassau. Zijne handt.
No. 45. 1640. 29 Dec. Verzoek om mede stem te geven
tot eene dispositie , ter gunste van evengemelden commissaris.
Uitgev. d. Prins Frederik Hendrik. Zijne handt.
No. 46. 1644. 27 Dec. Verzoek tot coutinuatic van het
pensioen , verleend aan zijne zuster , de Vrouwe van Potlitz.
Uitgev. d. Jonkheer J. W. van Brederode. Zijne handt.
No. 47. 1645. 27 Mei. Advies op zekere punten van gemeen belang , ter bevordering bij de staten , hem door burgemeesteren dezer stad aanbevolen. Uitgev. d. J. Cats. Zijne handt.
No. 48. 1650. 28 Mei. Brief van voorschrijving en sollicitatie om een ambt voor een zijner zonen , in de regten gegradueerd. Uitgev. d. Jacobus Trigland. Z ij ne handt.
No. 49. 1651. 4 Julij. Inzending van punten van beschrijving. Uitgev. d. Gecominitteerde raden , ter ordonnantie
get. Herb. van Beaumont.
No. 50. 1651. 11 Nov. Verzoek om gunstige beschikking
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te helpen bewerken in zijne zaak met den heer van Jaarsveld. Uitgev. d. G. beer van Schagen. Zijne handt;
No. 51. 1655. 24 Dec. Sollicitatie tot bevordering van
rang , als zijnde oudste kolonel bij de kavallerie. Uitgev.
d. den prins van Tarente. Zijne handt.
No. 52. 1659. 6 Jan. Verzoek om eene kompagnie ruiterij. Uitgev. d. Don Emanuel, prins van Portugal. Zijne handt.
No. 53. 1662. 5 Junij. Aanbeveling van zijnen broeder
tot het ontvanger-generaalschap van Holland en West - Friesland. Uitgev. d. G. van Slingelandt. Zijne handt.
No. 54. 1671. 28 Aug. Advies wegens onderscheidene genomene resolutiën. Uitgev. d. Johan de Witt. Zijne handt.
No. 55. 1671. 10 Oct. Toezending van resolutiën met informatiën op eene daarvan. Uitgev. Dezelfde. Zijne handt.
De heer Leupe verklaart zich voorts bereid om , op verzoek, nadere opgave der bovengemelde verzameling te geven,
terwijl hij tevens aan het gezelschap toezegt de opgave van
den inhoud der overige stukken, welke nog niet nagezien zijn.
De heer rapporteur wordt door de Ieden verzocht, den gemelden heer zeer beleefdelijk te bedanken voor deze bijdrage,
met betuiging , dat ook de inventaris der overige bescheiden met verlangen wordt te gemoet gezien.
Archief der stad Haarlem. Nog deelt de heer rapporteur
voor de provincie Noord-Holland aan de leden mede het
berigt betreffende het archief van Haarlem, gegeven door den
beer mr . J. L. de Bruijn Kops aldaar.
Bij eene beschouwing van het Haarlemsche archief bemerkt
men » zegt de gemelde heer," reeds dadelijk, dat gebrek aan
de noodige ruimte hier een groote hinderpaal is geweest
voor doelmatige rangschikking. Daar men één groot vertrek
miste , waarin alles geplaatst konde worden , heeft men zich
met kleinere moeten behelpen. In vijf kamers op het stadhuis en in de sacristie van de groote kerk zijn alle de stuk-
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ken verspreid. Ik zal , zooveel mij doenlijk is, het voor.
naamste opgeven in ieder dezer verzamelingen vervat. In de
sacristie van de groote kerk, eene verwulfde kamer met steenen vloer, vindt men : 1 0. Eene groote hoeveelheid registers,
erfhuis- , pand- en bankregisters enz. 2 0. Eene verzameling
stukken , af komstic van het kantoor van den pensionaris
in 's Gravenhage en behoord hebbende tot de deliberatiën
der staten van Holland en West-Friesland. 3 0. Rekeningen
van de geestelijke goederen van den bare 1581 en vervolgens. 4o. Rekeningen , ontvangboeken , pachtbrieven enz.,
rakende de order en het klooster van St. Jan , beginnende
met het jaar 1408. 50. De resolutién der staten van Holland van 1503 tot 1794. 60. Een gedeelte der thesauriersrekeningen der stad van den jare 1417 en vervolgens , (het
ander gedeelte bevindt zich op eene der kamers van het
stadhuis.) Alle deze stukken , benevens andere registers en
memorialen van verscheiden aard , zijn goed bewaard en op
planken volgens de jaren gerangschikt. In deze sacristie
vindt men ook de meeste charters der grafelijke tijden en
later de stad Haarlem betreffende ; zij zijn omstreeks 300 in
getal en in, 4 eikenhouten laden geborgen , die bij elkander
in een ijzeren kist zijn geplaatst; goed verzekerd tegen brand
en wegraking , zijn zij het minder tegen beschadiging door
het gebruik; op elkander gepakt in de riaauwe bergplaats zijn de
stukken moeijelijk te vinden , zonder er vele anderen uit te
nemen , hetgeen niet dan met gevaar voor de zegels enz. geschieden kan. Eene voorziening hieromtrent schijnt mij toe
zeer noodzakelijk te zijn , en ik meen ook , dat het plan van
eene regeling bij de stedelijke regering bestaat.
Het oudste der stukken in den ijzeren kist is het eerste
privilegie der stad Haarlem van Willem II , anno 1245,
St. Clementsdag. Het is volmaakt goed bewaard en volkomen leesbaar , hetgeen trouwens van meest alle stukken kan
gezegd worden. In het jaar 1751 is, op last der regering,
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eene verzameling uitgegeven van de handvesten der stad
bekend als : 't Privilegieboek van HHaerlena. Het schijnt
echter, dat vele stukken toen ontbraken , ten minste niet de
helft der eigenlijk gezegde charters der grafelijkheid , die nu
in de verschillende kamers van het archief zijn verspreid , zal
men daarin aantreffen. Van de 4 laden van de ijzeren kist ,
vond ik er eene, die een honderdtal charters bevat, namelijk
van 1350 tot 1570, waarvan er slechts een paar in het Privilegieboek opgenomen zijn. Eene der andere laden bevat er
ook nog een dertigtal onuitgegeven. Daarentegen zijn vele
stukken , in het evengemeld boek opgenomen, niet in de
ijzeren kist voorhanden. Deze zijn dus waarschijnlijk in het
laatst der vorige eeuw verloren gegaan. Eene oproeping van
wege het stedelijk bestuur zoude misschien vele dezer weder te voorschijn doen komen. — In

4 der kamers op het stad-

buis vindt men, behalve rekeningen en boeken, op onderscheidene gilden, van het jaar 1416 af, betrekkelijk, meestal papieren van minder belang. Het zijn voornamelijk staten van
rekeningen en memorialen van verschillende collegiën , kasboeken en kohieren van verponding , armen-staten , erfpachtbrieven , rekeningen van héerlijkheden enz. Belangrijker is
eene verzameling van het stadhuis in de zoogenaamde sacristie , ook Bene verwulfde kamer. Deze bevat eerre aanzienlijke
hoeveelheid documenten en bescheiden van verschillenden
aard , waaronder eenige van de 13e eeuw. Alle de stukken
zijn goed bewaard in diepe laden en kasten , doch zijn niet
chronologisch gerangschikt. De heer Graswinkel , secretaris
der stad in 1772, heeft eenen catalogus dezer verzameling
vervaardigd, doch ook zonder orde van tijd, en schoon dit
gedeeltelijk wordt verholpen door eenen alphabetischen zakelijken bladwijzer , zoo levert deze bij het opsporen van een bepaald punt , toch eene groote zwarigheid op. Hier komt nog
bij dat in het begin dezer eeuw alle de stukken van het archief zijn overgedragen naar het toenmalige gemeentehuis.
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Zij zijn aldaar op zolders bij pakketten neergelegd , en naderhand zoo veel mogelijk weder op de oude plaatsen gebragt.
Veel is er bij deze veranderingen weggeraakt of bij andere pakketten gebonden , zoodat de catalogus van den beer Graswinkel , geheel gegrond op de rangschikking ia 1772, nog meer
van zijne waarde heeft verloren. -- Eenige jaren geleden zijn
hieromtrent doelmatige beschikkingen gemaakt. Een ambtenaar der secretarie is belast geworden met het in orde brengen van het stedelijk archief. Deze heeft, den catalogus van
den heer Graswinkel tot grondslag nemende , alle de stukken
in dezen ver meld , zoo veel als doenlijk was, op de plaats
gelegd , waarop zij in 1772 geboekt stonden, en heeft een
vervolg op dien catalogus gemaakt, benevens eene beschrijving van hetgeen in de andere kamers wordt gevonden , en
eene lijst der ontbrekende stukken. -- Het zoude een moeijelijke en onvoldoende arbeid zijn , een eenigzins volledig overzigt te geven van alle bescheiden van belangrijken aard, die zich
in het archief bevinden. Het grootste gedeelte , zooals zich
ligtelijk laat begrijpen , is van de 16e , 17° en 18e eeuw
doch aanzienlijk is ook het getal stukken vóór dien tijd ,
daar ik bereken , dat er van de 14 e en 15e eeuw omstreeks 240
charters gevonden worden. Bovendien kunnen verscheidene
brieven van den hertog van Alva , de andere landvoogden ,
prins Willem I en vervolgens van de stadhouders , een' rijken voorraad opleveren van wetenschappelijke zaken. — Om
van dit alles echter het vereischte nut te trekken , is eerre
nieuwe rangschikking der stukken, of ten minste eene
chronologische catalogus allernoodzakelijkst. Deze echter
vindt men niet dan in het Privilegieboek, waarin , zooals ik reeds opmerkte , slechts een gering gedeelte der oude
handvesten is opgenomen 1 ).

Mijn voornemen is , een in-

ventaris naar tijdsorde te maken van alle de stukken tot
1) In

de beschreven catalogussen vindt men de charters der ijze-

ren kist noch te zamen noch afzonderlijk vermeld.

4
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1580 , in de verschillende kamers van het archief voorhan
den, met eene korte . inhoudsopgave bij ieder stuk, en die vervolgens aan het stedelijk bestuur aan te bieden. In den loop
van het voorjaar hoop ik met dit werk gereed te zijn. Bij
de medewerking, die ik ondervind, zal het mij niet moeijelijk
vallen , om van het voorgestelde tijdperk een' tamelijk volledigen catalogus te maken. — Het zal eene taak van meer omyang

na

zijn , om eene rangschikking te maken van de stukken

dien tijd , daar de hoeveelheid ongelijk grooter is ,

en het wetenswaardige meestal begraven ligt onder eene
massa documenten van geene historische waarde. — Zoodra de
catalogus zal gereed zijn , hoop ik daarvan een afschrift aan
het Historisch Gezelschap te doen toekomen. Ik acht liet
daarom overbodig nu reeds eerre beschrijving van enkele
charters te geven.
De voorzitter wordt door de leden verzocht , den heer de
Bruijn Kops hunne bijzondere belangstelling te betuigen in
den zoo nuttigen door hem ondernomen arbeid. Er wordt
tevens door de vergadering besloten den gemelden heer te
gelijk uit te noodigen, om later van de belangrijkste onuitgegevene charters , die op den toegezegden catalogus zullen
, voorkomen , afschriften aan het Gezelschap toe te zenden,
ter plaatsing in den Codex Diplomaticus.
Instructie van C. van der Becque en J. IVouters, afgevaardigd door Hembyze naar van Rijhove en de Gedeputeerde
Staten van Braband te Denremonde, 1584. 1ledeyedeeld door
den heer Beeldsnijder van Voshol.
In dit voor de Gentsche geschiedenis van dat jaar belangriike stuk ontwikkelt Hembyze de redenen , die hem tot de
onderhandelingen met den prins van Parma hebben gevoerd.
Hij beweert, dat hierin alleen de behartiging van de belangen van Vlaanderen en Gent hem heeft bezield, en verklaart , dat, ingeval de toegezegde bijstand gezonden wordt ,
en hierdoor de gemeente uit haren benarden toestand wordt

5.1

verlost, de aangevangen onderhandelingen zullen worden
gebroken , maar dat , zonder die uitredding, der tot vertwjj
feling gebragte gemeente , welke de aanneming van den hertog van Anjou volstandig had geweigerd, niet anders overig
blijft dan zich te werpen in de amen van Spanje.
Jnstructie omme Mr. Christoffels de le Becque ende joncbeere Jeronimus Wouters, heere vanden Broucke etc., reijsende
van weghen mijn heeren , scepenen , raedt ende beede de-.
kenen vander stede van Ghendt tot Denremonde, anden persoon vanden heere van Rijhoue ende den heeren ghedeputeerden vanden Staten van Brabant, die benevens den voorn.
heere van Rijhoue men aldaer bevinden zal te wesene.
Eerst, nae de presentatie vanden hertgrondelicke ghebiedenissen vanden voorn. heeren scepenen , ende beede dekenen ancien
voorn. heere van Rijhoue ende ghedeputeerde van Brabant,
zal hemlieden andienen den jeghenwoordighen standt deser
stede , ende jn bijsondere de vrgente redeeen ende noot
die den drije leden deser stede ghemoueert hebben metten
Ghedeputeerden vanden prince van Chimay , mitgaders van
die van Brugghe ende vanden Vrijen te treden jn communicatie met mijn heer den prince van Panne, als voornementlick,
dat de selfste drije leden lieml. bevonden hebben an allen
zijden besloten ende anghevochten vanden vijanden sonder
eenich apparant secours , het zij van toevoeren van amonitie
of anderssins ; jae dat meer ys, js sulcx dadelick , zo bij
arresten, becommerijnghen als anderssins verhindert gheweest,
bijden ghonen, die als vrienden, nabueren ende bontghenooten met alle ghetrauwicheijt ende naersticheijt behoorden
tselue ghevoordert te hebben , als naementlick tot Antwerpen,
Denremonde ende elders , waer duere dese stede van alle
prouisien ende nootelicheden js faictelic!T.en ghedestitneert ende
ghepriueert gheweest ; ende gbeduerende de besluijtinghe vanden voorn. passaigien van haere eijghen prouisie ende leeftocht zeer vutgheteert voornementlick van maute
4'

botre , caes ende allerande noodel, prouisien ende amonitiena
Daertoe oick voorghevallen js het deerlick ouergheuen vander stede van IJpre , die zo langhe ghetrauwel. , vromelick
ende stantvastelick heeft den vijant ende de belegherijnghe
wederstaen , al twelck den drije leden deser stede billicke
oorzake ghegheuen heeft , omme op versceijden middelen
van conseruatie te letten ende bedijncken.
Ende al eijst zo , dat tot dijen eijnde verscheijden conferencien metten voors. heere prince van Parme zijn gheghuuen,
en is tselue nochtans met gheene andere jntentie gheschiet,
dan omme daer dore het landt van Vlaenderen te moghen
verlossen van zodaenich ondraghelick ghewelt , ende te behouden het vrije exercitie vander religie, mitgaders vanden
preuilegien ende gherechticheijt vanden lande ende van deser
stede , jn bijsondere ende eenmael vanden vrempden oorloochswerke verlost te werdene, waer toe zeer groote hope ende
vertroostijnghe was ghegheuen.
Nu veter zeluer verhandelijnghe ghewaer werdende, dat
sulcx zwaerlick zoude wesen te vercrijghene, ende ghescapen
wesen daer vut te volghen disionctie ende afscheijdinghe vanden ghevnieerden provincien ende steden, souden mijn heeren wel ghesinnet zijn , de zelfste verhandelijnghe te laeten
vaereu ; bij so verre vanden voorn. ghevnieerden ende bontghenooten zeer cums eenich goet, steerck ende verzekert ontset ende hulpe , zo van volcke , ghelde, provande als amonicie , tot conseruatie deser ghemeente, konde ghespuert worden.
Dies wij groote oorzaecke hebben , ons zeer te beduchten ,
ooghen ghemerck nemende op alle de steden ende plaetsen, die van weghen den vijant beleghert zijn gheweest, ende
dat , jnde plaetse van ons toevoer van alle noodelicheijt te
bezurghen gheduerende dopenijnghe vanden riuieren ende
selfs den langhen fijt dat den vijant zo duer schurssijnghe
van wapenen, communicatien als anderssins js gheamuseert gheweest , de voorn, staten ende bontghenooten ons hebben al-
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tijts voorgheworpen ende ghejnculqueert, dat wij onsen

ghedea

puteerden vulcommelick ghemachticht ter vergaderijnge vanden
generaelen stacten zouden afveerdighen , ende jndlen middelen
noodich tot onderhoudt valider oorloghe zouden bewillcghen.
Daer nochtans voor zo langhen tijt , ende aleer ons den
noot zo zwaerlick heeft ouerglrevallen , wij mijn heer deer
president van Vlaenderen met pertinente auctorisatie, last ende
jzrstructie ter zelfster vergaderijnghe hebben ghesonden , ende
de dispositie van onsen staet ende affairen zo bekent was ,
dat wij alleenelick andere nijet en konden onsen middelen
voor strecken , maer selfs onrnoghelick was bij ons selfuerr
sonder merckelick secours te konnen bestaene , ons daer heneflens oick altijts vrgerende tot het weder annemen vanden
hertoghe van Anjou , daer sonder onmoghelick scheen te we,
sen ons te konnen beschermen , daer toe nochtans de ghemeente eijet en js konnen beweecht worden om de difficulteijten ende naedijncken , eenijcdert wel bekent; ende bij
dien door alsulck schrijffuen meer js ghedescouragiert ende
wanhopich gheworden dan ghetroost ende versteerckt.
Dies nijetmin, in zo verre de voorn. staten ende bontghenooten treffelicken ende ghenouchsaeme middelen ter handt hebben
om ons voor meerder ghewelt ende ongbeluck te behoeden
ende dese ghemeente , die alreede zo vele aernroede heeft gheleden ende ghansch gheene lijffneerijnghe ghehadt , ende nv
de vuterste extremiteijt voor ooghen heeft , vut de jeghewoordighe ellendicheijt te verlossene, mere sonde dadelick
bevinden , dat die zo grootelicx alsnoch vaude gherneene vnie
nijet en js ghealtereert , of en zoude wel den anghevanghen
handel metten prince van Parma laeten blijffuen ende afstam.
Nernaer also tot noch toe de belegherde steden ende plaetsen met vele scoone beloften ende vaste scriftel. toesegghijnghe
(daeraf nijet ghevolcht en js) tot j eden vuteesten noot , miserie ende ellendicheijt zijn ghesleept gheweest , js de ghemeente daer doere zo twijfelachtich glreworden ende mis-

54

vertrauwende , datse haer laet voorstaen , dat het tselue him
oick zal ouercommen , gheenichsins him ghetroostende op scriftelicke of mondelicke toezegghinghen.
Ghemerckt dan van noede is , omme den voorn. ghemeenten
in officie te konnen houden , de dadelicke demonstratie ende

effecte , wordt den voorn. heeren van Rijnhoue ende ghedeputeerde vanden staten van Brabant versocht , oprechtelick
ende naer de waerheijt , oick met goeden bescheede ende
specificatie , zo van volcke , ghelde , viures als anderssins te
kennen willen gheuen de verzekerijnghe, die de selue daer
van heeft , die , jn zulcken ghevalle , met alder spoedicheijt
te bevoorderen , ende mijn voorn. heeren jn diligencien daer
van zekerlick te verwitteghen , op dat tot huerl. scande ende
verdriete , mitgaders tot onderdruckijnghe der voors. gliemeente, hij ghebreke van dijen , de zaecken nijet noorder en
verloopen , ende den staet tot ghansschen onderghanck en valle.
Ende bij zo verre daer toe deser zijde eenichsins kan
worden ghesecondeert , mits daer van hebbende aduertencie
ende loze , zullen mijn heeren scepenen toesien ende hemlieden daer

toe bevlijtighen, dat daer anne nijet manglen en zal.

Anderssins ende bij ghebreke van tghone voors., souden
mijn voorn. heeren ghenootzaeckt worden , eenichsins tot
conseruatie vander ghemeente te procureren , zo den eedt
ende behoorl. plicht heml. ten hoochsten verobligiert , ende
in dijen ghevalle hemlieden voor God ende de ghantsche

weerelt ontschuldighen.
gal oick den voors. ghedeputeerde afheesschen copie vanden artijclen bijden heeren ghesanten van den generale staeten
vat Vranckrijcke onlancx ghecommen , medeghebrocht , ende
die mijn heeren scepenen metten eersten zekerlick toestellen.
Aldus ghelast ende gheresolu t. bij mijn voorn. heeren den
XVIIJeu lach van Meije XVc vierentachtentich.
Ter ordonnancie van mijn voorn. heeren,
(Get.) HEMBYZE.
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De voors. ghedeputeerdc zijn van ghel. ghelast , dat in zo
verre mijn heer van Rijhoue noch den heere ghecommitteerde
vanden staten van Brabant tot Denremonde nijet en waeren, van daer te reijsen naer Antwerpen, ende an mijn heeren den staten van Brabant t last ende het versouck bij
deser jnstructie ghedregen anno te gheuen , ende dat oick
benevens mijn heer van Rijhoue , so verre hij bijenen Antwerpen js. Actum vt supra.

(Get.)

HEMBYZE.

op den rug van dit stuk staat : 1584. Jnstruction de Mrs.
Christoffle van der Beque deputé de Gand.
Reductie van militie 1648, 1649, 1650. De heer J. J.
de Geer zendt ter vergadering in de navolgende stukken
betrekkelijk dit onderwerp , en afkomstig uit de archiven van
Matenesse.
1 0 . Propositie van zijn Hoocht. zijn Exell L1e stadthouder
ende raedt van staatten, beraemingh van reductie der militie,
en staet van oorloch , overgeleverdt aende HH. staatten Gnll,
22 Junij 1648.
20. Copia. Extract uijtte resolutien vande staarten gnll.,
roerende t casseren van crijschvolck , bij de provintie van Holl.
geurgeert in December 1649, (met eenen staat van oorlog in
1609 , en eene opgave der steden en forten sedert 1609 aangewonnen.
30. Extract uijt het register der resolutien vande Ho.
Mo. heeren staatten gull. 27 Junij 1650 , raeckende t' rapport van zijn Eloochheijdt ende de heeren gecommitteerde vande staatten grill. en den raet van staate vande besendingh aende
steeden van Holl t. en West-Vrieslandt, over t besonder casseren
vande militie bij de provintie van Holl t. affgesondert gedaen.
40. Copia. Missive vande heern staatten van Hollt. en
West-Vrieslant, in dato 27 Julij anno 1650, aende H rn. staaten van Uijttrecht oft haer Ed. Mo b, gedeputeerden, weesende
justificatie vande affgesonderde cassatie des Gnellt s. militie ende
denuntiatie vande discontinuatie vande betaillinge.
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50. Copia. Missive van sijn Hoocheijdt, mijn heere de prince
van Orangien aende heeren staatten van Uijtrecht , dato 31
Julij anno 1650 , s' Gravenbaghe. Notificatie van het detineren van eenige persoonen uijt de vergaederingh vande
staatten van Holl t . oft gecommitteerde raeden , mitsgaeders
t senden van eenich crijschvolck naer Amsterdam.
60. Extract uijtte resolutien van den heeres staetten generael Martis 2 Augusti 1650 , raeckende de besendingh int
leeger van zijn Hoocht. voor Amsterdam.
Men besluit deze stukken in handen te stellen van de
commissie van redactie.
Vervolg der brieven van Boreel aan van Kinschot 1665 ,
1666. Volgens belofte »zegt de heer rapporteur voor de provincie Zuid-Holland" heeft de heer van Kinschot de afschriften
der laatste 29 brieven van den heer Johan Boreel aan het
Gezelschap toegezonden, zoodat deze gansche verzameling thans
uit 69 missiven bestaat. Als opschrift op het paket stond:
Niet weck te doen.
Brieven van heer borgemeester Boreel van wege haer Hoog
Mog. .le. 1665 gedeputeert als volmacht op 's lands vloten,
beneffens de heeren Huijgens en raetpensionaris de !'it.
Bij deze brieven is een fac-simile van den

32 8ten brief

gevoegd.

De dertien eerste dezer brieven van No. 41 tot No. 53, allen
van de vloot geschreven, geven verslag van de groote schade ,
door den hevigen storm van 27, 28 en 29 September 1665
veroorzaakt , van de hereeniging der vloot , die vervolgens te
vergeefs de Engelsche zeemagt opzocht en, na voor de Teems
gekruist te hebben, in den aanvang van November 1665 weder binnen liep.
De

54 ste

tot en met 58 ste brief van den 2 Dec. tot 10

Febr. 1666 geschreven , terwijl Boreel burgemeester van
Middelburg was , loopen weder over kuiperijen bij de verkiezingen in Zeeland.
De 19de brief den 21 Febr. geschreven, is een antwoord op

een schrijven var ' den heer van fGuschot over het kapiteingeneraalschap van den prins , belangrijk om de intrigues, die
door de Staatsche partij gemaakt werden ten einde den
prins van Oranje te kunnen voorbij gaan en aan een ander
het opperbevel over het leger te kunnen opdragen.
De 62ste brief in de Fransche taal den 11 April 1666 geschreven loopt over » nos troubles et de la tintinzarre , que nous eusnzes
hier sur le Puit de l'election d'un kieser," eene belangrijke
bijdrage tot de kennis van het stedelijk kiesregt in die dagen.
Ook de 64ste brief van den 2 Aug. 1666 is niet onbelangrijk
en loopt over den voorrang van de twee burgemeesteren.
Door den G55ten brief van 7 Aug. 1666 geeft Boreel in het
Fransch kennis aan van Kinschot , dat de prins van Oranje
door de staten van Zeeland is benoemd tot kapitein- en admiraal-generaal , tot stadhouder gouverneur en admiraal van
Zeeland en tot eersten edelman , premier noble, noodra hij
den 18jarigen leeftijd zal hebben bereikt.
De laatste brieven eindelijk hangen een treurig tafereel op
van den toestand van het vaderland en van de partijschappen onder de voorname raads-familien in Zeeland.
De Nederlandsche vloot , 1665. Tevens deelt dezelfde
rapporteur, namens den heer van Kinschot , aan de leden
mede den navolgenden , ouder diet' heer berustende, brief ,
waarin het gevoelen te Parijs over het in zee zenden der
Nederlandsche vloot in Augustus . 1665, par un vent, que l'on
avoit touajours crew estre tout a fait contraire , berigt wordt.
Omtrent de betrekking waarin de schrijver tot Turenne
stond , heb ik » zegt de inzender" tot hiertoe vruchtelooze
nasporingen aangewend.
a Paris le 4 September 166 5.
Monsieur !
J'ay fait voir a monseigneur de Turenne la le g re qu'il
vous a pleu de m'escrire du 27e de l'autre mois , on S. A.
a esté bien aisc de voir les nouuelles que vous m'avés mandées. Je prie Dieu glre l'attaque de votre Hotte soit lieureuse
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et que les Anglois, qui vous ont troublés, ayent suiet de s'en
repentir. On exalte fort icy ce que monsieur de With a fait
d'avoir fait sortir la Hotte par un vent, que Pon avait tousjours,
creu estre tout a fait contraire et qui durant qu'il souffloit
rendoit , a ce qu'on croyoit, la chose impossible: mais c'est
ainsi que les grands hommes en mer aussy bien qu'en terne
trouvent des expedients , ou les autres n'en trouvent point.
Quant a la reduction des interets de cette partie de Zelande,
qui est deue a S. A. elle m'a commando de vous dire qu'il
s'en faut tenir ld, S. A. aymant mieux soufrir cette petite

parte quo d'en parler ni en escrire 1 ). Autrefois du vivant de
mademoiselle je parlay de sa part a mrs. les ambassadeurs
extraordes. , qui estoient en cette cour , sur la reduction qui
avoit esté déia faite, lesquels n'en firent rien , quoique cette
partie dent estre exceptée de la regie des autres creanciers de
1'estat , cette partie estant pour cause remuneratoire, ce qui est
la cause qu'on n'en parlera plus. Il n'y a rien icy de nouveau a vous wander. La reine mere se porte mieux. Je
vous supplie de me continuer l'honneur de vos boones graces.
et croire que je suis tros veritablement,
Monsieur!
Votre tres humble serviteur,
DU

HAN.

A Monsieur, Monsieur de Kinschot , conseiller au conseil
de Brabant , a la Haye.
Genealogische bijzonderheid. De heer Drieling •deelt uit

zijne familie -papieren mede het volgende extract uit de pleitrolle der stad Middelburg van den 22 Mei 1731.
Burgemeesters en schepenen doende regt , verklaren als
gesubstitueerde erfgenamen gerechtigt tot de natatenschap van
wijlen de heer Theodorus de Hase , in zijn leven ordinaris
raad van Nederlandsch Indie en president in het collegie
van heeren weesmeesteren aldaar (ingevolge zijn besloten testament in dato den zes en twintigsten Maart seventien hooi)

Deze woorden waren in het handschrift onderschrapt.
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derd agtien en door den notaris Job Tramans en getuigen
ten zelven dage tot Batavia gesuperscriebeert en bekragtigt).
Drie honderd zes en dertig personen worden in de acte genoemd, allen behoorende tot de familien die hier alphabetisch
volgen :
Bachman , Baerd , Barnards , van Bergum , de Berrij
Bleeken , van den Blocquerij, Boddaert , Bruijninx , du Buisson, van der Burg, Buijck, Buijsero, Cabeijauw, van Campen,
van Citters , Coninck , Coop van Groen , van Cornual , de la
Coste , de Cramer , Croes, Dankers, Deijnoot , van Dielen
van Dorp , van der Duijn , Duijvelaar van Campen , Eelbo ,
van Esse , van Esse de Jonge , Eversdijk , van Eijs , Fresel ,
Geel van Spanbroek , Godin , de Graaf , van Groenenberg ,
Harinkaspel , de Hase , van Heemskerk , van Hekkenhoek ,
Hildernisse , Hooft , 't Hooft , Hugetan, de Hulter, van Hulst,
de Huijbert , Ingeham , Jonve , de Jonge , de Keijzer , Kien,
Kunningham , Lampsins , Loten , Lones, van der
tens ,

Maas , Mar-

de Mauregnolt, van 1Vleerten, van der Meer, Mels, van

Meurs, de Meij, Muunikx , de Neve , Nibbens , van Nieuwenhuijse, Nieuwerkerk, Olivier, van Oostee, Pieters, van der Port,
de Ia Porte , Radermacher , van Reijgersberg , Rondvis, Schorer , Schrij velberg , van der Stel , Thibaut , Thiery , van de
Velde, Verboom , Velters , Versluis , Veth , de Vicq , de la
Vinge , de Voogd , van Vredenburg , Walles , van Weerd ,
Wissekerke , Witten , van Zeeberg.
Deze 360 personen hadden allen bewezen aan den heer
de Hase te bestaan , terwijl er nog eene menigte anderen ,
waarvan de bewijsstukken niet voldoende waren, zijn afgewezen. Alle de bewijsstukken bij deze procedure overgelegd
zijn nog te Middelburg in het archief aanwezig, en bevatten
een'

schat van genealogische bescheiden. Ik meende aan al-

len, die met deze familiën in betrekking staan, geen ondienst
te doen door hun de plaatst te wijzen waar zij konden vinden,
hoe de geslachten onderling in verband staan,
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Pui, aanteekeningsboeken der stad Amnsterdam, 1578 tot
1749. De heer rapporteur voor de provincie Zuid-Holland draagt,
namens den heer Rammelman Elsevier, het navolgende voor:
Ik heb uit den nalatenschap van den heer de Tines , in
den loop van dezen winter, twee handschriften in folio gekocht , getiteld Pui, aanteekeningsboeken der stad Amsterdam,
van den fare 1578 tot 1749, zijnde eene verzameling van
een groot aantal huwelijken te Amsterdam volti okken, alphabetisch op den naam van bruid en bruidegom ingerigt. Deze
verzameling is niet alleen belangrijk uit een genealogisch, maar
ook uit een geschiedkundig oogpunt , omdat daar enkele namen van beroemde mannen voorkomen, waarvan het somtijds
van belang is , het geboorte jaar, de ouders of bloedverwanten te kennen. Het is toch bekend, dat in de meeste steden
van ons land de huwelijks-aanteekeningen der vorige eeuwen
onnaauwkeurig zijn geboekt , zonder vermelding van ouderdom,
geboorteplaats, ouders of bloedverwanten van bruid en bruidegom. De regering of liever de gecommitteerden tot huwelijkszaken der stad Amsterdam hebben in dat opzigt eenen
beteren weg ingeslagen , die, ware zulks overal nagevolgd,
nimmer aanleiding zoude hebben gegeven tot verwarde en
onnaauwkeurige genealogische aanteekeningen , die bij een
opzettelijk en onpartijdig onderzoek den toets der waarheid
bezwaarlijk zouden kunnen doorstaan. Mijn handschrift geeft
tevens een gereed middel aan de band , om het geboortejaar
van een of ander persoon te Amsterdam aangeteekend of getrouwd te leeren kennen ; hetgeen daarom van belang is,
omdat de doopregisters in de meeste plaatsen van ons land
eerst omstreeks 1620 aanvangen 1 ).

Men oordeele over de

volgende huwelijken uit dit stuk :
2 Mei 1592, Bloemaert 2) (Abraham), oud 27 jaeren ,
1)

Te Leiden beginnen die van de Waalsche gemeente met 1599,

en die der Nederduitsche met 4621.
2)

Deze is de beroemde schilder , die volgens van Mander in 1567
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wonende in het Clarisje Clooster, geassisteerd met Cornelis
Bloemaert zijn vader ter eenre , en Judith Schonenberg , van
Utrecht ter andre zijde. (Op Bene acte van Utrecht geteekend
G. van der Voort, inhoudende de toestemming van de ouders
der bruid.)
20 Nov. 1610. Vondel 1 ) (Joost van den) van Ceulen, oud
23 jaeren , wonende in de Warmoesstraet , geassisteerd met
Sara Kranen, zijne moeder, ter eerre, en Maijke de Wolf, van
Ceulen , oud 24 jaeren , wonende als voren , geassisteerd met
Hans Wolf haer broeder.
10 Junij 1634. Rijn 2) (Rembrand Hermansz. van) , van
Leijden , oud 26 jaeren , wonende op de Breedstraet , vertoonde des moeders consent ten eenre, en Saskia Vuijlenburg
van Leeuwaerden , wonende op 't Bil tot St. Annenkerk,
op het versoek van haer neef Jan Cornelis , predikant , ter
andre zijde.
Ik had deze opgaven met nog een groot aantal kunnen
vermeerderen , doch deze komen mij voldoende voor, om het
nut dezer handschriften aan te toonen, die bij gemis aan doopboeken een geldend historisch bewijs opleveren van den tijd,
wanneer iemand is geboren , terwijl men op de secretarie te
en volgens Immerzeel in 9 564 te Gorichem zoude zijn geboren.
Uit het handschrift leidt men af , dat zulks in 4565 heeft plaats
gehad.
4) Brandt, in zijne levensbeschrijving over Joost v. d. ' Vondel, zegt
dat hij op den 17. Nov. 4 587 te Keulen werd geboren, uit Joost v. d.
Vondel en Sara Kranen. Het handschrift stemt hiermede overeen.
2) Orlers, in zijne beschrijving van Leiden (druk a .. 1641), die
onzen van Rijn of Rhijn gekend heeft, zegt dat hij op den 95 Julij
4606 binnen Leiden is geboren uit Herman Gerritsz. van Rijn en
Neeltje Willemsd. van Suijdtbroek,
Houbraken, die hem niet gekend heeft, zegt dat hij aan den Rijn
buiten Leiden is geboren. Dit laatste zal misschien aanleiding hebben
gegeven, waarom men zijne geboorte thans nog opgeeft als hebbende
plaats gehad op den

bekenden Rembrandschen molen.

(Volgens het handschrift zoude hij in 1608 zijn geboren).
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Amsterdam er een uittreksel van kan bekomen. De bedoelde hand
schriften hebben ook dat merkwaardige, dat er vele personen
in voorkomen, die door Immerzeel (Levens der schilders) worden vermeld , en over wien hij in het onzeker blijft. Om
een voorbeeld te leveren bepaal ik mij tot zijn artikel Savery en Savry, alwaar hij zegt dat »Roeland Savery in 1576
te Kortrijk werd geboren , en in 1639 te Utrecht overleed ;
en van Sebastiaan Savry zegt hij , dat het jaar zijner geboorte , noch dat van zijn overlijden bekend is. Sommigen
noemen hem Simon , anderen Salomon. In het handschrift
komt nu het volgende huwelijk voor :
2 Januarij 1616. Savry (Salomon) oud 22 jaeren , plaatsnijder , wonende op de Nieuwezijts achterburgwal, geassisteerd
met Roland Savry , zijn oom , ter eenre , en Maijke Panten ,
wonende op de Hoogstraet , geassisteerd met Martijnke van
Lede , haer moeder, ter andre zijde.
Men ziet dus, dat de voornaam van Savry niet is Sebastiaan of Simon , maar Salomon; dat hij in 1594 is geboren en
tot oom had Roeland Savry , die bij Immerzeel geschreven
wordt Savery , zonder vermelding van bloedverwantschap.
Behalve de hier bedoelde Savry's hebben er nog anderen
schilders van dien naam te Utrecht gewoond , van welke
hier geene spraak kan zijn.
Nehalennia. De heer Rethaan Macaré maakt de leden
opmerkzaam op het onlangs te Middelburg bij de gebroeders
Abrahams in het licht verschenen Jaarboekje voor Zeeuw
sche geschiedenis en letteren , uitgegeven door H. M. C. van
Oosterzee in klein octavo formaat. Na kortelijk den belangrijken inhoud van dit boekje te hebben medegedeeld, vestigt
gemelde heer meer bepaaldelijk. de aandacht van het bestuur
op de door den heer J. P. van Visvliet, archivarius der provincie Zeeland , gegeven beschrijving van dit provinciaal archief
voorkomende op blz. 19-34. Deze verzameling wordt door
=den schrijver in 4 afdeelingen verdeeld , namelijk : 1. Losse
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charters en oorhonden der grafelyhe regering. II. Het archief der voormalige Zeeuwsehe rekenkamer. III. Het archief van den raad en het leenhof van Plaanderen. IV. Het
archief der staten van Zeeland en de aan dat collegie opgevolgde provinciale besturen. Omtrent de charters der grafelijhe regering , doet de heer van Visvliet belangrijke mededeelingen , te weten , dat in eenen ouden koffer door hem in
1844 gevonden is het aanzienlijk getal van 1200 charters ,
meest alien op perkament geschreven en van staartzegels
voorzien , die volgens zijne verzekering eene nieuwe tot nog
toe onaangeroerde bron voor de beoefening der geschiedenis
van Zeeland opleveren. De meesten hebben betrekking op de
abdij van 0. L. V. te Middelburg , onder welke tallooze
grafelijke giftbrieven , eenige pausselijke bullen of bréve's,
acta der Utrechtsche bisschoppen omtrent de benoeming van
abten , de stichting van kerken en kapellen , een aantal brieven en documenten van de onderscheidene abten van Middelburg , betrekkelijk hun geestelijk beheer, eenige testamenten , de stichting van capellerijen , vicarijen enz. betreffende.
Meer dan 50 der aan de abdij verleende privilegiën en giftbrieven behooren tot de 12e en 13e eeuw. Het oudste charter (hetwelk in dit jaarboekje, onder het rubriek charters en
andere onuitgegevene stukken, biz. 211 in zijn geheel en met
Bene bijgevoegde Nederd. vertaling wordt medegedeeld) is een
brief van Boudewijn II, bisschop van Utrecht , betrekkelijk de
kerk te Hoogelande van het jaar 1118 , een stuk dat , volgens het gevoelen van den Heer v. Visvliet , voor de oudste
oorkonde der provincie Zeeland in orig inali te houden is.
Onder de edelen , die daarin als getuigen voorkomen treft
men aan graaf Floris III , ook den tot dusverre in de geschiedenis onbekenden abt van Middelburg, Gozelmus genaamd. Onder de giftbrieven van de 12e en 13 e eeuw zijn
er twee van graaf Dirk VII , de een van 1198 en de ander zonder dagteekening ; één van Willem I ; één van
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Floris IV ; voorts onderscheidene van Willem II en Floris
V. Onder de bisschoppelijke brieven van dat tijdvak vindt
men er van de Utrechtsche kerkvoogden Dirk I , Dirk II ,
Willebrand , Hendrik van Vianden en Jan van Nassau.
Deze aanzienlijke verzameling loopt tot op het bestuur van
den laatsten abt en eersten bisschop van Middelburg , Nicolaas de Castro , of wel tot de vestiging der republiek der
vereenigde Nederlanden.
Adriaan van Trappen, gezegd Banckers, luif.admiraal, 1647.
Medegedeeld door den heer van Asch van JJ ijck. Bij de
voortzetting van den oorlog tegen Frankrijk in 1674 werden
de luitenant admiraal-generaal de Ruijter en de luit -admiraal
C. Tromp beide met een eskader uitgezonden, de een om liet
eiland Martinique aan te tasten , de ander om de kusten van
Frankrijk en Spanje te verontrusten. Onder Tromp voerden
het bevel als luitenant-admiralen Willem Bastiaensz Schepers,
Adriaan van Trappen, gezegd Banckers, en Aert van Nes. Den
18 Junij ligtte zijn eskader het anker en zeilde , verdeeld in
drie smaldeelen , naar het eiland Belle•Isle. De voorhoede
werd door Banckers, de middeltogt door Tromp en de achterhoede door van Nes aangevoerd. Na de eilanden Belle-Isle
en Noirmoutier met goed gevolg te hebben aangetast , vertrok
Tromp met het sterkste gedeelte zijner zeemagt, op verzoek van
koningin regentes van Spanje , naar de Middellandsche zee,
om de Spaansche krijgsbedrijven in Catalonië te ondersteunen
en de Fransche zeemagt te bevechten. Hij stelde van Nes
over het achtergelaten eskader en onder hem Banckers tot
bevelvoerder aan. Terwijl Tromp naar Cadix stevende , verliet van Nes den 9 Augustus de kusten van Frankrijk en
kwam, na eenigen tijd in het kanaal te hebben gekruist, in
het begin van October naar het Vaderland terug. Tijdens
dien terugtogt schreef Banckers den volgenden brief , waaruit
blijkt dat dit gedeelte der vloot in twee eskaders verdeeld
was , waarvan hij er een aanvoerde. De brief zelf heeft ook

daarom eenig historisch belang , omdat hij geschreven i op
den laatsten topt van dien zeeheld.
Edie. Mogende Meeren.
Alsoo nu datelijck den cape. Jacob I-louck van Rotterdam
bij ons comt, hadde gemeijnt bij den l t, adtni. de Ruijter
te romen , heeft geweest bij t eijlant Marterriekc , dogh doe
was de sla bh al gedaen, soo dat hij met ordre van Captn.lNlid delant, die dacr met sijn vijve cruijste, ende den heer P.
adm 1 . d'Ruijter was met de vloote na St. Kruijs , dit is at
dat hij ons wist te seggerr, alsoo hij haest hadde , ende na
huijs most. Wat ons aengaat , wij hebben ons in twee es(padres verdeelt, den l t. adm1. van Nes cruijst van Lesart
tot halver zee, en wij cruijsen van IIeijsant tot halver zee.
Den

17 e

deser snachts spraken capt 1'. Pieter Jsaacgs Keuvel niet

sijn convoij , waereu doen 13 mijlen bewesten Heisant. Hij
seijde dat Hollaer naer ons cruijste, dogh wij hebben hem nogh
niet vernomen. Als wij bij hem sijn ofte met de eerste gelegentheijt eerhope nader aen D Ed ie . Mo. te schrijven , alsoo
dese in groote haast gaat. Deze dan ei jndigende sal God
bidde U Ed lc. Mo. regeringe beneffens der selver persoonerr
gelieve te zegenen , ende ick sal blijve,
Ed ie. Mogende Hoeren
V Edi`'. Mo. onderdanige dicnaer

(Get.) ADRIJAEY V. TR., BANCKERS.
Jnt slants schip Walcheren , in zee van Heijsant, den 10e
Sept. 1674.
Banckers overleed in April 1684, geacht »zegt de schrijver
van Neerlands zeewezen 1 ) ," om zijne treffelijke hoedanigheden en geëerbiedigd als een der dapperste zeevoogden van
zij n' tijd.
Niet minder verdienstelijk was

zijn

tijd- en ainhtgcnoot

t) Mr. J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen , III dee l. 2 stuk. biz, 410.
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de luitenant - admiraal Willem Bastiaensz. Schepers , bekend door de overwinning , die hij aan het hoofd der
vereenigde Deensche en Staatsche zeemagt , in het jaar 1677,
op de Zweedsche vloot behaalde. Ook van dezen zeeheld is
een oorspronkelijke brief onder mijne berusting, dien ik kortelijk zal toelichten.
Willem Bastiaensz. Schepers, zeetogt naar Gothenburg,
1683. Toen in het jaar 1683 Zweden door Denemarken
met den oorlog bedreigd werd , zond prins Willem III eene
vloot van 29 wel gewapende oorlogschepen, onder het opperbevel van den luitenant-admiraal Willem Bastiaansz. Schepers,
tot hulp van Zweden. Na eenige dagen te Schooneveld nadere bevelen te hebben afgewacht, zette deze zijnen topt voort
en wierp den 22 October het anker voor Gothenburg. De
reden van de zending der vloot, namelijk, om de vereenigde
Deensche en Fransche vloot in het oog te houden en de
Zweedsche krijgst r oepen naar Duitschland over te voeren — verviel , dewijl door het terugkeeren van het Fransche smaldeel
onder den markies de Preully en het vertrek van den koning
van Zweden naar Stokholm , de vrees voor vijandelijkheden
geweken was. Schepers keerde weldra naar het vaderland
terug.
De oorspronkelijke brief , hier volgende , is door dien
luitenant - admiraal geschreven aan ( ? ) 1 ) en gedagteekend
25 October 1683 , schip de Yrijheijt , liggende ten anker
onder Nieuw Elsburch , 2 mijlen van Gothenburg. Hij
meldt in dien brief, dat de koning van Zweden omtrent 3
weken vóór zijne aankomst naar Stokholm vertrokken was.
Ook deze bijzonderheid wordt in het geacht werk van den
heer de Jonge 2) medegedeeld , als getrokken , zooals de noot
het aanduidt , uit oorspronkelijke brieven van Schepers , insgelijks gedagteekend 25 October. In het midden latende
4) Het opschrift ontbreekt aan dien brief.
2) T. a. p. III deel, 2de

stuk, blz. 398.
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of deze schrijver ook dezén brief heeft gekend of wel andere eensluidende , op dienzelfden dag, 't zij aan den prins
't zij aan den raadpensionaris Caspar 1' alck gerigt , kwamen
mij echter de in deze missive voorkomende en door den
beer de Jonge niet zoo omstandig vermelde bijzonderheden
van zijn wedervaren genoegzaam belangrijk ter plaatsing
voor , te meer omdat, na den noodlottigen brand van het gebouw van Marine te 's Gravenhage den 8 Jan. 1844, alle oorspronkelijke bescheiden , betrekkelijk de geschiedenis van
Neêrlands zeewezen , eene dubbele waarde hebben verkregen.
Edele Mogende Heeren.
Naerdat ik op het bedaren van 't harde

weer ,

dat ons

vanden 3 tot den 8 deser op Schoonevelt bij bleef, en aen
verscheijde schepen in hare ankers en touwen Benige schaden
laadde toegebraght, met 's lands-vloote wederom onder seijl
was gegaen , ben jk opden 9 daermede tusschen de Maes
en Goereede gekomen, en setten 't met deselve langs de Hollandtsche kuste noordelijck aen. Den 13 quamen wij omtrent 't Jutsche -riff, daer ick een ijegelik officier een nadere
acte van rendevous ter hand stelde , houdende , omme met
deselve naer Gottenburgh te seijlen , en op de reede aldaer
tot nader ordre te blijven , maer met den gedurige contrarie
windt en hard war en hebben wij den hoeck van Schagen
niet eerder als den 21 deser konnen aen doen , en 's daegs
daeraen, den 22 's naermiddags, op de voorn. reede ten anker komen onder het fort Nieuw-Elsburgh , twee mijlen van
Gottenburch, alwaer de koninglicke Sweedtsche vlagge en
die van haer Ho. Mo. over en weêr met verscheijden
canonschooten wierden gesalueert. Ik verstond alhier van
d'officieren , die mij `vegen den oversten Macliere , als commandant over de stadt, quamen verwellekomen, dat sijn Kon.
Mat. van Sweden eerst omtrent drie weecken geleden vandaer vertrocken was , en dat denselven sick snoch langer al5*
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bier sonde opgehouden hebben , jndien niet geobligeert ware
geweest d'ambassadeurs van hare Zaarsche Majten. audientie te geven, en deswegen nae Stockholm te verreijsen. Oock
dat de Fransche schepen van oorloge , desen somer onder den
marcquis de Preully in de Sond geweest sijnde , opden
15 deser met een oostel. wind wederom van daer waren wtgeloopen , en 't Kattegatt gepasseert , daerop ik gisteren in
persoon gem. heer commandant hebb' veesen begroeten , die
mij voor 't respect van haere Ho. Mo. alle bedenckel. eere
heeft aen gedaen. Jck bevlijtige -mij ondertusschen , sooveel
mogelijck is , omme 's lands vloot op 't alderspoedigste wederom van water te doen voorsien , en voorts tot half November te revictualieren , daermed' jk hoope eerlange klaer
te sullen raecken, als wanneer ik sonder 't minste oogenblick
te versuijmen, onder 't eerste bequame weer en windt , van
hier wederom gedencke te seijl te gaen , en voorts onse t' huijsreijse met allen mogelicke debvoiren te vorderen. Jck en
hebbe niet mogen naerlaten UEd. Mo. hieraf mits desen kennisse te geven en te verseeckeren , dat ick van ganscher herten ben en blijve,
Edele Mogende Heeren !
Uw Ed. Mo. ootmoedigen dienaer,
WILLEM BASTIAENSZ.

In 's lands schip de Vrijheijt , ten anker onder Nieuw Elsburch , den 25 October 1683.
P. S. Soo int schrijven deses komt den commandeur Baeck
bij de hoofd-vlagge en rapporteert opden 13 deses bij den
schout bij nacht vander Putten 11` geweest te sijn , leggende
als doen tegens de Jarmuijsche bancken aen , sonder meer
als noch voor drie dagen victualie aen boort te hebben. Jck
hoope dat UEd. Mo, hieraf al eerder sullen verwitticht sijn
en hij wt dese extremiteit gereddet.
ij

Zie zijne korte levensschets bij de Jonge, Nederl, zeewezen, III deel

2de stuk p. 395--397.
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4. Vergadering. 17' Februarij 1131e.
.Yieucve leden. Bibliotheek.

Correspondentie. Wetenschappelijke

mededeelingen. Histoire politlque de Guillaume III par M. E
Goldschmidt, en E. B. O'Collaghan, history. of New-1Y etherland
or Neti York under the Dutch. Archief der stad Montfoort.
Simon Stevin. Pieter 1/alck en .Nicolaes Hai jda , geheime agenten van Albertns van Oostenrijk in de Nederlanden, 4600. Joris Cats , vice- admiraal voor Duinkerken, 4646. Wapenstilstand
door Zweden geschonden, 4649.
Nieuwe leden. Tot gewoon lid benoemd de heer mr. J.
P. van Visvliet te Middelburg, archivarius voor de provincie
Zeeland.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den voornoemden heer :
Nehalennia , jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en
letteren, voor het jaar 1849. Middelburg 1849.
Van den heer dr. Kist te

Utrecht:

Caecilia , muzikaal tijdschrift. (vervolg).
Van den beer dr. Kemink te Utrecht:
Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceijlon; Wat staat ons , Nederlanders , thans
vooral op Java te doen ? door J. Munnich. Uit het Engelsch.
Utrecht 1849.
Van den heer mr. Eijck van Zuylichem te Maartensdijk:
Beschouwing van den bouwtrant van eenige oude kerken
in Friesland.
De voormalige St. Mariekerk te Utrecht. (Afgedrukt uit
het Tijdschrift van Utrecht, 1848).
Correspondentie. De heeren rapporteurs voor de provincie
Zeeland en het koningrijk Belgie doen mededeeling van vier
ontvangene missiven van de heeren J. P. van Visvliet, ged.
Middelburg 6 Febr. 1849 ,

Ph. Blommaert , ged. Gent 3 Febr.
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1849, J. L. W. Torfs , ged. Antwerpen 21 Jan. 1849, en
Gachard , ged. Bruxelles 10 Febr. 1849;
De heer van Visvliet verklaart zich bereid , bij voorkog
mende gelegenheden, inlichtingen te geven omtrent historische punten , welke Zeeland betreffen mogen. Hij meldt ons
voorts , dat liet archief van het genoemde gewest , vóór zijne
benoeming , ruim 4 jaar geleden , eenen archivarius miste ,
en even als elders in wanorde verkeerde, zoodat het meer dan
tijd was, ook hier eens handen aan het werk te slaan. Zijne
meeste bezigheden hebben tot heden uitsluitend bestaan in
de rangschikking en inventarisatie van stukken , zonder aan
eene critische beoordeeling der charters zijne aandacht te
hebben kunnen wijden. In overeenstemming met de door het
ministerie van Binnenlandsche Zaken gegeven instructicn, zal
omtrent den toestand der plaatselijke archieven , ook in de
provincie Zeeland , eerlang een onderzoek gedaan en een rapport moeten uitgebragt worden , hetwelk door den heer van
Visvliet later in het nieuwe tijdschrift Nehalennia zal gegeven worden , en waarvan een exemplaar door hem aan het
Historisch Gezelschap zal toegezonden worden.
De heer Blommaert berigt dat zijne bijdrage over de beroerten te Gent onder keizer Karel V, 1536 —1540 , ons
eerlang door den heer van Gijselinck zal geworden.
De heer Torfs aanvaardt het honorair lidmaatschap des
Gezelsehaps , verbindt zich daaraan van tijd tot tijd eene
bijdrage tot de Nederlandsche geschiedenis betrekkelijk toe te
zenden , en belooft te gelijk een exemplaar van een nieuw
historisch werk van zijne hand , dat nog ter perse is.
» Dans le dessein d'étre quelque peu utile á la société
torique d'Utrecht," zegt de beer Gachard, »j'ai
d'oeil sur les

archives ,

jet*

his-

un coup

dons la direction m'est confiée. J'y

ai remarqué quelques documents , qui m'ont paru lignes de
votre intért; j'espére pouvoir sous peu vous en adresser des
copies." Niet onbelangrijk zijn voorts de bijzonderheden ,

71
welke de gemelde schrijver ons wel heeft willen mededeelen
omtrent zijne voortreffelijke en zoo teregt geroemde werken, behelzende de briefwisseling van Willem den Zwijger, en die van
Philips IL Omtrent het eerste deel van het eerstgenoemde werk
lezen wij : »Je ne puis me dissimuler , que ce volume renferme beaucoup de lettres d'une importance médiocre: j'ai hésité
assez long . temps à les y insérer; mais enfin je m'y suis déterminé , par les motifs , plus ou moins plausibles , que j'ai
enoncés dans la préface. Le 2° volume sera, sous ce rapport,
de beaucoup supérieur au i er.

Il comprendra la correspon-

dance du Prince, depuis le commencement de 1561 j usqu'à sa
sortie des Pays -Bas au mois d'Avril 1567. Pour 1'année
1566 seulement j'ai au delà de cent-vingt lettres, et notamment toutes celles relatives a la mission , dont le Prince fut
chargé a Anvers. Je donnerai en appendice plusieurs documents curieux, parmi lesquels seront : la liste des assemblées
du Conseil d'Etat, auxquelles assista Guillaume le Taciturne
dans les années 1560 à 1564, et le précis des opinions, qu'il
y exprima sur les affaires les plus importantes ; 1'état des
biens qui furent confisqués sur lui; des lettres de la duchesse
de Parme à Philippe II etc. -- Les événements de l'année dernière ont fait suspendre la publication de ce volume : mais
depuis quelque temps déjà le manuscrit en est entre les
mains de l'imprimerie , et j'espère qu'il pourra paraitre dans
le courant de 1'année.
Wat eindelijk betreft zijn werk , getiteld : Correspondance
de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, voegt de heer

Gachard er deze w oorden nog bij : » Je crois vous être agréable , en vous annoncant que l'impression du 2e volume de
eet ouvrage est assez avancée : ce volume contiendra toute la
correspondance de Philippe II avec le duc d'Albe et le grand
commandeur don Luis de Requesens (1565--1576) ; peutêtre même s'etendra - t - it plus: loin .... c'est la l'époque la
moins bien connue de notre grande révolution , Strada
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n'ayant pas eu a sa disposition , pour l'écrire , les riches matériaux, que lui avaient fournis les archives de la maison de
Farnèse sur le gouvernement de la duchesse de Parme et sur
celui du prince Alexandre, son fils."
Wetenschappelijke mededeelingen. Histoire politique de
Guillaume III par M. B. Goldschmidt. Paris 1847. E. B.
O'Collaghan , h istory of New-Netherland or New-York under the Dutch. 2 vols. De heer dr. Kernink maakt de leden
opmerkzaam op deze beide buiten 's lands uitgekomene werken.
In het eerste wordt , zegt deze heer , met eene loffelijke onpartijdigheid door .eenen Franschrnan de onsterfelijke verdiensten vale onzen grooten stadhouder treffend en met warmte
geschetst. Het andere , te Nieuw -York in het licht verschenen , zal zeker bij velen onzer landgenooten die belangstelling opwekken , welke de geschiedenis onzer helaas! voor
zulk een groot deel voor het vaderland verlorene koloniën ,
te meer verdient, naar mate hare kennis onder ons tot dusverre gebrekkiger is. Dit werk moge dus in het lot van
de meeste Atnerikaansche boeken niet deelen , van hier te
lande geheel onbekend te blijven.
Archief der stad Montfoort. Medegedeeld door den heer
van Asdi van Wijck. Volgens ingewonnen berigten is dit
archief gedeeltelijk in eene digtgespijkerde kast , staande op
den turfzolder van het stadhuis aldaar , gedeeltelijk op de
secretarie dier stad berustende. Het laatstgenoemde gedeelte
is in redelijk goeden staat van orde, en is daarvan ingevolge
de bekende ministeriële besluiten een inventaris opgemaakt
en aan het provinciaal gouvernement van Utrecht gezonden.
De oudste echter der geïnventariseerde stukken dagteekenen
van het jaar 1670. De vroegere oorkonden , bestaande , zoo
wij althans is verzekerd , in charters met uithangende zegels, perkamenten en papieren stukken , handschriften enz. ,
liggen in de toegespijkerde kast op den turfzolder ! Deze
goede afsluiting geschiedde in 183 ? op Iast van een der
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leden van het stedelijk bestuur. Bij de verbouwing namelijk
van het stadhuis in dat jaar, lagen alle deze oude papieren
en stukken, waaraan men geene de minste waarde scheen te
hechten , verstrooid aldaar op den vloer of op elkander gestapeld in de hoeken van het vertrek , zoodat elk een daarvan afnemen en verscheuren kon wat hem goeddacht. Dit
bemerkende gelastte men alles te verzamelen en in de kast te
bergen. Men heeft het dus aan deze zorg te danken, dat er
nog welligt vele belangrijke bescheiden zijn behouden gebleven.
Ten gevolge dezer tnededeeling wordt er uit het bestuur
Bene commissie benoemd, bestaande uit de heeren van Asch
van Wijck, de Geer en Drieling, ten einde bij de stedelijke
regering der stad Montfoort pogingen aan te wenden tot inzage der stukken, welke in die geslotene kast voorhanden
zijn , en van den uitslag hunner bevinding nader verslag in
de vergadering uit te brengen.
Simon Stevin. De heer rapporteur voor de provincie ZuidHolland draagt , namens den heer Rammelman Elsevier, eene
bijdrage voor over Simon Stevin, waarin vele nog onbekende
bijzonderheden omtrent dien geleerde worden kenbaar gemaakt.
Men besluit dit stuk te stellen inhanden van de commissie
van redactie.
Pieter Palck en Nicolaas Haijda , geheime agenten van
Albertus van Oostenrijk in de Nederlanden, 1600. Medegedeeld door den heer H, P. Srnissaert te 's Graven page. Onderstaande brief, gedagteekend uit Brussel 20 October 1600,
behoord hebbende tot de handschriften , nagelaten door den
beer J. J. Dodt , (zie Kronijk 1848, p. 56 en volgg.) kwam
mij niet ongeschikt ter plaatsing voor. Dit stuk levert een
hernieuwd bewijs op , door welke middelen Albertus van Oostenrijk de noordelijke gewesten , na den afstand des konings
van Spanje in 1598 , heeft getracht onder zijne heerschappij
te brengen.
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Hier was het een vries , genaempt Pieter Valck , die door
tusschenkomst van een' religieus van de ordenen der observanten , genaemt Fr. Nicolaus Hayda en bijgestaan door zekeren Fresco, die hem als tolk of translateur diende, Z. H.
wist diets te maken, dat lij seer groote conspiratie ofte correspondentie hadde bij eenighe van de staten als ook cathol jche
in Holland ende Vrieslandt , die hem overscr jven souden

alle secreten ende gelegenhe jdt des lants , ten dienste van
haere Hoechhe jts.
De slechte gang der zaken overtuigde Albertus , doch
eerst na verloop van 4 jaren , dat hij zich vergist had , toen
hij meende dat een religieus hem niet soude bedriegen. Valck
werd gevangen genomen, en na bekend te hebben dat hij alle
die werelt bedrogen hadde, met justic j gecondernpneerd, en
aen een galge gehangen mette brieven aen sijn hals.
Vele personen schijnen verdacht geweest te zijn , van in die
zaken de hand gehad te hebben ; ook Fresco schijnt zich niet
tot overzetten alleen bepaald te hebben , althans soe Naest als
Valck gehangen werde is hij vertrocken ende heeft hens geabsenteerd , te kennen gevende dat hij liever heeft alleen in
benauthe jdt ende belast te zijn, dan hij soe viele cathol jcken
in Hollandt in laste soude brengen. Dat hij wel wist van
welk gehalte de brieven waren, die hij vertaalde , blijkt ook
uit het slot van den onderstaanden, alwaar gezegd wordt, dat
hij den schrijver daarvan wel de onderte jkeninck, maar niet
het inhoult had laten lezen. De schrijver verklaart, dat hij se
cock niet begeerde te weten , desniettemin oordeelde hij het ,
bij de wending, welke deze zaken genomen hadden, ongeraden om zijn brief te onderteehenen , en noemt zich slechts
Uw Diener wel bekend, misschien uit vrees dat anderen niet
zoo ten volle van zijne onschuld overtuigd zouden zijn geweest. Uit het Latijnsch post scriptum blijkt ook de voorzigtigheid des schrijvers.
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S. P. cognate admodum R de, si vales, bene est, ego quidem
valeo , sed uxor jam aegrotat valde per mensem, quod vel
speravimus de vita vel sanitate , sed nunc adjutorio Dei , parum recuperavit et rogo , ut reverentia vestra , ei meinor esse
velit in orationibus , quod Deus illi dare velit salutem animae et corporis, et haec est causa, quod nuper responsum non
dederim. Dominus Gravius mihi dixit, quod necesse est remittere litteras Vigilii et tune emendabit ; sed et literas , quas
Domina Cornelia reccperat pro nuntio apostolico tradidi Dn°.
Stephano , nam Rev mus . profectus eraf in ... (?) et necdum
rediit, cum redierit iterum loquar

Dn °.

Gravio, ne forte muta-

tionem literarum extorquere possim, sed interim remittat R. V.,
si placuerit , dictas literas. Porro hie facta est tragoedia
quam, precor, fratri tuo nunciare velis, nam hic quidam fuit,
qui mihi ante tempus , nempe 3 vel 4 menses, monstravit literas signatas per archiducem et ejus uxorem, spectantes ad
fratrem tuum, et nunc queritur, ut suspenderetur, sicut vulgo,
ut ex historia , quam breviter describo , intelligere poteris et
vereor ne frater haberet aliquam notitiam illius hominis. Vo.
catur enim Fresco et fuit olim cubicularius Electoris Coloniensis.
Het is geleden 3 oft vier jaren , dat hier gecomen is eenen
Vries, genaempt Pieter Valck ende heeft aengegeven aen lijn
Hoechheijt door een religieus vande ordenen der observanten
genaempt F. Nicolaus Haijda , hoe dat hij seer groote conspiratie ofte correspondentie hadde bij eenighe van de staten,
als oock catholijke in Holland ende Vrieslandt , die hem
overscrijven souden alle secreten ende gelegenheijdt des lants,
ten dienste van haere Hoechheijts , bij Zoe verre zijnee Hoechheijt een goede pensioen ende onderhoudt begeerde te geven.
Hetwelck haerder Hoechheijt gehoert hebbende heeft het geaccepteert , hem gevende maentlijke onderhoudt sander andere giften , niet menende , dat hem een religieus sonde bedriegen, end hem is geordineert pro interprete (want bij geen
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ipraecke en kende dan Nederlants) eenera genaempt N. Fresco,
die weleb e alle die brieven , die den voorsz. Pieter Valck
ontfangen soude wt handen van sijn correspondenten , in 't
Spaensch soude translateren, ende also door een secretaris,
genaempt Mancisedor, aen sijnde Hoechheijt presenterende.
Hetwelcke nu soe vier jaren duerende , heeft sijn saken soo
wel gedaen , dat sijn Hoechheijt hem niet alleen onderhout
ronder oock een hopmanschap gegeven heeft met goede respecte, ende heeft hem oock somwilen bij hem geroepen ende
met hem gesproocken, hem in als viel betrouwende, tot dat
sijn Hoechheijt dat ongeluck in Vlanderen gecreghen heeft,
van dat hem daer soe veel volck afgeslagen is. Doen heeft
sijn Hoechheijt vernomen , dat hij bedrogen was , ende dat het
advertissement valsch was ende wt Hollandt niet gecomen.
Soe heeft den hartoghe gescreven ende heeft den voorsz. Pieter Valck doen vangen ende examineren , diewelke terstont
gekent heeft, hoe dat hij alle die brieven selve badde gescreven ende geen correspondentie gehadt en heeft, ende dat hij
alsoe alle die werelt bedrogen hadde. Hebben oock bij hem
gevonden eenighe brieven , waarin hij screeff, hoe dat den
hartoghe van Aerschott alle die secreten aen sijn huijsvrouw
overschreeff, ende dat se also bij de staten van Hollandt gerelateert werden , ende viel ander heren bij den hertoghe
in suspicie gebracht. Alsnu den hertoghe hem also bedroghen wondt , heeft denzelven Pieter Valck met justicij doen
condempneren ende aen een galge gehangen mette brieven
aen sijn hals. Soe wordt nu geseijt , hoe dat Fresco oock daervan geweten heeft, ende dat hij den hartoge inder selve wijze
bedrogen 'oude hebben. Want soe haast als Valck gehangen
werde , soe is hij vertrocken ende hem geabsenteert , soedat hij gesocht sijnde niet gevonden en is, soe hebben sij
hem in recht geroepen om hem te defenderen , maer hij en
verschijndt niet , ende willen , dat hij int recht brengen sal
voor de auditeur-generacl alle die originale brieven , die hij
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wt Hollandt ontfangen zoude moghen hebben , daerop hij geantwoort heeft , dat hij liever heeft alleen in benautheijd.t ende
belast te zijn , dan hij soe viele catholijcken in Hollandt in
laste soude brengen. Ende omdat ick den onderteijkeninck
vanden hartoghe ende hartoghinne aen uw broeder gesien
Nebbe , en heb niet konnen gelaten UE. deser tragoedie over
te schrijven, opdat mijn eosin uw broeder daervan veradverteert mochte werden , want die woorden die hij Fresco mij
liet lesen waren dese : Rdus D. S. V. vicarius generalis apostolicus. Onderteijckent Albertus et Jsabella ; maer van wat
materie dat het inhoutt was , en wilde hij mij niet zeggen ,
ende begeerde se oock niet te weten. Wilt hem oock schrijven , dat hii hem wacht voor een man van Schiedam , die
Pierson oft Pieter de Blie genaempt is, want hij wert ook met
dees saecke ende meer andere zeer suspect gehalden, also ick
van Sr. Pieter van Opmeer ende meer andere vroeme luijden
verstaen hebbe. Ick soude dit al voor een tijd geschreven
Nebbe, maer ick hebben het antwoordt ende defensie van Fresco
verwacht. Hiermede ik [JE. beuelen in der gracie Goodts ,
ende mij in uw devotie met mijn huijsvrouw , hoewel zij
UE. onbekent is , metter haest wt Bruijtsell den 20 October
1600,
Uw diener wel bekend.
P. S. Dna Cornelia in principio, quod huic fratri scriberem
sed non fuit consultum propter pericula , et frater quoque
scripsit tutius esse per mantis vestras ; cum finem hujus rei
habuerimus nunciabo prima opportunitate.
Joris Cats , vice- admiraal voor Duinkerken ,'1646. Na

de ongunstige wending der aangevangene vredes-onderhandelingen te Munster , werden in 1646 de vijandelijkheden tegen Spanje hervat. Het Gemeenebest had een nieuw verdrag
met Frankrijk aangegaan , ten gevolge waarvan een leger
onder aanvoering van den hertog van Orleans, aan de staten te
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hulp werd gezonden. Dit leger sloeg, na de steden Kortrijk,
Wijnoxsbergen en Veurne te hebben bemagtigd , het beleg
voor Duinkerken , welke stad in het vorige jaar in handen
van Spanje was gevallen. Om deze krijgsverrigting te ondersteunen , zond de admiraliteit van Zeeland Joris Cats
met 3 schepen en een fregat naar Duinkerken. Den 12 Aug.
uit Texel gestevend , wierp hij den 14 bet anker voor
Mardijk.
De navolgende, door den beer Beeldsnijder van Voshol medegedeelde , brief van dien zeeoverste aan de voorn. admiraliteit
geschreven , deelt mede de bijzonderheden van eene zeer gelukkig geslaagde expeditie, gedaan op verzoek van Orleans en
met behulp van eenige Fransche schepen op een Duinkerker
fregat , hetwelk het Fransche leger zeer teisterde en daarbij
de toevoer van levens- en oorlogsbehoeften naar de belegerde
stad zeer begunstigde. Dit fregat werd genomen terwijl
daarenboven verscheiden convooi- en andere schepen der Duinkerkers veroverd en in brand gestoken werden.
Edele Moogende Heeren.
Naer dat wij uijt het Texell zijn geloopen den 12 Augustij
met drij scheepen ende een fregat volgens haer Hoogh Moogh. ordre met een expressen, om te gaen naer Duijnkercken, alwaer
jck voor Mardijke den 14 dito gekomen ben , des anderen
daeghs ben jck int Ffrance leger gegaen , om met sijne conincklijcke Hoogheijt, den hertogh van Orliens, te spreeken ,
die op mijn ten hoogkisten versocht , om twee van onse fregatten te mogen hebben tot sijnen dienst , om sekere Duijnkerkers frgat, leggende onder t' fort van Mardijke, te vernielen , die veel quaets dede in haer leger, ende bevrijden alle
de suyen ende schuijtvaert , dat onder t'ffort quamen. Dien
dagh quamen uijt de stads tien suyen , geladen met ammunitie van oorloogh ende soldaten , waer van een aende grout
seylde, met boskruijt geladen, die de Ffrancen aen brant sta-
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ken. Denseluen dagh quam bij ons t' ffregat van capeteijn
Regenmorter. Den 16 dito comt den commandeur Jonge Jan
Evertsen bij ons , badde voor de revier van Somme geweest,
ende aldaer van daen gehaelt eenige Barbanen met vivres
ende ammonitje van oorlooge tot Cales gebracht. Den 17 dito
s' morgens quamer drij suyen uijt de stadt , liepen nacr
t' fort, tegens den avant quamer noch vjer dito , hebbe jck
gestiert de twee ffregatten uijt de Braeck met noch drij cleijne
Ffrance fregatten aen sijn conincklijcke Hoogt., den hertogh
van Orliens, te weten, den capt. Marten Schaeff ende het ffregat
van capt. Regenmorter , om het voorgenomen exploit te executeeren op het fregat. Den 18 dito s' morgens met een
zuijtlijck wint quamen uijt de stadt tien suyen, twee cleyne
ffregatten met twee lange chaloupen vol soldaten tot convoy.
Onder het fort gecomen zijnde, hebben onse twee fregatten
met 3 a 4 cleijne Ffrance fregatten t' seyl gegaen , ende zijn
soo cloeckmoedigh int Scheurtke geloopen , het fort sondes
vreese gepasscert , die soo vehement op haer schoote , dattet
te verwonderen was. Hebben aen brandt gestooken de tien
suyen , het groot fregat genomen met twee cleijne ffregatten ,
vjer suyen ende drij visch-schuijten , jn somma van dat geheele convoy niet meer als een suye , seer miraculeuslijck is
afgecomen , soo dattet een groot gave is vanden Almachtigen Godt. Jck hebbe int Scheurtke laten leggen de twee
ffregatten van ons ende het genomen Duijnkerkers ffregat met
alle de Ffrancen groot ende cleijn , tuschen de stadt ende het
ífort , om de passagie te bevrijden , om niet meer met convoyen aen het ffort te tomen. Jck en sal niet naerlatigh
wesen V. Ed. Moog. bij alle gelegentheijt te advijseeren wat
hier passeert etc. Edele Moogende Heeren , Jck sal den Heer
der Heeren bidden voor V. Ed. Moog. goede regeeringe, langdurige gesontheijt ende prospereteijt.
V. Ed. Moogende dienstwilligen dienaer,
(Get.) J.

VAN CATS.
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Uijt het schip .t' huys van

Nassau

w, Ieggende inde Braecke

voor Duijnckercke, den 19 Augustij 1646.
Opschrift: Edele Moogende Heeren , gecommitteerde raeden
ter admiraliteijt, residerende binnen Middelburgh.
Wapenstilstand ter zee door Zweden geschonden , 1649.
Den 20 Mei 1659 liep de Nederlandsche vloot onder het bevel van den vice-admiraal de Ruijter in

zee ,

om zich met

die van den luitenant-admiraal van Wassenaar, in de Sond
liggende, te vereenigen ter hervatting der krijgsbedrijven tegen Zweden. Engeland en Frankrijk hadden inmiddels de tusschen Denemarken en Zweden bestaande geschillen bijgelegd,
en het verdrag van wapenstilstand werd door Nederland aangenomen, uit vrees van met de eerstgenoemde mogendheden
welligt in onmin te geraken. Bij dit verdrag , hetwelk één
dag na de Ruijters vertrek te 's Hage werd onderteekend, verbonden zich deze 3 staten om den vrede tusschen Denemarken en
Zweden te herstellen , en kwamen overeen, dat gedurende den
wapenstilstand van drie weken noch de Engelsche vloot , (die ter
ondersteuning van Zweden onder bevel van den admir.

Montagu

insgelijks in zee was gestoken) noch de Nederlandsche vloot
aan de twistende staten eenigen bijstand zouden verleenen.
Zelfs werd bedongen , dat de Ruijter zich niet met Wassenaar
zoude vereenigen. Dientengevolge bleef de eerste werkeloos
voor de Belt leggen, tot niet gering ongenoegen zijner dappere vlotelingen » zegt de schrijver van Nederlands zeewezen in zijn 2e deel le stuk blz. 281," toen dit bestand nog
met 3 weken verlengd werd. De eigenlijke reden dier onvergenoegdheid was dezen schrijver onbekend en wordt door
de navolgende oorspronkelijke , onder den heer Beeldsnijder
van Voshol berustende, brieven van de Ruijter en Wassenaar
op eene allezins voldoende wijze opgehelderd. Schandelijk toch
hadden de Zweden den wapenstilstand geschonden, en op den
2 Jurij met 17 schepen op 2 Hollandsche schepen jagt ge-
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maakt , en het Bene naar de kust van Jutland gedreven, terwijl men het andere , insgelijks tegen het land gejaagd,
verpligt was geworden in brand te steken. Vremt , zegt
de Ruijter , zal het in Holland in de oorgin clinchen, dat
wij hier met sulcken macht leggen, en dat de Sweeden onse
scheepen noch ai'ronteeren. Uit de nabijheid der Engelsche
vloot voorspelt hij niet veel goeds ;

en zoo zij

fiets sullen

moeten met haer hij der handt nemen , meent hij , dat het
beter is om dit dadelijk te doen , terwijl zij in voet posteur
zijn , wandl ick zie,

zegt hij ,

dat dit werck noch eetl. sail

daer toe moeten coomen.
Eedle Gestrenge Heeren.
Mijn Heeren. UEed. missijve variden 27 e" Junij hebbe op
dato den 29 en well ontfhangen per gallijoot Jan

Jacobs ,

en

daer bij gesien , dat de heeren gecommitteerde van hare Hoo.
Moo.

tot Coppehagen bij zijn Maijesteijt van Denemarcken de

prolongatie niet langer toe en staen , nevens het sentiment van
V Eed. gecommitteerde bij zijn Majs t . van Sweeden tot Elsenneur, dat voor ons beswaerlick is , langer met de voorseijde drie weecken prolongatie te neemen , sonder vaste aen•
schrijvens van hare Hoo. Moo. ofte van hare Hoo. Moo. extraordinaris gecommitteerdens , soo bij de cooningen van Sweeden als Denemarcken , en terwijl dat wij nu desen tijt van
een maendt hebben gelijck als still geseeten , hebben de Sweeden

daer om niet naer gelaten, all te doen t'geen zij cunnen

doen, ja zijn soo verde gecommen , dat zij op den 2 ten Junij
twee van onse scheepen , die den heer admirael Baron van
Wassenaar daer tussen Endula ende Ebolo hadde op de wacht
geleijt, datse op de selve met haer l7en jacht hebben gemaeckt , hebbende den capiteijn t' Hoen tot Oorsens aende
Jutsche sust jngejaecht , ende den anderen , zijnde capiteijn
Waerdenburgh , ontrent Weelfluij teelten het landt gejaecht,
soo dat hij zijn schip heeft moeten inden brandt steecken
6
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opdat de ontrouwé fielten daer geen nut van hebben souden,
t welck veel in Hollandt vremt inde ooren sail clincken ,
dat wij hier met sulcken macht leggen , en dat de Sweeden
onse scheepen noch afironteeren. Ick vertrouwe , dat wij
int cort met onse geheele macht voor Coppenhagen sullen coomen om den vrijen toevoer daer te crijgen. De Engelsche
vloot leijt ontrent twee mijlen van ons. Wat daer uijt volgen
will sal den tijt leeren , en soo wij jiets sullen moeten met
haer bij der handt neemen , soo waer het beeter met den
eersten , ter wijl wij in Boet posteur zijn, wandt ick zie dat
dit werck noch entl, sail daer toe moeten coomen. Hier meede
affcortende , beveele hare Eedle , Gestrenge heeren in Godes
h. protextie. Actum int s landts schip, t' Huijs te Swieten ,
voor ancker leggende bij het eijlandt

Rooms ,

den laetsten

Junij 1659, blijde hare Eed. Gestrenge heeren
dienstvaerdigen dinaer,
(Get.) MICHIEL ADR. DE RDIJTER.
Op de plique: Missiven vanden admirael Obdam en viceadmirael de Ruijter, den 30, ontvangen den 3 Julij, niet beantwoord in consideratie van onse missive aen sijne Hoog Ed.
toegesonden den 1 Julij 1659.
Wassenaer vermeldt dezelfde beleediging aan de Nederlandsche vlag door de Zweden aangedaan. Er is hier achter Benig verschil in de dagteekening van het feit , want
Wassenaer stelt dit op den 25 Mei , als wanneer den armisstitium , zoo hij schrijft, nog/s duijrde. Blijkbaar dagteekende de Ruijter naar den nieuwen, Wassenaer naar den
ouden stijl.
Edele Mogende Heeren.
Jck hoope U Ed. Mog. sullen mijn voorigen vanden 25
deses wel ontvangen hebben , en sou van herten blijde sijn ,
der selver sentimenten daer op te mogen verstaen. Die van U
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Ed. Mog. van den 10en. deses, daer van hebbe jck het duplicaet al beantwoort, daer toe jck mijn met U Ed. Mog.
premisie refereeie. Gisteren hebbe jck schrijvens van haer
Ed. Mog. extraordinaris gedeputeerde bij den coninck van
Sweden gecregen vanden 27 deses , waer in mijn adviseren ,
dat U Ed. Mog. aengaende de prolongatie van het armisstitium met haer in geen een sentimenten sijn , dogh tes mogrieren , dat het haer lief sou wesen , dat wij in haer
sentimenten vielen , en dat wij dienvolgens de voorss.
armisstitium nogh voor eenige dagen wilden continueren ,
waerop haer Ed. Mog. gerescribeert hebbe, dat de resolutie
van haer Ho. 1VIog. op de executie van het geadjusteerde
inden Haegh, den 22 Meij genomen , wel expres seijt , dat
wij de prolongatie van U Ed. Mog. gesamentlijck en niet
separatim moeten ontfangen, en derhalven hoop, dat haer Ed.
Mog. mijn niet sullen verdencken , dat den armisstitium, die
jck tot desen dagh uijtgesondert de conjunctie vande vlooten,
volgens het 3e Art'. vant geadiusteerde , punctuelijck geobserveert hebbe , nu geeijndight sijnde , ,jck ageere , soo als haer
Ho. Mog. jnstructie en derselver toegesonden resolutien mijn
dicteert , te meer dewijl de Sweeden opden 25 deses, als
wanneer den armisstitium nogh duijrde , en van ons volgens
U Ed. Mog. naerder interpretatie ofte ordre nogh geobserveert
wiert , twee van onse schepen , die tussen Ebelo en Endelau
lagen, d'een in Horsensfioerd en d'andere bij Weleflu
tegens de wal gejaeght hebben , van het welcke den cap.
siende , dat hij het niet cost mainteneren , haer datse

hem

met haer vieren de laegli gegeven badden , selver den brant
daer in stack, en sigh met sijn volck aen lapt salveerden.
De scrupulen , die haer Ed. Mog. op het misverstant tussen
ons ende Engelss , die hier maer een mijl van ons leggen ,
maecken , sal ten deelen wegh genomen wesen , indien den
heer admir'. Mountagu de prolongatie vant armisstitium van
aght dagen tussen sijn vloot en die geen , die den vice-ad6*
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inirael de Ruijter mijn gevraght heeft , die jck sijn Ex. op
de aenleijdinge, die hij mijn daer toegegeven heeft, presentere
aenneempt , en soo sijn Ex. mede gelieffde het accort , dat
jck hem toegesonden hebbe, omme de jngesetenen van beijde
onse staten, in dese gewesten commercierende, door onse vlootera
respective ende de schepen daer van dependerende tegen alle
ende een iegelijck te patrocineren en beschermen, te accepteren,
soo vertrouw jck, dat de schepen, die tot Coppenhagen leggen
en nogh uijt de Oostzee comen sullen, de wil naent vaderlant
hebbende , sonder passepoort

off

saufconduit vanden coninck

van Sweeden te hebben , in alle securiteijt derwaarts sullen
kunnen gebraght werden. Jck hoop haest het geluck te
hebben van U Ed. Mog. tot Coppenhagen te sien. Ondertussen wil jck Godt bidden, U Ed. Mog. persoonen ende nego-

tiatie met allen heil en voorspoet te willen overstorten , en
jck ben en sal blijven, soo langh jck leeft',
Edele Mogende Heeren !
U Edele Mogende ootmoedigen dienaer,
Actum in ons schip
(Get.) J. VAN WASSÉNAER.
d'Eendraght bij Romps
desen 30 Junij 1659.
Het verdrag echter leidde tot geen vrede-verbond. De
beide vloten vereenigden zich weldra , en toen Wassenaer ,
wegens zijn ziekelijken toestand , in het begin van Novem.
ber , naar het vaderland teruggekeerd

was ,

werd de Ruij-

ter aan het hoofd gesteld der achtergeblevene zeemagt met
last , om den vijand waar hij kon , aan te tasten en afbreuk
te doen. De koning van Denemarken aldus met de Nederlandsche vloot en hulptroepen versterkt, deed eene landing
op het eiland Funen en behaalde op den 24 Nov. op de
Zweden eene volkomene overwinning. De bemagtiging der
stad Nijborg had deze vorst voornamelijk aan de krachtige
medewerking' van de Ruijter te danken. De vrede werd
kort daarna gesloten.
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1. Vergadering. 3 Maart 1S419.
Nieuwe leden. Correspondentie. Wetenschappelijke mededeelingen.
Tijdschrift de .Noordsche telegraaf. drehieven der steden Rhe.
nen en Yieesp. Verblijf van Christiern 11, koning van Denemarken enz. in de 1Vederlanden 1521. Margaretha van Parma
en de verbondene edelen , 1566. Kaperbrief, verleend door Willem
graaf van der Marck aan W encelijn t Serclaes , 4572. Parma
tracht de stad Gelder tot de zijde van Spanje terug te brengen,
4583. Beleg van Ostende, 1604.
Nieuwe leden. Tot werkend lid wordt benoemd de heer
mr. G. A. IJssel de Schepper, lid van de provinciale staten
van Overijssel , advokaat en notaris te 01st.
Bibliotheek. Ten geschenkti ontvangen
Van den heer Beeldsnijder van Voshol te Utrecht :
Das sogenannte Schwert des Tiberius. -- Einladungsprogramm zu den Winckelmanns geburtstage. Bonn 1849.
Van den heer dr. P. J. Vermeulen te Utrecht:
Tijdschrift enz. van Utrecht. (vervolg).
Correspondentie. De heeren rapporteurs voor de provincien Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel deelen
mede vier ontvangene missiven , te weten, van de heeren J. de
Vries te Oudewater , ged. 22 Febr., E. van der Maaten te
Elburg, ged. 27 Febr. , Jhr. P. Opperdoes Alewij n te Hoorn ,
en mr. G. A. IJssel de Schepper te 01st , beide ged. 1
Maart jl.
De heer de Vries meldt , dat in het stedelijk archief van
Oudewater de beste orde heerscha , en dat er daarvan een
naauwkeurige inventaris bestaat. Hij twijfelt niet of de burgemeester dier stad , de heer A. Montijn , zoude zeer bereid
zijn op verzoek alle verlangde inlichtingen dienaangaande te
geven.
De heer rapporteur voor de provincie Zuid-Holland zegt
zich tot dien ambtenaar reeds te hebben gewend en eerlang
nadere bcrigten te verwachten.
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Het Elburgsche archief is , volgens het schrijven van den
heer van der Maaten , geenzins van belangrijkheid ontbloot.
Deze heer verklaart zich voorts volkomen bereid, om van dit
archief , waarvan reeds vele stukken in het groot Geldersch
placaatboek en in Nijhoff's Gedenkwaardigheden van Gelderland zijn opgenomen , het verlangde verslag ter plaatsing in
de Kronijk aan het Gezelschap toe te zenden. Hij verzoekt
te worden onderrigt , of bij dit verslag ook de opgave der
meest belangrijke , in het archief berustende , stukken wordt
verlangd , en of men onder deze laatsten ook wenschte gerangschikt te hebben zoodanige stukken, welke de zeden des
tijds in het licht stellen.
De rapporteur voor de provincie Gelderland berigt , aan den
heer van der Maaten bereids te hebben geantwoord , dat eene
volledige opgave van alle zoodanige stukken, die in geen der
bovengemelde werken of elders zijn opgenomen , en die daarbij
eenig belang bezitten voor de geschiedenis in haren ruimsten
zin , zeker door het Gezelschap met de meeste belangstelling
zullen worden ontvangen , ten einde die verzameling de
noodige openbaarheid te kunnen geven.
Door den burgemeester der stad Hoorn wordt , volgens
het ontvangen antwoord van den heer Opperdoes Alewijn ,
zeer veel prijs op het stedelijk archief gesteld , hetwelk,
even als zoovele anderen , veel geleden heeft door gebrek
aan zorg in vroegere tijden. Er is dan ook reeds een aany ang gemaakt , om in die verzameling de vereischte orde te
brengen , dewijl de raad dier stad daartoe bepaaldelijk een
bekwaam persoon heeft aangesteld.
De heer rapporteur voor de provincie Noord-Holland wordt
door de leden verzocht , om ten aanzien van dit archief met
dien ambtenaar in nadere briefwisseling te treden.
Wetenschappelijke mededeelingen. Tijdschrift Noordsche
Telegraaf. Medegedeeld door den heer Hooft.
De uitgever C. B. Lorck te Leipzig doet sedert Benige
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maanden liet licht zien aan een werk , getiteld : Noordsche
Telegraaf , ten behoeve der staatkundige en wetenschappelijke
geschiedenis , alsmede der fraaije kunsten in Scandinavië en
de Nederlanden.

De

eervolle plaats , die Nederland in dit

tijdschrift bekleedt, de bijdragen , meerendeels, zoo het schijnt,
door naauwgezette en waarheidlievende mannen geleverd , de
in No. 15 te vinden lijst der hier te lande uitgekomen
werken verdienen aanbeveling ook aan onze lezers. Wij hopen dat het den Telegraaf niet aan wetenschappelijke berigt•
gevers moge ontbreken. Daargelaten de staatkundige geest,
die ,

ook ten aanzien van ons

land ,

in dit tijdschrift

door-

straalt , verdient de Telegraaf evenwel onze belangstelling ,
ware het alleen wegens de uitvoerige stukken over de Vlaamsche taal , letteren en archieven , waarin de verdiende hulde
wordt toegebragt aan de kunde en den ijver van mannen
die wij onze medeleden mogen noemen.
Archief der stad Rhenen. Mijne bekomen narigten ook
omtrent dit archief » zegt de heer van Asch van Wijck,"
zijn verre van bevredigend voor den beoefenaar onzer bronnenstudie. Volgens de verzekering van den heer kantonregter te dier stede is

het ,

door gebrek aan orde en gemis van

een inventaris , onmogelijk , eenige opgave te doen van de
belangrijkste stukken uit het groot aantal papieren ten stadhuize berustende Een doelmatig onderzoek zoude echter ,
zooals deze ambtenaar grond heeft te veronderstellen , niet geheel vruchteloos zijn , en welligt goede uitkomsten opleveren.
Naar aanleiding dezer mededeeling wordt de , in de vorige
vergadering benoemde , commissie (zie Kronijk blz. 73) verzocht , om vergunning tot inzage ook van dit archief te
verzoeken aan het stedelijk bestuur dier stad en van hare
bevinding verslag uit te brengen.
Archief der stad Weesp; Zoodra de heer mr. J. W. Heijdanus tot burgemeester dier stad was benoemd, is door dien ambtenaar het bovengemelde archief onderzocht, en wordt daarin
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onder zijne leiding en medehulp de noodige orde gebragt."
De nog niet geïnventariseerde charters en perkamenten stukken zijn , » zoo schrijft de heer Heijdanus" reeds allen door
mij onderzocht en gerangschikt, maar geen enkel stuk is mij
voorgekomen , dat geacht kan worden eenig meer algemeen
geschiedkundig belang te bezitten; meest allen betreffen zij
plaatselijke bijzonderheden. De oudste stukken zijn zeer goed
bewaard gebleven , en is het archief zelf , naar mijne veronderstelling, vrij volledig tot ons gekomen , vermits noch brand
noch andere onheilen deze verzameling immer getroffen hebben."
Verblijf van Christiern 11, koning van Denemarken,
Zweden en Noorwegen, in de Nederlanden ten fare 1521.
De heer rapporteur voor de provincie Overijssel legt ter tafel
Gene bijdrage , ter plaatsing toegezonden door den heer mr.
G. A. IJssel de Schepper te Olst , en dragende het boven•
staande ten opschrift.
Mij sedert eenigen tijd onledig houdende » zegt deze heer
in zijne begeleidende missive " met de zamenstelling van een
onderwerp , hetwelk voor mij een
naar

naauwkeurig onderzoek

de Ievensbijzonderheden van dien vorst noodzakelijk

maakte , viel bij de lezing der Kronijk van het Historisch
Gezelschap , jaargang 1848, mijne aandacht op het op blz.
239 medegedeelde , namelijk dat men aan Christiern bij zijn
bezoek te Leiden in den jare 1521 nog koninklijke eer be•
wees , nadat hij uit zijne staten was verjaagd enz.
Hieruit bleek mij, dat de steller deze eerste komst van Christiern II in de Nederlanden ten jare 1521, toen deze vorst nog
in het volle bezit zijner koninklijke waardigheid was , verwart met die , welke plaats vond in den jare 1523 , nadat
Christiern uit zijn rijk met vrouw en kinderen gevlugt was.
Daar nu Wagenaar en andere geschiedschrijvers van deze
eerste komst van Christiern II in de Nederlanden in 1521
geen gewag maken , zoo zoude het welligt van Benig belang
kunnen zijn , op dit eerste verblijf van Christiern in o n
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land de opmerkzaamheid nader te bevestigen. Ik heb bij
dit verhaal in eene aanteekening tevens een berigt gevoegd omtrent het archief van Christiern II, hetwelk ter
aanvulling kan strekken van hetgeen deswege in de Kronijk
jaargang 1848, blz. 280 minder juist is vermeld , alwaar
ook Eerblad verkeerdelijk voor Ekdahl gedrukt is.
Men besluit deze allezins belangrijke bijdrage te stellen in
banden der commissie van redactie , ten einde zoo spoedig
mogelijk in de Berigten geplaatst te worden ; terwijl voorts
de heer rapporteur voor Overijssel verzocht wordt , den heer
IJssel de Schepper zeer beleefdelijk dank te betuigen voor dit
blijk zijner belangstelling in de werkzaamheden des Gezelschaps.
Margaretha van Parma en de verbondene edelen, 1566.
Medegedeeld door den heer Beeldsnijder van Voshol.
De treurige gevolgen der becldstormerij hadden op het verbond der edelen den noodlottigsten invloed , want door de
afscheuring van velen hunner , gedreven door verschillende
beweegredenen , verloor dit bondgenootschap zijne kracht.
Margaretha maakte hiervan gretig gebruik om het verloren
gezag des konings van Spanje in de Nederlanden te herstellen en wapende zich , ten einde dit verbond met meerder
kracht te fnuiken. De navolgende , door den voorn. heer uit

zijne rijke verzameling medegedeelde brief van Margaretha is
in dien stand van zaken , namelijk in het laatst van het jaar
1566, geschreven. Zij geeft daarin aan den kastelein der stad
Neusden, Sputingh genaamd , last , om de bijeenkomst, die de
verbondene edelen voornemens zijn aldaar te houden, met kracht
van wapenen des noods te verhinderen. Uit dezen brief blijkt
dus , dat , in weerwil van de voor de zaak der vrijheid ongunstige tijdsomstandigheden, de edelen nog eene poging schijnen te hebben willen aanwenden, om dien vorigen band te herstellen, en dat zij tot die bijeenkomst de stad Heusden hadden
gekozen. Althans mag men veronderstellen , dat Margaretha
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van dit voornemen zekere narigten bekomen

had ,

en Bienten-

gevolge aan Sputingh dien last gegeven heeft. Het quaet ,
dat volgens haar gevoelen, uit hunne eerste vergadering voortgesproten was, en waarmede zij den beeldenstorm bedoelt, doet
haar , zooals zij schrijft , vreezen voor dezelfde treurige gevolgen eener nieuwe soortgelijke bijeenkomst.
Margarita bij de gratie Godts hertoghinne van Parme, Plai
sance etc. Regente.
Lieue ende beminde. Alzoe wij verstaen, dat die edelluijden, hen noemende geconfedereerde , willens sijn hen binnen de
stadt Huesden te vergaederen , twellick gheenssins en beboert
te geschieden noch toegelaeten te wordden, aengesien het quaet
t wellick gevolght is vuijt hoere eerste vergaederinge ende geschaepen js noch van nijeuws op te staen , jn dijen dese tegen•
woerdige geschiede , hebben nijet konnen laeten, v sullicx te
aduerteren , ten eijnde dat ghij aen de poorten der stadt
Huesden goede hoede ende wacht stelt ende houdt, ten eijnde
dat die vors. vergaederinge jn gheender manieren aldaer gehouden en wordde , verclaerende den ghenen , die tot dijen
eijnde aldaer souden willen kommen ende hen versaemelen ,
dat ghij van onsentwegen , in naem ende van wegen des conincx onses genedicx liefs Héeren, last ende beuel hebt, sullicx aldaer nijet toe te laeten noch te gehengen, gelijck oijck,
van wegen sijner Mats.', wij v met ernst bevelen nijet te doen.
Verlaeten ons eijntelijck alzoe tot v , ende dat ghij ons laet
weten , wat v hier jnne bejegent sal sijn ende ghij gedaen
sult hebben.
Lieue ende wel beminde , God sije met v. Gesch. te Bruesselle den XXIJeU dach Decembris 1566.
(Get.) MARGARITA.
Lager BERTIJ.
Opschrift : Dit is d eenera brief geschreven aenden casteleijn Sputingh bijde hertoginne van Parma ende met haer
eijgen hants onderteeckent ten tijde deselve Regente vande
Nederlanden was.

91

Kaperbrief , verleend door Willem graaf van der March
aan Wencelijn t' Serclaes, 1572. Medegedeeld door den voornoemden keer.
Willem graaf van der March, verleent, namens prins
Willem van Oranje, volmagt aan Wencelijn t' Serclaes, om
ter zee aan de Spaanschen zooveel mogelijk afbreuk te doen,
met verzoek aun allen , die de partij des prinsen zijn toegedaan, den genoemden vrijbuiter hulp en bijstand te verleenen.
Wilhelm graeff van der Marcke , vrijheer tot Lumee ende
Sarain etc. Allen ende Benen ijegelijcken , die deze onse jegewoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen , dat voer
ons gecompareert is dese jegewoerdighe edelman , genaempt
Wencelijn tSerclaes, geboren binnen de stad van Liere jn Brabant, die welcke aan ons vrindclijck heeft versocht , (als een
getrou ende gehoorsaem dienaer van onsen Gena, heere den
prinche geweest sijnde) om van ons te mogen vercrijgen dese
onse jegewoerdighe letteren van commissien, ten fijne om deur
de selue commissie ofte bestellinghe onse vianden zoo wel
geestelijck als weerlijck , soo oick jn Brabant als jn andere
onse vianden landen te mogen crincken ende roijeren al naer
gelegentheijt der zaken. Midts oick ons belouende niemandt
van onse vrienden te beschadigen ofte crincken oft jn eenigher
manieren onse vrienden hinderlijcken te vallen, maer de selue
met lijff ende goet ende met vleesch ende bloet te bescermen
ende in haren noot voor te staene etc. Soo ist dat wij den
voergenoempde Wencelijn tSerclaes uijt sunderlingher gracien
volcomelijcken macht ende authoriteijt geven ende midts desen gegeuen hebben , om alle zaken voren gementioneert te
mogen jn gerechticheijt vuijtrichten ende volbrengen. Besunderlijcken om alle papen met heure complicen te mogen
roijeren ende vangen ende de selue alhier jnden Briell te
brenghen , des wij oick zeer erenstelijcken versoucken ende
begheren aen alle onse bevelhebberen , borgemeesteren , scepenen , cooplieden , rentiaren ende alle andere onse vrienden
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dat zij aen allen, als den voers. Wencelijn t Serckes mochte
van noode wesen willen Boet behulp , bijstandt ende secours
doen , dwelck wij oick van gelijcken willich ende bereet
zijn te verschulden etc. Midts oick willende ende begherende
datmen den voers. Wencelijn t Serclaes zal gehoersaem in
alle zaken sijn , want onse geliefte zulcx js. Jn oirconde
der waerheijt zoo heb je Wilhelm graf vander Marck vrijheer tot Lumee ende Sarain etc. dit selue onderteekent ende
noch tot ... versekerheijt mijnen secreten zegel bier op
gedruct.
Gegeuen jn onser stadt vanden Briell degen XXIIeII Julij
Anno 1572.
Bij bevelen van den prinche .. •
WILHELM

graf zu DER MARCK.

Parma tracht de stad Gelder tot de zijde van Spanje
terug te brengen , 1583. Insgelijks medegedeeld door den
voornoemden heer.
Alexander prins van Parma zijn voordeel willende trekken uit de ontsteltenis veroorzaakt door de wreedheden , Lij
het bemagtigen der steden Duinkerken , Dirmuide en Dendermonde door de Franschen gepleegd, verklaart aan burgemeester , schepenen en raad der stad Gelder , namens den
koning van Spanje, zich genegen deze stad op eerlijke voorwaarden in genade weder te willen aannemen , en stelt hun
voor hieromtrent in onderhandelingen met hem te treden.
Alexander prince van Parme ende Plaisance , stadthouder
gouuerneur ende capiteijn generael.
Lieue besundere. Wij en twijfelen nijet, ghij en sult
ouer angen tilt wel vernomen hebben t gene dat wij
by zoe veele ende diuersche reijssn v overgehouden ende
gepresenteert is geweest van wegen onsen alregenaedichsten heere de coninck , om eens te geraeken tot een eijnde
van alle dese ellendicheden ende miserien, die van alle santen dese arme ende verdructe Nederlanden zijn oueruallende,
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opdat de selue landen zouden moegen wederomme gestelt
worden in hueren ouden fleur ende voirspoet , sonder nochtans , dat ghij tot noch toe daer naer hebt willen hooren ,
maer hebt v ter contrareien lancx zoe meer laten vertwijffelen
ende bedriegen deur die listen ende practicken van de ghene,
die deur uwe bederffenisse ende tuwen coste voirgenoemen
hadden hun eijgene ende particuliere saeken te voirderen
ende vestigen. Ende want nu den Almoegenden God miraculeuselijcken toegelaeten heeft, dat ghij bij experientie hebt
moegen bemercken ende bespeuren, hoe verre ghij buijten uwe
reeckenninghe geweest zijt , ende dat de meijninghe ende jntentie van den ghenen , die v verleijt ende verabuseert hebben, nijet extendeert, dan om v te opprimeren ende verdrucken, zoe t wel gebleken is jade steden van Dunkercken ,
Dixmuijde, Denremonde ende andere plaetsen, welck altesaemen op eenen tijt oueruallen ende gesaccageert sijn geweest
vande

gene ,

die de burgers ende jnwoenders aldaer tot hun

beschermenisse ende deffensie ingebrocht ende ontfangen hadden, mit weicke dese goede occasie wij nijet en hebben willen onderlaeten , v desen brief te schrijuen ende v te adverteren, dat wij alnoch zijn van soe goeden wille als wij oijut
geweest hebben , om v jnden naem ende van wegen zijner
)(l atent

jn gratie ende geuaede t ontfangen op alle goede ende

eerlijcke conditien , ende te dien eijade eene goede reconciliatie ende vereeninge mit v te handelen , ramen ende sluijten, t zij jat generael oft jat particulier, vergetende al t gene
datter gepasseert js, v versekerende, dat al t gene wij v alsoe beloeuen zullen gantzlijcken ende onuerbreckelijcken onderhonden
ende volbragt zal worden, gelijck wij met dese gereconcilieerte
landen ende prouincien gedaen hebben , zoe ghij wel verstaen
moecht hebben, ende waer duere ghij kundt bemercken ende
jugeren wat onderschil datter js tusschen de behoeften , die
van deen sijde ende dandere gedaen zijn geweest , midts
weleken, jndieu ghij begeert uwe gedeputeerde herwerts ouere

94

te schicken , om ons hierop naerder uwe meijninge te laeten
weten , wij versekeren v , dat zij van nu voirts vrijelijcken
alhier sullen moegen kommen , blijuen ende wederkeeren
wesende oick te vreden tsellTte insgelijcx van onsen wegen
te doene, jndien ghij sulcx begeert , ons vastelijcken betrouwende , dat God deur Zijne bermherticheijt ons eenich Boet
middel van accord jngeuen ende jnspireren zal, ende dat ghij
mitter daet sult moegen bevinden , dat wij tot v aller gemijener weluaert ende conseruatie gantz toegeneijcht ende
geaffectionneert zijn , zoe wij alreede genoech betoent hebben
ende noch meer bethoonen willen jn alle voiruallende occa•
sien. Biddende hiermede den Almoegenden God dat hij v
wille alles goets jnspireren ende ten besten beraeden. Gescreuen te Doernicke den XXII eII dach van Januario 1583.
(Get.) ALEXANDER F. Lager
Opschrift :

VERREIJKEN.

Onsen lieuen besunderen den burgmeisteren

scepenen ende raedt der stadt van Gelre , samptlijck den
goeden burgeren en jnwoenderen aldaer.
Beleg van Oostende ,

1604. In het jaar 1601 sloeg Al-

bertus , aartshertog van Oostenrijk , het beleg voor de stad
Oostende. Eerst in het jaar 1604 (2 Oct.) gelukte het hem
deze sterke plaats tot de opgave te noodzaken. In dit langdurig beleg was zoowel zijn verlies als dat der Staatschen
groot. Meer dan 50,000 man worden berekend aldaar van
onze zijde het leven te hebben gelaten. Albertus bediende
zich in dit beleg van de vermaardste krijgsbouwmeesters uit
alle oorden des aardbodems, » zegt Wagenaar , deel IX blz.
115," herwaarde samen gevloeid. Deze omstandigheid maakt
de navolgende aan den heer Beeldsnijder toebehoorende brief
van Pieter van Ghistelles, toenmaals gouverneur van Ostende i),
vooral belangrijk voor de krijgsgeschiedenis , omdat de schrijver
omstandig aan de staten van Utrecht verhaalt , van welken aard
4)

Zie Mr. C. L. Schalier , krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort,

Utr. 1836, p. 56

en 57.

de nieuwe belegerings-werken waren , die tegen de stad door
den vijand werden opgerigt , terwijl de verdere bijzonderheden voor de geschiedenis van dat beleg zelf eene bijdrage
opleveren.
Edele, erentfeste , hoocl,geleerde, wijse ,

discrete ,

seer ge-

biedende heeren. •
Mijn heeren. Jck heb uwe Ed. schrijuens gedatiert den
Xen

Januarij , den XXVI en deser met blijschap ontfangen.

Den vijandt heeft, t' seder mijn leste schrijuens aen uwe Ed.
gedaen, sijn aprochen int westen , gelijck oock int werck dat
van Leest gemaeckt heeft, genaemt Geckaff, noch seer geauanceert ende de selue versterckt met mennichte van rijs , in
maniere van een espron , t selue naer de zuijtsijde met een
bostweer van rijs ende sandt verhogende , hebbende gelaten
inden punct tegens die faulse - brave een open poorte liggende noorden in

zee ,

wijt omtrent achtiep voeten ende

hooch omtrent veerthien voeten ; tot wat jntentie het is ,
ofte wat sij daer meehen met wt te richten , t' sij een sortye ofte een vlot daer door wt te brengen , is ons onbewost. Voor die poorte , inde canale van de oude hauen
hebben sij eergisteren nacht mennichte van palen ingeslagen , waer van de canale selffs alrede een deel heeft wt
gesmeten , dan die hebben sij wederom geplant. Gisteren
auondt heb icker noch eenige doen wttrecken ; desgel. meen
ick te laten doen de resterende. Waer toe sij deese poorte aldus met palen beset hebben , o ff sijt gedaen hebben door dien
van hier een constapell ouergelopen is , die haer geaduerteert
heeft van het brandtschip, dat ick doen maecken

belle ,

om

daer mede haer werck int brandt te steecken, ofte dat sij met
haer werck voorts willen gaen na de cateije , is onseecker ;
dan sullen uwe Ed. eerstdaechs beeter daer aff geinformeert
sijnde, t' selue deelachtich maecken. Jut oosten heeft hij
den 25en deser s' nachts een nieu werck wederom op een
nieus wtgebrocht , alwaer ick met seeuen stucken dese dagen
so t) van Peeckels-bollwerck als van Vlammenburch continuel.
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op heb doen speelen. Jck Boude noch well bequamer baterijen doen maecken daer op te flanckeren , dan moet het laten, door dien de nodige materialen, Godt betert, als riks, cordewagens ende andere meer ons ontbreecken. Bidde uwe
Ed. seer dienstel. de goede handt te houden , dat wij dese
toch eerstdaechs mogen becommen. Den vijandt heeft niet
tegenstaende ons canon ende de musquettiers die nacht ende
dach op het selue werck geschoten hebben , haer nieuwe
wtgebrochte werck dese verlede vier ofte vijf nachten aen
haer oude werck gesloten , en hebben t selue verhoocht ende
breder van achteren gemaeckt, ende meenee ons alsoo alienskens aldaer te naerderen. Jck bedanck uwe Ed. seer dienstel. dat het haer belieft heeft den sone van cap e. Calff saliger
bij mij uwe Ed. gerecommandeert , t' accepteren inde plactse
sijns vaders ; eerhope dat Godt Almachtich hem

salt

verleenen

wijsheijdt ende verstandt, daer door de landen schier ofte
mergen goede diensten van hem sullen genieten ende trecken.
Dese voorgaende heb ick niet runnen nalaten , uwe Ed. seer
dienstel. te veraduerteren , ende sail voorts continueren uwe
Ed. van alles t' geen hier van dage tot dage passeert deelachtich te maken.
Gebiedende mij seer dienstelijcken in uwe Ed. goede gratien , sail ick met desen eijndigen , Godt biddende , edele ,
erentfeste , hoochgeleerde , gebiedende heeren , uwe Ed. in
langdurige ende voorspoedige regieringe te conserueren tot
s landts ende der ondersaten welvaren. Metter haest in Oostenden den le Februarius 1604.
Uwe. Ed. seer dienstwilligen dienaer,
(Get.) PETER VAN GIJISTELLES. 1)
Opschrift : Edele , erentfeste , hoochgeleerde , wijze, discrete heeren , mijn gebiedende heeren , de staten van den
landen ende steden van Vtrecht,
tot

Recepta XXVIII Janrij.

1604.

Vtrecht.

4) Deze dappere veldoverste sneuvelde in dit beleg , den

1604.

21 Maart
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6. Vergadering. 12 Maart 1819.
Bibliotheek. Correspondentie. Verzameling van handschriften toebehoorende aan Mr. G. van Leeuwen te Alkmaar. Dr. G. D.

J. Schotel, Letterk. bijdragen enz. Beroerten te Gent onder keizer Karel V, 4536-1540. Mr. L. A. J. W. Baron Sloet ,
het jagtbedrj f onzer voorouders. Archieven der steden 's Gravenhalte , Tiel, ,Zult -Bommel en Oradewater. Prins Frederik
Hendrik en het kasteel van Antwerpen , 4646. Onkosten der
ontvangst van Christiaan II, honing van Denemarken, te Leiden,

Ui terste wille vara Walburg, gravinne van JVieuwenaer
Verzameling van gedenkstukken van v. Speek , en
der citadel van Antwerpen , 4830-4831.
1521.

enz.

4 N94 .

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer Edouard Thierry te Cherbourg :
Notice sur MI le Chanteur, comrissaire principal de la
marine , suivie d'actes inédits relatifs aux siég es de Flessing ue et d'Anvers en 1809 et 1814. Cherbourg 184.8.
Van den beer C. P. Serrure te Gent:
111essager des sciences historiques et archives Iles arts de
Belgique. Jaargang 1848. Gent.
Van den beer F. H. Mertens te Antwerpen .
Annales .dntverpienses auctore Daniele Papebrochio. Ediclerunt F. IT. Mertens et Ern. Buschman. Antw. torn. 5.
Correspondentie. De heerera rapporteurs voor de Belgische
leden en voor de provincien Noord-Holland, Zeeland en NoordBrabant doen aan de leden de navolgende wetcnscl.appcl jke
mededeelingen uit de door hen ontvangene missiven.
De beer F. IL Mertens te Antwerpen , g yhruik makende van
het aanbod des bestuurs , om hem in zijne geschiedkundige onderzoekingen zooveel mogelijk behulpzaam le zijn , geeft leid
zijne missive, ged. 17 Febr. jl., zijn v erlangen te kennel ' , om
in de bijlagen van het 5 e deel van de Geschiedenis van Antwerpen door hem en den heer Turfs bearbeid, te plaatsen de
7
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Apologie van den beroemden v. Marnix, burgemeester dier stad:

Al zijne nasporingen om deze brochure inhanden te krijgen zijn
tot heden vruchteloos geweest , hoewel aan het bestaan van
dit stuk niet te twijfelen

is ,

daar , volgens de mededeeling

van den heer Mertens , de geschiedschrijver Hooft deze apologic heeft gekenl en gebezigd , terwijl ook Strada daarvan

gewaagt. Papebroek heeft er zelfs eenige plaatsen uit vertaald en zegt uitdrukkelijk, dat het geschrift in 1585 , en wel
kort na de overgave van

Antwerpen ,

in de Fransche taal

in het licht verscheen.
Ingevolge dit verzoek noodigt het bestuur van het Gezelschap alle de leden uit , om , ingeval iemand hunner met
het bestaan van deze Apologie 1 ) in eene of andere openbare
of bijzondere bibliotheek mogt bekend zijn , daarvan aan den
rapporteur voor zijne provincie zoo spoedig mogelijk kennis te
willen geven. Inmiddels wordt de heer J. J. de Geer als
rapporteur voor de Belgische leden verzocht , wel Benig afzonderlijk onderzoek naar deze brochure te willen doen en van
zijne pogingen verslag te geven aan het bestuur.
De heer mr. J. A. Kluppel te Alkmaar , maakt bij zijne
missive ged. 3 Maart ji. , de commissie van redactie opmerk.
zaam, dat van de door hem aan liet Gezelschap ten geschenke
toegezonden kaarten (zie Kronijk blz. 33) alleen de kaart
van 1681 gel ithographeerd is , terwijl die van 1806 en 1841
op koperen platen zijn gegraveerd.
Naar aanleiding van het medegedeelde betre ffende den grafsteen van graaf Floris V (zie Kronijk blz. 19), meldt de voornoemde heer, dat dit graftreken nog in denzellden staat ,
waarin het in het werk van J. Eikelenberg , (blz. 96. Rott.
1747 , 4to.) voorkomende plaat is afgebeeld, aanwezig is in
4) Niet overbodig zal het zijn te doen opmerken , dat hiermede

niet wordt bedoeld de Response apoloaétique van denzelfden schrijver,
welke in 4598 te Leiden in het licht verscheen en in 4599 vertaald
werd , onder den titel:

Ontschuldinbhe, Bestelt antwoordischer wijse
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de groote kerk te Alkmaar , ter plaatse waar vroeger liet
hoog altaar stond. Het ingewand echter, zoude , naar het
geen die beer zich herinnert wel eens te hebben vernomen ,
naar elders zijn overgebragt geworden.
Voorts belooft de heer Kluppel aan het Gezelschap Benige
mededeelingen aangaande het archief der stad Alkmaar, waar
van hij , reeds verscheidene jaren geleden , eenen inventaris
vervaardigd en aan het stedelijk bestuur ter hand gesteld
heeft.
Dezelfde toezegging wordt het Gezelschap gedaan aangaande
het archief der stad Goes door ons geacht medelid, den heer
dr. Swalue. Met genoegen vernemen wij uit zijne missive ged.

7

Maart jl. , dat het stedelijk bestuur dier stad van voorne-

men is , om onder diens toezigt daarvan een catalogus te
doen vervaardigen. »Er zijn," schrijft de heer Swalue, »op dit
archief voorhanden de notulen der raads-vergadering van het
begin der 17e eeuw af, alsmede de privilegiën , charters ,
die op de stads octrooijen en gildenbetrekking hebben, voorts
eedboekjes en zeer belangrijke zoogenaamde korte notulen.
Ook zijn er h og, maar niet geordend , de handelingen der
gilden, hunne ordonnantien enz. , alsmede vele stukken betrekkelijk de zoogenaamde Breewatering , waaronder de dorpsarchieven te dier zake." Van het een en ander zien wij meer
omstandige opgaven te gemoet , terwijl de ge,locmde beer tevens ter plaatsing aan het Gezelschap ecnige stukken toezegt ,
onder anderen een gebed voor schepelingen en kolonisten uit
de 17e eeuw en een charter uit de 15 e eeuw, betrekkelijk
de pensie eener dorpskerk ten behoeve der Middelburgsche
abdij.
De heer S. Gille Heringa te Tilburg, zijne bijzondere l:e-langstelling betuigende in de pogingen des Gezelschaps tot
bevordering der kennis onzer vaderlandsche bronnen , biedt,
in zijne missive ged. 3 Maart jl.,

bij toezegging van een

geschenk exemplaar van een door hem uitgegeven jaarboekje
7*

100

voor de Posterijen , verrijkt met bijdragen tot de postgeschiedenis van de 17° eeuw , welwillend zijne diensten aan,
indien zijne medewerking tot het doen van geschiedkundige
onderzoekingen in de provincie Noord.-Brabant mogt `Morden
noodig geacht.
De heer rapporteur voor die provincie wordt door de leden verzocht van het beleefd aanbod van den heer Gille
Heringa bij voorkomende gelegenheden gebruik te maken.
»Tot het doel van het Gezelschap het mijne bij te dragen," zegt de beer H. Tol in zijne missive ged. Tilburg 13
Maart jl., »zal mij altijd zeer aangenaam wezen. Er zijn
zoovecl onderwerpen, die nog onaangeroerd zijn gebleven. Ik
had al eens mijne keuze bepaald gehad op den inval in de
Veluwe ten jare 1629, toen men hierdoor Holland in het
hart wilde aantasten en prins Frederik Hendrik noodzaken ,
het beleg van 's Hertogenbosch op te breken , na de mislukte

poging tot ontzet door den graaf van den Berg , die

later in verbinding met Montecuculi dien inval heeft bewerkt;
toen de eerste reeds Amersfoort had bemagtigd , maar door de
verrassing van Wezel tot den terugtogt werd gedwongen."
Tot behandeling van dit onderwerp zag dc heer Tol zich
gaarne toegerust met daartoe betrekkelijke bescheiden , welke
bij vermoedt dat te Utrecht bestaan, dewijl de afgevaardigden
der staten zich toen in die stad onthielden, ten einde digter
bij liet tooncel des oorlogs te zijn.
De heer van Asch van Wijck , aan wien meer bepaaldelijk
dit verzoek gerigt is , wordt door de leden verzocht, daaraan
wel bet noodige gevolg te willen geven. Op zijn voorstel
echter worden bij dezen ook diegenen der leden des Gezelschaps , die welligt in bet bezit van bescheiden , dit punt
onzer geschiedenis betreffende , zijn mogten , uitgenoodigd,
hiervan , door tusschenkomst van den heer rapporteur der
provincie Noord-Brabant aan den beer Tol de noodige kennis
te willen geven.
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Verzameling van handsehrl ften toebehoorende aan den
heer mr. G. van Leeuwen te Almaar.
Door ons geacht lid den beer Kluppel te Alkmaar , oenigen
tijd geleden onderrigt , dat de beer mr. G. van Leeuwen te
Alkmaar zich in het bezit bevindt van eerre zeer uitgezochte
verzameling van handschriften , welke hij niet ongenegen
zonde zijn , ten nutte der geschiedenis meer algemeen bekend
te doen maken , meende het bestuur in het belang der wetenschap pogingen te moeten aanwenden om , door tusschenkomst van den beer rapporteur voor de provincie NoordHolland, onder behoorlijk door den voorzitter geteekend recu ,
inzage dier stukken te mogen ontvangen , ten einde de belangrijkste onuitgegeven bescheiden uit die verzameling in een
der werken van het Gezelschap in het licht te geven. Uit
den bereids ontvangen inventaris toch bleek het, dat onder
het

aanzienlijk aantal oorspronkelijke missiven, loopende vva+n

het jaar 1429 tot en
rangschikt ,

met 17G7 ,

err allen chronologisch ge-

zich zeer vele bevinden geschreven door en aan
e^

mannen die in de staat- en krijgskundige, kerkelijkeletterkundige geschiedenis van

ons vaderland de meeste ver-

diensten bezitten ; lveshalti e deze stukken zeer vermoedelijk
vele hoogst

belangrijke historische bijzonderheden zouden be-

vatten. De heer van Leeuwen heeft dan ook geen oogenblik
geaa ^ zeld aan het verzoek van gemelden rapporteur te voldoen
door toezending van de 5O eerste numero's dezer verzameling,
die verzeld gingen van de afschriften door den heer v.

L.

zelven vervaardigd. Van deze eerste beze;;ding, zijn reeds
eenige brieven in druk eerschenen in het 2de deel van de

Ilegtsgeleerde Bijdragen van de heerei ^ den Tex en van
alsmede in

het

verdienstelijk werk les Ar'chives de la maisda

d'O,'ange van den heer Groen van Prinsterer , terwijl de brie-

ven van Erasmus allen zijn in liet licht gegeven. Dc belangrijkheid dezer verzameling kan , zegt de voornoemde rappor-
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teur , reeds eenigzins worden afgeleid uit de drie hier ter
tafel ter inzage nedergelegde stukken, als zijnde :
No. 6. Een geheel eigenhandigelrief van bisschop David van
Bourgondië , geschreven uit de stad Amersfoort den 29 September ... aan de Lannoy , raad van Holland , waarbij deze
kerkvoogd gewapenden bijstand verzoekt tegen den heer van
Brederode en Jan burggraaf van Montfoort , die hem met
hunne magt in die stad hebben omsingeld.
No. 33. Een autograaph van Karel V aan Hendrik van
Nassau, oom van prins Willem I, van vaders zijde , uit Tordesillas den 29 Jan.... op gemeenzamen trant geschreven.
Deze brief is vol van doorhalingen en correctiën , waardoor
de zin soms moeijelijk te begrijpen is.
Na . 48. Eene eigenhandige missive van Philips II , in
de Spaansche taal geschreven uit Toledo deu 10 Februarij
1561 aan prins Willem van Oranje en handelende over de
invoering der nieuwe bisdommen. Onze geschiedschrijver
Hooft deelt dit stuk in het Nederduitsch vertaald mede in
het eerste boek zijner Nederlandsche Historien. De oorspronkelijke u zegt hij" zelf te hebben gezien.
Met de meeste belangstelling werd deze mededeeling door
de leden aangehoord , welke den heer rapporteur verzochten,
daarvan de verzekering te geven aan den heer van Leeuwen
en hem tevens welmeenend dank te betuigen voor de onbekrompene bereidwilligheid, waarmede Z Ed. aan het verzoek
des bestuurs heeft voldaan.
Dr. G. D. J. Schotel, Letterk. Bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de ko^ij en de thee. 's Graven page 1848.
De heer dr. Kemink deelt omtrent den inhoud van dit
werk het navolgende mede :
Het strekt ons tot een waar genoegen , in eenen tijd , zoo
arm aan alle; letterkundige voortbrengselen , die uitsluitend

1C^ 3

aan de liefde tot de wetenschap of den dorst naar kennis
hunnen oorsprong te danken hebben, eene monographic in
het licht te zien verschijnen, die naar haren aard aan een
veel kalmeren tijd dan deze jaren als bet tijdpunt harer
geboorte zou doen denken. Wij bedoelen de ))Letterkundige
Bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de ko^ij en de
thee, door dr. G. D. J. Schotel, te 's Graven page bij 7. II.
Noordendorp, 1848. Het verraadt inderdaad eene groote
onkunde of verregaande onverschilligheid, indien een onderwerp als dit den lezer niet dadelijk treft. Of raakt het niet
juist die huisselijke gebruiken , waaraan de ' burger der tegenwoordige beschaafde maatschappij naast de meest natuurlijke middelen tot zij n ouderhoud zich het rnoeijelUkst zal
ontwennen? Hoe rijst niet bij ieder, mag men wel vragen ,
meermalen de gedachte op , hoe toch zulke vreemdsoortige
en vergezochte voorwerpen zich zulk eenes algemeenen in gang in geheel Europa , j,a de geheele beschaafde wereld,
hebben kunnen verschaffen? Het is waar , dat de laatste
oorzaken der meeste feiten en gebruiken doorgaans in donkerheid gehuld zijn of, zoo zij al zijn bekend gebleven , iii
schijnbare nietigheden of in het zoogenaamde spel des toevans
baren grond hebben ; maar in de meesten dier gevallen zullen wij zelfs niet in staat zijn ons de maatschappij zonder
die feiten of gebruiken te denken. Hier bij tabak, koffij en
thee is het geheel anders. Wij zijn elk voor zich best in staat
ons zelven zonder die voorwerpen te denken en toch zijn
één , twee of al die zaken voor eiken mensch onzes tijds
schijnbaar onontbeerlijk. Hoe is het mogelijk ?
Talrijk zijn de nronographien, die sedert twee eeuwen en
vooral in de 17 e eeuw aan dat onderzoek haar ontstaan te
danken hebben. Zij zijn grootendeels in het stof der bibliotheken begraven geraakt , zoo zelfs dat haar inhoud slechts
in de hoofden van weinige geleerden was terug gebleven ,
terwijl daarentegen de voorwerpen , die zij beschreven , aan-
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prezen of verachten, hunnen

zegevierenden

togt door de we-

reld , in de paleizen der grooten en in de hutten der armen
en verst afgelegen landbewoners voortzetten. De heer Dr.
Schotel , een beoefenaar der vaderlandsche oudheid , kennis
en geschiedenis , dien het om het weten om zich zelf dier
dingen is te doen, een man, die geene moeite schuwt, als
hij er eenig licht over de vaderlandsche zeden door hoopt te
zullen verspreiden , heeft op de incest gepaste wijze het langdurig stilzwijgen over de genoemde onderwerpen weder afgebroken. Hij werpt zich niet op tot bestrijder of voorvechter van gewoonten , wier zegepraal, in weerwil aller tegenkanting, beslist is; maar als een onpartijdig beschouwer der
dingen , die hij vindt, beschrijft hij hunnen oorsprong, waar
hij kan, en de lotgevallen die zij op de wereld hebben gehad.
Vooral over den tabak en zijn gebruik , wel het vreemdste
der drie , is hij vrij uitvoerig , tot zelfs een naauwkeurige catalogus aller geschriften , die er over handelen , wordt niet
gemist. De thee is bet minst uitvoerig behandeld , en wij
mogen het aan bet boekje tot Bene eer aan rekenen , dat men
door het einde wordt verrast. Het ligt buiten den kring dezer Kronijk een uitgebreid verslag zijner onderzoekingen over
deze onderwerpen te geven, — ook zouden wij alsdan het
geheele werkje wel kunnen uitschrijven , — maar des te
minder mogen wij deze gelegenheid laten voorbij gaan , om
in de eerste plaats alle beoefenaren der historie en verder
ieder , dien het om grondige kennis en een aangenaam onderhoud te doen is , aan te sporen , het werkje des heeren
Schotel te lezen. Geen hunner , vertrouwen wij , zal zich
den tijd beklagen , dien hij er aan zal hebben besteed.
Mr. L. A. J.

baron Sloet , Liet ja tbedr^ f" onzer voor-

ouders.
Met genoegen , zegt voorts de beer Kemink , maken wij
de lezers dezer Kronijk ook opmerkzaam op het werkje
van den heer mr. L. A. J. W. baron Sloet , het jagtbedrij f
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onzer voorouders, dat in het vorige jaar te Arnhem bij
Is. An. Nijhoff liet licht zag. Voor ieder , die weet, hoe
de zucht tot de jagt ook nog een nationale trek iii ons
volkskarakter is , en hoc in vorige eeuwen dit laatste er
als geheel door is bclieersclit geweest , zal liet boekje van
der_ heer Sloet Gene zeer welkome bijdrage tot de kennis van den ouden aard onzes volks zijn , eerre bijdrage , die
alleen van eenen jigtlief hebber, die te gelijk beoefenaar der
oudheidkunde is , kon worden gewacht. Het onderzoek naar
de dieren , die in de middeleeuwen in deze landen werden
gevonden en de honden en jagtgereedschappen , die er werden gebruikt om ze te vangen , is zeer goed , grondig en
onderhoudend. Dc laatste bladzijde , opgave bevattende van
het wild , gedood door Johan George I, keurvorst van Saksen, gedurende zijne regering van liet jaar 1611 tot 1G55,
en door zijnen opvolger Johan George II, van 1636 tot 1680,
zal gewis menig jager doen watertanden.
Beroerten te Gent onder keizer Karel V , 153G--1540.
De rapporteur voor de Belgische leden draagt aan de vergadering voor de door den beer jhr. Ph. Blommacrt aan het Gezelschap toegezegde bijjdrage, (zie Kronijk blz. 70), getrokken uit
eene kronijk van Vlacndereii in handschrift der 1G eeuw vaoi
Gillis de Voocht (Aegidius Tutor) berustende ter stads-bibrio.
theek te Gent, geteekend No. 99, met opschrift : Varia; Nederlandsche historie.
Men besluit dit stuk inhanden te stellen van de commissie
van redactie , terwijl de lieer rapporteur voor de Belgische
leden verzocht wordt , den heer Blominaert zeer beleefdelijk
dank te betuigen voor deze zoo belangrijke bijdrage.
Archief der stad 's Gravenhalte. Dit archief is , volgens
de beleefde mededeeling van den heer J. F. Burnier, door verschillende omstandigheden nog niet in die orde , waarin het
behoort te zijn. Men houdt zich echter daarmede onledig.
Voor de geschiedenis echter heeft liet weinig waarde , daar
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's Gravenhage vroeger nimmer stem in den staat gehad heeft ,
en dus de handelingen slechts over plaatselijke aangelegenheden en dan nog met veel omzigtigheid en kortheid loopen.
De oude boeken en papieren beginnen eerst met bet jaar
1570 , zijnde de vroegere door den brand vernield. De
handvesten en privilegien zijn echter bewaard gebleven
en zeer naauwkeurig door de stedelijke secretarissen in een
francijnen en papieren register overgebragt , waarvan men
zich doorgaans bedient. Het oudste dezer stukken is van
graaf Willem van Holland, van Zaturdag na St. Margrietendach 1313, houdende, dat men voor de landen , die men
koopt , den graaf zal moeten dienen.
Archief der stad Tiel. De heer mr. E. D. Rink meldt
aangaande dit archief het volgende :
Tiel is niet zeer rijk in oude stukken , welke meestal verloren zullen zijn geraakt door brand , welke dikwijls deze
stad heeft geteisterd, en vooral door dien van 1420, waarbij
slechts twee kerken en het tolhuis zijn overgebleven en alleen
die brieven , zooals de privilegien, waarvoor men meerdere
zorg gedragen en in het blok in een der kerken bewaard
zal hebben.
Hiernevens eerre lijst van de belangrijkste oorspronkelijke
stukken , dagteekenende vóór de 17° eeuw , welke in het
archief van Tiel aanwezig zijn :
1.

Brief van Reinald en Eduard in het Latijn van 1361,

uitgegeven in Nijhoff's Gedenkwaardigheden, Deel II. blz. 152.
2.

Brief van Willem van Gulick van 1379, houdende

bevestiging der privilegiën door zijnen oom Eduard gegeven
3.

Brief van burgemeesters, schepenen en raad van Zand-

wijk van 1363, uitgegeven in de bijlagen van E. D. Rink,
Beschrijving van Tiel, sub litt. H.
4.

Brief van Reinald van 1371, uitgegeven door Nijhoff,

1.1. blz. 285.
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5. Brief in het Latijn, van denzelfden, van hetzelfde jaar
en van denzelfden inhoud.
6. Brief van Willem van Gulick van 1388, aangehaald
in de beschrijving van 'Piel, blz. 217.
7. Brief van Reinald van 1402 , aangehaald aldaar,
blz. 231.
8. Brief van denzelven van 1410, uitgegeven in het
groot Geldersch placaatboek app. blz. 55.
9. Brief van denzefden van 1421, houdende opheffing
van eene breuk , door die van Tiel aan hem wegens eeneu
Simon Jansz. verbeurd.
10. Brief van Arnold van 1423, aangehaald in de beschrijving van Tie], blz. 234.
11. Brief van denzelfden van 1434, aangehaald aldaar,
blz. 220.
12. Brief van burgemeesteren van Nijmegen van 1436,
aangehaald aldaar blz. 38.
13. Buurtspraak van 1447, uitgegeven in de bijlagen van
het voorn. werk sub litt. L.
14. Brief van Arnold van 1447, aan g ehaald aldaar blz.
235.
15. Buurtspraak van 1454, uitgegeven aldaar in de bijlagen sub litt. M.
16. Brief van Arnold van 1463 , aangehaald aldaar blz.
236.
17. Buurtspraak van 1463, uitgegeven aldaar sub. litt. E.
18. Transfixbrief van Adolf van 1465, houdende bevestiging van privilegiën.
19. Brief van Adolf van 1465, houdende bevestiging der
privilegiën gegeven door zijne ooms Willem en Pleinald.
20. Brief van Karel van Bourgondië van 1473, aangehaald in de beschrijving van Tiel , blr. 236.
21. Brief van schepenen van Lit van 1473, omtrent den
vrijdorp van die van Ticl op den tol aldaar.
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2 2. Brief van burgemeesteren , schepenen en raad van
Tiel van 1477, houdende bepaling van eersen tijns wegens
losgeld van een burger, in de nederlaag voor Kuilenburg
gevangen genomen , met kwijting van 335 p. , wegens lossing
van den *is.
23.

Brief van Willem van Gulick en Kleef van 1G Junij

1543 , houdende aanneming , op verzoek der regering van
.Tiet, van de burgers en inwoners van Wijk in zijne bescherming, aangehaald in het vervolg en bijvoegsels tot de
beschrijving van Tiel, blz. 11.
24. Verklaring van schepenen van Tiel van 15G2, nopens
den vrijdom van tol van die van Tiel in het Sticht van
Utrecht.
25.

Brief van schepenen van Vreeswijk van 2 Aug. 1562

wegens gemelden tolvrijdom.
26. Een privilegie-boek , houdende oude afschriften van
privilegiën en buurtspraken , aangehaald in de beschrijving
van Tiel blz. 41 in de noot.
27. Het chronicon Tilense in handschrift. Zie de beschrijving van Tiel, in de noot op blz. 7.
28.

Eenige stukken betrekkelijk het Hanseverbond.

29. Geregtelijke signaten beginnende met 1432.
Archief der stad Zalt—Bommel. In de laatste jaren heeft
zich geen mijner stadgenooten, zegt de heer mr. F. H. A. Kreet
de Virieu, in zijne missive de dato 8 Maart jl. , bijzonder met
de beoefening der oude geschiedenis dezer stad en omstreken
bezig gehouden , en vandaar , dat het archief minder con
amore is behandeld en gerangschikt geworden. Voor de bewaring is echter gezorgd , doch dit is, zoo ik meen, liet
voornaamste dat er in den laatsten tijd aan verrigt is. Deze
verzameling bevindt zich op het stadhuis. Ik voeg hiernevens
de opgave der stukken, die er voorhanden zijn , zondes te
kunnen bepalen , welke daarvan reeds door den druk zijn
bekend gemaakt.
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Een handschrift in 12 0 , houdende, naar het schijnt, voorschriften , bij een ritus der R. C. kerk in acht te nemen.
Een in folio geschreven boekdeel van het jaar 1586, bevattende afschriften van brieven en charters aan Bommel en
Bomnrelerwaard gerigt. Voorts ouder geschrevene boeken van
geestelijken aard. Eerie gildeukaart der stad van 1713. Een
boek houdende de namen der burgers van 1748. Een fragment
uit een legendeboek. Vijf pakketten handschriften, meeren-p
deels
schepen schuldbrieven. Verder eenige oude muntstem
els , afkomstig van de oude Bonarnelschc munt , enkele Dokalen , drinkhoorns en diergelijke voorwerpen.
Bovendien vind ik een met potlood geschreven lijst van
de volgende stukken , die op dit archief in een paket zijn
verzameld : No. 1. Handvest van lleinaud graaf van Gelder. 1327. No. 2. Opdaagt van eer huis aan het klooster
St. Marie ad coronair te Ileusdeu, 1400. No. 3. Handvest
van Reinand van Gelder, 1403. No. 4. Verbondene edelen
en steden der kwartieren van Nijmegen, 1418. No. 5. Charter
-; an Karel den Stouten , 1468. No. 6. Charter van Karel
hertog van Gelder, 7 Maart 1520. No 7. Charter van kei-.
zer Karel V met zijne handt. 1526. No. 8. Charter van bet
Hanseverbond, 1557. No. 9. Charter van Philips , koning
van Spanje, 1557. No. 10. Keurbrief geteekend Phil. v. d.
Aa,

10 April 1574. No. 11. Giklchrie den der vleeschbou-

wers, 1570 en 1583. No. 12. Charter vaar Willem
Aug.

I,

20

158 2. No. 13. Drie brieven van Willem I, eigenhan-

dig geteekend. No. 14. Octrooi van tolvrijdom te Batenburg,
1590. No. 15. Octrooi van twee studenten in het collegie
van St. Paulus te Utrecht , 1596. No. 16. Schepenschuldbekentenissen. No. 17. Testament van Ar. van Blois van
Treslong , 1675. No. 18. Eenige brieven van Karel V,
Willem I, Maurits en Frederik Hendrik,
Archief der stad Oudewater. Ingevolge de uitnoodiging
aan den heer A. Montijn, burgemeester te Oudewater, ge-
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daan (zie Kronijk blz. 85) , is deze heer persoonlijk aan den
voorzitter een afschrift van den inventaris van dit archief
komen overhandigen , met aanbieding tevens van alle inlichtingen te geven die in het belang der geschiedenis zouden
worden verlangd.
Het oudste , in dien inventaris voorkomende , stuk is van
het jaar 1395, zijnde een kopij , waarbij aan den heer van
Vliet het regt van een stoel op liet koor en van twee graf-.
steden in de kerk , alsmede van stem in de verkiezing der
kerkmeesteis wordt toegekend. Het daarop volgende stuk is
een leenbrief, gegeven door Karel van Oostenrijk in 1524, hetgeen bewijst welke groote verliezen ook dit archief moet hebben
ondergaan. Van de stads-rekeningen zijn slechts die van 1572
tot 1573 , van 1585 tot en met 1592, en die van 1672 bewaard gebleven. Voorts bevinden er zich de resolutiën en
publicatiën•boeken van 1577 tot 1581, een willekeur- en publicatierboek van 1578 tot 1585 erg een burgerboek, loopende
van 1607 tot in de 19 e eeuw. Verscheidene brieven van
prins Maurits , een van Ernst Casimir van Nassau , een van
Philips graaf van Hohenlohe , een van J. Arminius. Vele stukken betreffende het St. Ursula convent en kerkelijke en plaatselijke aangelegenheden. Volgens de mondelijke mededeeling
van den heer Montijn verdient onder de stukken van het
midden der 16e eeuw vooral de aandacht het journaal eener
reis , gedaan in het jaar 1564 en 1565 door de gedeputeerden
der stad Oudewater naar Brussel , waarin zij zeer omstandig hun
wedervaren en hunne verteringen hebben opgeteekend. Daar
men zich thans onledig houdt met eene meer omstandige beschrijving te maken van al hetgeen op dit archief aanwezig
is , zoo hopen wij later in de gelegenheid te zijn, onze lezers
deswege beter in te lichten , daar de heer Montijn van zijne
zijde de verzekering heeft gegeven , dat hij ten allen tijde
volkomen bereid is, niet alleen om afschriften der verlangde
stukken ten dienste des Gezelschaps te doen nemen , maar

Il l
ook die vereeniging in hare verdere onderzoekingen de noodige medewerking en hulp te verleenen.
De beer rapporteur voor de provincie Zuid-Holland wordt
verzocht den heer illontijn voor zijn beleefde aanbieding dank
te betuigen en in nadere briefwisseling met ZEd. te treden.
Prins Frederik Hendrik en het kasteel van Antwerpen.
Medegedeeld door Jhr. Rarnmelman Elsevier.
De vredesonderhandelingen te Munster waren reeds geopend,
en prins Frederi& Hendrik was in het begin van Junij 1646
reeds met zijn leger te velde , met het oogmerk om Antwerpen te veroveren. Wagenaar, Vaderlandsche historie, XI deel
blz. 426 , zegt onder anderen : »Hij had het oog op Antwerpen, doch zwakheid van ligchaam en geest of andere heimelijke oorzaken verhinderden hem zijn besluit in het werk
te stellen. De Franschen , die Kortrijk belegerd hadden, zagen het stil leggen van het leger der staaten aan

met

onge-

duld."
Uit het navolgende stuk zal men zien dat de prins reeds
vddr den 8 Junij 1646 onderhandelingen had aangeknoopt
met den bevelhebber van het kasteel van Antwerpen , en dat
aan den geheimen agent mr. Ant. Copal , eene som van 7
tonnen gouds zoude worden uitgekeerd, waarvan 4 voor hemzelven en 3 voor het omkoopen van anderen moest dienen ,
indien hij door dat lokaas de overgave van het kasteel van
Antwerpen kon bewerken , en alzoo ook de stad voor den
prins verwerven.
Het komt mij voor, dat liet niet aantasten van Antwerpen
op dat tijdstip gelegen was in de onderhandelingen , die mr.
Ant. Copal had aangeknoopt , om de stad door middel van
het aangeboden geld inhanden van den prins te spelen. De
werkeloosheid van het leger van den prins ware anders
verklaarbaar daar het van alles wel voorzien

was ,

on-

en des

noods door het Fransche leger kon worden versterkt , zoo de
oorzaak daarvan in het navolgende stuk niet gelegen zij.
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Het is een afschrift eener obligatie , afkomstig uit de nalatenschap van K. van Alkemade en P. van der Schelling,
doch Iliet vermeld op den catalogus, in der tijd daarvan
verschenen.
Sijne Hoogh t. in consideratie nemende de goede diensten
bij mr. Antonis Copall gedaen en nogli te doen in de handeii,;ge , bij hem aengevangen en voltrocken met Don Pedro
de la Cottera , gouvernr. van het casteel van Antwerpen,
over het inlaten van deser landen crijgsvolck binnen hetselve
casteel, volgens het contract dae ^ van tusschen 's. Hoogl,eijt
ende gernelten gouvern r. gesloten en getceckent, heeft aen
denselven Copal belooft en toegeseght , sou hij hem belooft
en toeseght bij deesen , de somma van viermael hondert duijsent

guldens ,

promptelijck te Letalen, naer dat de voorschreve

saecke sal wesen gesuccedeert. Ende sal daarenboven hij ,
Copall , voor hens ende sijne erven soo mannelijck als vrou.
welijck hebben ende besitten het erffrnarckgraafschap der
stede van Antwerpen en altfijt vermogen te stellen den schouteth en andere mindere officieren daertoe specterende. Dat
mede van gelijcken bij, Copall, in eijgendom hebben sal het
postmeesterschap met de bodeampten tot Antwerpen voornt.
Tot voldoeninge van seeckere wel geaífectioneerde persoonen als hem, Copall, bekent zijn , ende hij verclaert, dat hem
int beleijt deser saake soo binnen Antwerpen als elders de
band in alles hebben geboden , sal hem, Copall, door s. Hooght,
promptelijck als boven werden getelt de somma van driemael
hondert duijsent gelijcke guldens , om deselve door hem, Copall,
aende selve personen naer sijn discretie ende proportie van
hare verdiensten te werden gedistribueert.
Ende

alsoo hij, Copall, verclaert onder dselve twee geeste•

lijcke en twee wereltlijcke personen te sijn, die tegenwoordigh
ampten ende officien becleeden , soo geestelijke als werelt•
lijcke, sullen sij daerinne als oock in hare incomsten voor
haar leven werden gecontinucert ende voorts gesamentlijck
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naer voorvallende gelegentheijt, allenthalven bij s. Hoogheijt
naer hare meriten ende capaciteijten gefavoriseert ende met
goede ampten voorsien werden.
Aldus gedaen in 's Gravenhage den 8 Junij 1G4G.
Is geteeckent. H. de Nassou.
Ter ordonnantie van sijs Hoogheijt
Sijnde besegelt met het cachet

C. Iluijgens.

van s. Hoogtic. op een rooden ouwel, overdeckt met een papiere
rij te.
De overgave van Antwerpen en van het kasteel had echter geen
plaats, zoodat de gelden, aan Copal beloofd, hem niet zijn uitbetaald. Dat hij echter ecnige bclooning zal hebben verkregen , is wel vermoedelijk. Intusschen heeft de oudste zoon
van genoemden

Copal ,

mede Antonis genaamd , in 1G84 een

contract aangegaan met Cornelis van Alkernade , notaris te
Leiden, waarvan de inhoud op het volgende nedeikomt.
In de eerste plaats zoude van Alkemade bewerken, dat
Copal cenige bediening aan het hof van zijne Hoogheid
Willem III verkreeg , uit aanrnerking der diensten , welke
wijlen zijn vader aan prins Frederik Hendrik had bewezen ;
ten tv‘ pede verbond hij zich de origineele obligatie te zullen
vertoonen , met verdere bepaling , dat de voordeelen , uit de
verkregene bediening voortspruitende , verdeeld zouden worden tusschen Copal en Alkemade.
Wat er verder van de zaak geworden zij, is mij onbekend.
Onkosten der ontvangst van Christiern II, koning van
Denemarken, te Leiden, op den 27 Aug. 1521. illedegedeeld
door den voornoemden heer.
In de Kronijk van 1848 is door mij iets medegedeeld omtrent de komst van Christiern te Leiden in 1521. De thesoriers•
rekeningen melden daarvan nog het volgende :
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Vuijtgeuen gedaen in de comste vanden coninck van
Dennemarcken tot Leijden.
Item. Opten XXVII dach in Augusto , soe is die coninck
van Dennemarcken gecomen tot Leijden , ende burgerrnren.
verhoerende van zijne comste , hebben meester Jan Houfslager te paerde gesonden nae Delff, ome te vernemen hoe nae
hij deser stede mochte wesen, ende die tijdinge daervan hebbende , is deselve mr. Jan voortgesonden tot Hairlem , ome
die stede tadverteeren van zijn toecomste, alsoe zij geadverteert
waeren, dat zijn C. M. tot Leijden niet lange toeven en zoude,
daervan den voors. mr. Jan gepasseert zijn 2 R1. gl. alsoe hij
zijn paert mit sterck rijden zeer verarget hadde, facit 2E 8 sh. 4 d.
Item. Ome den coninck eerlicken t ontfangen , zoe zijn
die schout, burgerman . ende gerechte met die van de vroeschap zijne C. M. te gemoet gegaen tot buijten die stede, ende
hem in alder reverencie eerlicken ontfangen ende alsoe vergeselscapt totte huijse van Isack Claes, aldair die burgerrnretl.
hadden doen bereijden ende doen maicken een bancket, ende
hebben den selven coninck zulcke chiere gedaen als zij best
mochten, ende na den banckette zoe is die coninck van stonden aen voortghereijst , ende aldair ten huijse van Ysack
Claes cost gedaen, al tsamen XXI Rinsch. gl. ende XII stuvers;
ende boven desen hebben die burgerman. gegeven te huesschede die twie lackaijen , elck 2 Phils . gulden ende den sot
1 Phils . guld,, beloipt tsamen XXVII RI. gulden XVII stu. . . 37 £ 11 sh. 8 d.
vers , facit ..
Item. Ende alsoe die coninck zeer cleijn geselschap bij
hem hadde, soe hebben die burgerm an . geordonneert, dat men
zijne C. M. geleijde soude mit vier wagens ende een zeker
getal van schutten tot XXX personen

toe ,

mit twie trom-

meslagers, die den selven aftermiddage mitten coninck gereijst
zijn tot Hairlem , ende zijn des anderen dages weder thuijs
gecomen, en hebben vertheert opte reijse mit die wagenhuijer
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te samen, gelijckt blijckt bij de rekeninge, die

men

hier over-.

levert , inhoudende ordonnancie van den burgern ^eestreu ,
XXI Rinsch gl. XVII stuvers , facit ..... 29 ,£ 11 sh. 3 d.
Somma somma. . . . . LXVIII ,£ XVIII sh. II d. l).
Men treft er nog dezen post aan 2) :
» Opten 26 dach van Augusto wonde Jacob Gerijts. bode
mette busse van der stede wegen gesonden tot Reijnsburch ,
om te halen der stede trompetters , die aldair waeren overmits de comste van den coninck van Demarcken, ende alsoe die saicke haast hadde, was hem gelast een karre te Mieren, dairvoir hij betaelt heeft 4 stuvers, ende voir zijn sallarijs
3

skivers , te samen 7 stuvers , facit . . • . 9 p 4 d.
De personen , die toen op verlangen des konings ontslagen

zijn , waren Jacobs Gerijtszoon van Alckemade en Aertge
van Delft 3).
Op het archief te Leiden zijn nog voorhanden twee
ters ,

regis-

getiteld : Register van vrolijke 7naeltden, van 1501

tot 1700, waarin men vele berigten ontmoet, betreffende
personen , aan welke eenige eer bewezen zijn binnen Leiden.
Uit de vroedschaps-resolutiën vóór en na 1521 is nog
veel te putten omtrent de zaken van Denemarken. Deze besluiten beginnen met 1445 en loopen geregeld door.
Uiterste wille van ff'alburg, gravinne van Nieuwenaer.
Afschrift berustende op het Prov. Archief van Utrecht ,
collectie Booth boek 22 B. bl. 82.
Wij Walburg grauinne van Nieuwenaer, Nioers &c., vrouwe
tot Bedbur, Weerde &c. Ouerdenckende de zeeckerheijt des
doots ende onseeckere vre vandien , begerende daerom ^ne
dselue te prevenieren bij tijtlicke dispositie van onse graef
schappen , heerlickheijden steeden, slooten ende andere goederen , opdat die nae onse meijninge ende vuijterste begeerte
Thesor. Rek. van Nov. 152o—Nov.
2)

Idem bI. 52.

3)

Idem bi, 61.

MI hi. 56.
8*
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mogen werden geërft ende genoten, soo ist dat wij wederroepende
alle onse voorgaande dispositien, hoe die oock mogen weesen,
geen van alen vuijtgesondeit ende houdende dezelue voor
nul, crachteloos ende van onweerden, ende begeerende in dcesen te gebruijcken , voor soo veel het moot sij , het benefitie
van octroijen , bij ons verworven ende olie wij noch sullen
mogen verweruen , verhopende meede dat ons den geenen
die wij onse voorst. graefschappen , heerlickheijden , steeden,
slooten ende goederen maecken sullen niet hinderlick sail
weesen dat, mits deesc beswaerlicke oorlochs tijden ende andere publijckque swarichcijden wij van Benige onse leen p eeren geen octroijen en hebben ofte en connen verworuen, van
nieus gedisponeert hebben sulcx hier nac volcht.
Inden eersten. Verstaen ende verslaren wij, dat den hoochgebooren prince ll'Jauritz, gebooren prince van Oragnien , grave
van Nassauwen , marquijs vander Veer etc. onsen lieven
neuve , ons succedeeren sail in onse graeflickheijt , stadt,
sloth ende goederen van Meurs ende dat huijs te Krackauw
niette appendentien ende dependentien vandien ende an suick
recht ende actien als ons te oirsaecken vandien is competeerende, met laste dat s. Exc. sal bevorderen, dat de jngesetenen des voorss. graefschap inde christelicke gereformeerde relligie ende in hair vrij ende gerechticheijden mogen werden
gemainteneert , ende dat onse erfl'genamen ende legatarisen in
desen het effect van onsen vuijtersten wille mogen genieten.
Ten tweeden. Dat den welgebooren onsen licuen neve
Adolpf , tweede zoone van onsen lieuen broeder , den oeck
welgebooren Arnout graue van Benthem , Steenvoirt, Teckelenborch etc. ons sall succedeeren in dat slot , stads ende
heerlickheijt van Bedbur met allen appendentien. Item in de
heerlicklieijt Geerstorp ende Rosberg , die goederen tot Maerick , den weert tot Merkenich , ende voorts alles wat wij
vande keurvorsten ende bisschopen tot Doelen te leen ontfangen hebben, noch in oase portie des heerlickheijts Bodbergen
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onse turniss (?) tot Kfijscrs\veat, die tolrenten, tullinij ende
alles , wes wij meede int sticht Coelen leggende hebben, vair
wat nature ofte conditie tselve is , mitsgaders in onse goederen gelegen in den landcis van Gulich , met laste dat z. 1.
oeck alle vterste devoir doen sail, om onse ondersater aldaer
hij de cbrihtelicke gereformeerde relligie ende in haere vrijende gerechticheijden te mainteneren , dat hij voorts de lasten,

op de voors. goederen staende ende daer dselve hier nae

beswaert sullen werden , gehouden sal wesen te dragen.
Hebben voorts inde graeilelickheijt Hoorn, de heerlickheden
Weerdt, Wissen,

Koi tersom,

Bockholt, de voocl ^ die van Toorn,

den Brabandtschen landttol , het pantschap van Graue , de
goederen inde ampter van Kessel ende Krieckenbeech ende
voort generalicken in alle de goederen , soo wel die vanden
g etto e van Brabant , Gelderlant, den bisschop van Ludick
als graue van Loon als anderssins te leen houdende sij , als
in alle andere onse goederen , meubilen ende immeubilen ,
actien ende ciediten , onder de paithijen hiervoor gespecificeert, niet begrepen, die ten tijde van ons ouerlijden bevondeu
sullen worden ons te competeeren, tot onsen universeel erffgenaern geinstitueert ende instituecren bij dceser de welgeboren
onsen lieuen neeue tilde verkooren zoon Georg Eberhard,
graue van Solms etc., met laste , dat sijnder 1. de schulden
van onsen sterífhuijse

salt

betaelen , oock bij alle middelen

daertoe arbeijden, dat onse ondersaten vande voorss. graeffscap
ende heerlickheijden inde christelicke gereformeerde religie in
1 aer vrij- ende gerechticheijden mogen werden gedefendeert
ende dat sijnder 1. gehouden sal weesen vuijt de selve goederen te latten volgen ende betaelen de naevolgende legaeten
Als inden eersten. Ten behoeue vanden armen bij ons ofte
de executeuren van deeseu onsen testanieute te nomeueren
duijsent gulden Brab. eens,
Item. Aen vrou

Amelia ,

keurvorstinne, onse licue suster,

een pact goude soutvaten met corael gestoflccrt ende een cop
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van eenhoorn met gout gestofeert, met ses messen vant selue
ende noch ses goude leepeleri met twee vergulde kandelaers.
Item. Aende welgeboren grauinne van Benthem een behancksel van een bedde , gefriseert met goude lakenen , te
weeten, het beste bedde met decken spreijen, sluwijnen ende
voorts alle sijn toebehooren , noch twee stoelen van goude
laken , het schoonste tapijt voor t bedde.
Item. Aen joffr. Anna , geboren grauinne van Benthem onse
oudste nichte, een carkandt met een bagge ende daer benefens
een spaense weeten van goude ; noch aende twe ionge dochteren, haere susteren, elcx eeii bagge tot discretie vande executeuren van deesen onse testamentaire dispositie hier nae te
nomineeren.
Item. Aen joffr. Walburg, weesende de iongste dochter van
den welgeboren graefl' van Valckenstein bij ons gelieven,
een karkant met een bagge , hebbende de voorss. karkant
twintich stucken, soo ringen als peerlen, ende elcx peerlstuck
vier peerlen hebbende , voorts d' voorss. bagge, namentlick,
een hertgen met vleugels , noch aende selue een ringe met
gesteenten.
Noch aende wede. vrouwe van Bredenrode een silueren
beckeu ende lampet , noch een ombehangsel van een bedde
niet een tapisserije tot de discretie van de executeurs.
Item. Ande welgeboren Hans Adolfzoon vanden welgebooren graefl' Wiernick van Valckenstein h. tot Brouck onse recht
van pantschap opten tol tot Tiel en Herwarden.
Item. Aen Herman Diederick van Milendonck h. tot Goor ,
onsen tol aende MZaeze gnt. den Brabantschen lanttoll.
Aen joncker Balthazar van Milendonck onse portie inde
heerlickheijt van Hulst metten incomen daer toe behoorende
ende aldaer vallende.
Item. Aen vrou Agnes van ]\lilendonek , vrouwe van Lokeren , een karkant gecomen van haere grootmoeder, ende aen
Adolf Philips hacren soon een iaerlixe losrente van vijfl
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Dondert gulden Brak., elide soo hij compt te sterueu voor ons
testatrice , verstaen wij dat d' voorss. vrou van Lokeren inde
selue renten succederen sail.
Item. Aen de kijnderen van Willem van Wiel bij vrou
Magdalene van Bredenrode geprocrceit , een lossrente van vijfl'
hondert guld. jaerlicx.
Noch aen jonckheer Aacht van Milendonck onse halve heerlicheijt van Bodbergen bij Berck.
Item. Wij maecken ende bespreecken Catarina van Alpen,
onse camerwijif, een lossrente van hondert vijftich gold. jaerlicx, te lossene den penninck sestien, die wij willen dat haer
verseeckert ende betaclt sail worden op onse heerlickheijt Bedbur, tot laste van onsen successeur inde selue heerlickheijt.
Item. Sal onsen universeel gehouden wesen te laeten volgen
aen twee jofferen, die tot onsen overlijden bij ons sullen woollen, alle onse cicederen, tsij van laecken , rijde, fluweel ofte
andersins , ende dat onvermindert haer verder gerechticheijt
als andere.
Noch aen jofli'. Anna van Brouck duijsent guld. Brab.
Item. Aen Reijnier Cant, burgem r. tot Amsterdam, een vergulden cop gecomen vanden graef van Bueren h. m., daer op
de stalt van Engelstadt bedreuen staet.
Item. Aen mr. Adriaen van Weerenstein meede een vergulde
cop gecomen aende graue van Buuren, daer op de slach ofte
het beleg, voor Engelstad geschiet, Bedreuen ofte gemaect staet.
Noch aen des voorss. Weeresteijns huijsfr. een silueren watervat met een becken, op welck het wapen van Nieuweflair staet, ende noch een damast ammelaecken met de historie
van Abel ende Cain met twee douzijn seruietten daerop gelijckende.
Item. Aen joffr. Johanna Conincx, wed e. van mr. Jasper van
Bench een lang ammelaecken van damast met de historie van
Holofernes met alle de seruietten van denselven patrone , te
weeten , vier douzij u ofte meer.
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Item. Aen Johan Inilengenholf, onsen hofinr. , twe siluere
coppen , een salueren lampet ende een waterpot
Ordonneren

voorts ,

dat onsen vniverseelen erffgenaem gehou-

den sail weesen, allen den genen, die ten tijden van onsen ouerlijden in onsen dienst weesen sullen , van haere verdiensten
voor all eerlick ende wel te contenteeren.
Item dat die geene die van onsen legatarisen hier bouen
genomineert deese onse dispositie testamentaire off enich poinct
vandien in rechten of daer buijten sullen willen queruleeren
ofte disputeeren, directelick ofte indirectelicken, metser daet sullen veruallen van haere legaeten , ten prouf jte van onse geinstitueerde erffgenamen , authoriseren meedo sij n Exc., den
welgeboren graeff Adolff van Ilenthem, ende onsen voorss. ge.
institueerden vniverseelen erffgenaem metter daet nae onsen
ouerlijden te aenvicerden ende te behouden die graeffschap,
pen , steeden , slooten , heerlickheijden ende andere goederen,
bealuijden respectiuelick en hier vooren gemaect, ende dat sijluijden tot vorderinge ende voorstunt van

her

voorss. recht

sullen oirbaer vinden. Verstaen oock tallen tijden deesen onsen vuijtersten wille te mogen veranderen, ofte verminderen,
nae dat ons goetduncken sail, ende op dat int voltrecken ende
volbrengen van deesen onsen vuijtersten wil in geene poincten
gebreck en vallen , hebben wij versoctet, ende versoecken bij
deesen de heeren Staten Generael vande vereenichde provintien
(its

wiens protectie ende bescherminge wij ons ende onse

successeurs houden) dat HE. Mo. belieue, doer eenighe haere
gecommitteerden dselve executie op haere naeme te doen doen,
begeerende eij ntelicken, dat deese onse vuterstedispositie ende
wille e ffect sal sorteeren , het sij in crachte

van

een solemneel

testament , codicelle , gifte vuijt saecke des doots ofte andere
vuijterste wille, sulcx alst nae rechten , costuijmen ofte goede
gewoonten best sal mogen geschieden ; versoeckende alle hoghe
ouericheijdeu , princen, vorsten ende andere, des noot sijnde,
daer aen die goede haait te willen houden , oock niet tegen.
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staende be1vonUen mochte worden enighe solernniteijten, acten
ofte proceduren nae rechten ofte coustuijmen vanden lenden ,
gelijcke saecke requireerende , niet gebruijckt, vercrer,en ofte
vervolcht te sijn , die wij bidden ende versoucken dat dese
onse dispositie omme redenen voorss. niet en sullen beiegcnen,
ander gehouden worden als gederogeert , op dat inden bester
faxmen ende manieren deese onse dispositie

effect

mach sor-

teren.
Aldus bij ons gedaen inder stalt Utrecht onser woenplaetse
opten XXVIII October inden iaere 1594.
Ende ten eijnde dit secreet mach blijven, hebben wij tselue
in vijlt bladeren gescreuen opt spatium van elck bladt , ende
alhier onderteijckent ende onsen segel dacr op gedruckt.
Ende was onderteijckent aldus
WALBURCII graeffinne

zu NUEN ER.

Verzameling van gedenkstukken van v. Speijk en der citadel van Antwerpen , 1830-1831. De

zelfopoffering

van

v. Speijk in 1830 , zoowel als de dappere verdediging der
citadel van Antwerpen in 1831, zullen eens scboone bladzijde beslaan in de geschiedenis des vaderlands.

Van

beide deze roemrijke feiten heeft de beer Beeldsnijder van
Voshol onderscheidene gedenkstukken , allen met verklaringen van geloofwaardige getuigen voos zien, verzameld. Onder
deze bevinden zich b. v. de sleutels van de kruidkamers der
citadel en der Mechelsche poort, alsmede een pistool, hetwelk
volgens de schriftelijke verklaring van den luitenant kolonel
de Boer, ged. Bergen op Zoom 3 Dec. 1833, opgevischt werd
nit de kajuit van het wrak van v. Speijk's kanonneerboot
No. 2, vijf dagen na het in de lucht springen. Volgens die

verklaring, droeg dit pistool alstoen alle kenteekenen van
kort geleden afgeschoten te zijn, terwijl de haan en de pandeksel overgeslagen waren.
Dit een en ander wordt door den voormelden beer in de
vergadering vertoond.
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7, Vergadering. 31 baart 1819.
Levensberigt van wijlen mr. H. 0. Feith senior. Bibliotheek. Correspondentie. 1Yederlandsch letterkundig congres te Gent. Archief der stad Leeuwarden. Scheepsgebed uit de X17 eeuw. Prins
Frederik Hendrik voor de stad Brugge, 1634.
Levensberigt van wijlen mr. H. 0. Feith Sr. De
voorzitter opent de vergadering met de treurige mededeeling
van het afsterven , op den 27 Maart jl. , van een der meest
verdienstelijke leden des Gezelschaps , den heer mr.
DRICUS OCTAVIUS FEITH ,

HEN-

ridder der orde van den Nederland-

schen Leeuw , lid van het provinciaal geregtshof van Groningen en van het collegie van curatoren der hoogeschool te
dier stede , archivarius der provincie Groningen en lid van
onderscheidene geleerde genootschappen.
Hoezeer beamen wij niet den door beide Groninger dagbladen reeds geuiten wensch , dat eerre uitvoerige levensbeschrijving van dien zoo verdienstelijken man., in wier niet
alleen de wetenschappen , maar ook de maatschappij, voornamelijk de provincie en de stad van Groningen zulk een
treffend verlies hebben geleden, bet licht moge zien , en
deze taak volbragt worden door iemand , die hem in zijne
buitengewone bekwaamheden en geleerdheid, zijne werken
en karakter heeft gekend en wist te waarderen. In afwachting daarvan nemen wij echter in deze Kronijk de korte
bijzonderheden zijns levens op , welke bereids in de Groninger en Prov. Gron. Couranten van 30 Maart gegeven worden. Te zee r toch zijn wij van de hooge verdiensten des
overledenen doordrongen, om ook niet openlijk hulde te doen
aan een zoo waardig lid onzer wetenschappelijke vereeniging.
Mr.

HENDRICUS OCTAVIUS FEITH,

dichter mr.

RHIJNVIS FEITH

zoon van den beroemden

en van

OCKJE GROENEVELD ,

werd den 19 November 1778 te Zwolle geboren. Den
8 Februarij 1800 tot doctor in de beide regten aan de
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hoogeschool te Groningen bevorderd , verbood hij zich, ,gin
dat zelfde jaar (den 1 blei) in den echt met jonkvrouwe
HAKMANNA MARIA MEUns ,

die den 25 November 1832 van

zijne zijde werd weggerukt.
Naauwelijks in de maatschappij als regtsgeleerde en pleit
bezorger opgetreden , werd hij den 23 Junij 1801 benoemd
tot regter van de drie waarden Commerzijl, Ezinge , Hardeweer en Feerwerd. Zijne algemeen erkende kundigheden
deden hem den 24 November 1815 de welverdiende onderstheiding ten deel vallen van benoemd te worden tot curator der Latijnsche scholen te Groningen , uit welke betrekking hij in 1845 op zijn verzoek ontslagen werd; terwijl
zijne benoeming tot lid van den stedelijken raad aldaar, den
3 October 1827 , en die tot lid der provinciale staten van
Groningen den 1 Junij 1829, getuigden , dat stad en provincie zijne kennis van zaken , naauwkeurigheid en naauwgezetheid wisten te waarderen. Aan de beoefening der vaderlandscl^ e geschied- en oudheidkunde , dock meer bepaaldelijk van die van het gewest en de stad zijner inwoning, wijdde hij zich gedurende zijn geheel leven met onafgebrokene werkzaamheid toe , en het was aan zijne ervarendheid in deze takken van wetenschap dat hij in 1832
zijne benoeming tot archivarius der provincie Groningen te
danken had. De orde van den Nederlandschen Leeuw ,
waarmede Z. M. Willem I hem den 27 Augustus 1837
vereerde , was Bene regtmatige hulde door den Vorst aan
zijne burgerlijke en wetenschappelijke verdiensten toegebragt.
In 1838 (den 16 Sept) werd hij benoemd tot lid van liet
provinciaal geregtshof van Groningen , nadat hij gedurende
eene lange reeks van jaren een sieraad der balie was geweest.
Eindelijk, de hogeschool der stad Groningen vond in hem en
in zijne veelomvattende kundigheden en ervaring een grooten
voorstander toen hij in November 1846 tot haren curator
werd aangesteld.
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g iet alleen in alle deze verschillende betrekkingen -- ook

in andere was hij nuttig en ijverig werkzaam. Even trouw
werden door hem opvolgelijk de vele kerkelijke bedieningen
als archidiaken , ouderling , lid van het collegie van kerkvoogden waargenomen. Vooral was het Instituut voor Doofstommen het oorwerp zijner liefderijke en zorgvuldige behartiging. Zes jaren was hij als lid en meer dan 21 jaar als
voorzitter van de hoofd-directie aan deze weldadige inrigting,
verbonden, waar zijne nagedachtenis in gezegend aandenken
zal blijven , zoolang dit Instituut bestaat.
Zijne letterkundige verdiensten werden zoowel binnen- als
buiten 's lands algemeen erkend. Opvolgelijk werd hij benoemd
tot honorair lid van het Emdische Gesellschaft fiir bildende
Kunst und vaterlhndische Alterthum, tot lid van het Pro.
vinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen, van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap ter
beoefening van Friesche Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde,
van de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut , van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen
te Middelburg, van bet Yerein von Alterthums Freunde im
Rheinlande te Bonn, van het Gesellschaft f iir altere Deutsche
Geschichtskunde te Frankfort a. M., van de Archaeologisvhe
Maatschappij te Athene.
Van de door hem geschrevene werken en verhandelingen
verdienen de navo"gende bijzondere vermelding :
1) Redevoering , uitgesproken ter gelegenheid van het
25jarig feest van het departement Groningen der Maatschappij :
tot Nut van 't Algemeen , uitgegeven in 1819, met vele oudheid.- en geschiedkundige aanteekeningen.
2) Memorie van regten over eenera eisch tot afschaffing
van een deel eener beklemming bij saisieén inmobilair.
3) Het Groninger beklemregt , met vele aanteekeningen.
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4) Handboekje van het G I oniuger beklemregt.
5) Oudheden van het Gooregt en Groningen , uitgegeven
door

prof.

A. Ypey.

Onder zijne vele -verspreide verhandelingen en brochures ,
zoowcl van oudheid- en geschiedkundigen als van staatkundigen en staatsburgelijken aard, verdient bepaaldelijk de aandacht hetgeen hij omtrent de geschiedenis van het voorn.
Instituut te boek stelde -- het geschiedkundig betoog , dat
de priesteren reeds vóór de 15 eeuw in de Friesche landen,
tusschen bet Vlie en den Wezer , zooals overal elders leefden
in den ongehuwden staat, geplaatst in het 6e deel der werken van het Genootschap Pro excolendo jure patrio.

Welk

aandeel hij gedurende meer dan 30 jaren ook aan de werkzaatnheden van dit genootschap nam in zijne betrekking
van lid en bibliothecaris en als belast met de uitgave der
Handelingen, daarvan getuigen die Hartdelingen zelve genoegzaam.
Toen de ongesteldheid , welke den heer Feith heeft weggerukt , hem overviel , was hij begonnen met eene brochure voor
de pers gereed te maken over het regt der stad Groningen op
bet behoud harer hoogeschool , om ook daardoor mede te werken
tot afwending van het gevaar , dat deze academie zou worden
vernietigd. Hij wenschte vurig , dat stuk te kunnen voltooijen en nam liet daartoe meermalen ter hand, terwijl hij
zich reeds onpasselijk

gevoelde ;

maar eene onoverwinnelijke

lusteloosheid verhinderde hem telkens zijn plan te volbrengen.
Die lusteloosheid , zoo ongewoon in den man , wiens ij ver
anders onvermoeid was , en die in werken zijn lust vond,
deed zijne vrienden al spoedig vreezen , dat zijn toestand bedenkelijker was, dan het scheen , en maar al te spoedig bleek
die vrees gegrond te zijn. Van dag tot dag namen zijne
krachten af en weldra werd hij door den dood in 70jarigen ouderdom weggenomen.
In 1848 (10 Sept.) als werkend lid tot onze verceni-
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ging toegetreden , mogten wij ons slechts kort in dien warmen voorstander onzer inrigting verheugen. Dat hij de instelling van het Historisch Gezelschap toejuichte , getuigen de
navolgende woorden in zijne missive vervat , waarin hij tot
bet lidmaatschap besloot. »Nu deze Nederlandsche spruit eenmaal bestaan en leven bekomen heeft , wil ik haar gaarne zooveel in mijn vermogen is, ook door toezending van eenig stuk,
als mijne jaren en bezigheden dit vergunnen mogten , in haren toenemenden bloei ondersteunen. Uit hetgene ik in het
mij toegezondene gelezen heb , heb ik daartoe de gunstigste
neiging verkregen , want reeds bij het doorbladeren (in werken van dien aard mijne voorbereiding tot eene gezette en
bedaarde lezing) heb ik zooveel belangrijks en van hooge
waarde voor onze vaderlandsche geschiedenis en charterkennis
gevonden , dat het mij nu zeer zou spijten , indien zulk een
krachtige en ijverige werkkring , bij gebrek van deelneming,
weder gesloten zou moeten worden."
Deze weinige woorden zullen voldoende zijn om te doen
beseffen , hoe ook het Historisch Gezelschap regt heeft , om
het verlies van zulk een waardig lid te betreuren en diep
te gevoelen.
Op voorstel van den voorzitter wordt de heer Drieling, als
rapporteur voor de provincie Groningen , uitgenoodigd, om aan
ons geacht lid den heer mr. H. 0. Feith, zoon des overledenen,
namens het bestuur en de ter vergadering aanwezige leden het
opregt deel te betuigen , dat door hen in dit zijn smartelijk
verlies wordt genomen.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer dr. E. B. Swalue te Goes :
Het hospitaal te Cues en desze fs stukken. (Uit het N. Archief voor kerkel. gesch. Deel III.)
liet voormalige nonnenklooster Jerusalem te Bieselinge.
Losse bladen uit de vroegere geschiedenis.
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lets over de oude schutteren en hare hoven met derzelver opschriften te Goes.

hu lde aan mr. Jacob Palck.
Nehalennia , Jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en
letteren, voor het jaar 1S49. Middelburg 1849.
Correspondentie. De heer mr. J. H. Beucker Andreae zendt
aan het Gezelschap een verslag omtrent het stedelijk archief
van Leeuwarden, hetwelk hij door de goedwilligheid van den
heer W. Eekhoff, archivarius der genoemde stad , in staat is
gesteld mede te deelen. Wat het provinciaal archief van
Friesland betreft , belooft de beer Beucker Andreae ons daarvan binnen kort een overzigt te zullen geven. Later zal
ZEd. eenige stukken betrekkelijk Utrecht zenden , welke
zich in zijn bezit bevinden en af komstig zijn van prof.
J. H. Voorda. Deze , in de oproerige jaren van het laatst
der vorige eeuw Utrecht verlaten hebbende , werd vervolgens hoogleeraar in Franeker en overleed in 1814 te Leeuwarden. Buiten eenige extracten uit de notulen-boeken der stad
Utrecht , bevindt zich daaronder ook eene partij gedrukte
werken en schotschriften van 1787-1795 , allen meestal
Utrechtsche zaken betreffende en geschikt voor de bibliotheek
des Gezelschaps.
Nog deelt de heer J. J. de Geer namens den heer Prudens van Duyse te
eerier

Gent ,

archivarius dier stad , het afschrift

missive mede , geschreven uit Utrecht den 25 Febr.

1734 door J. Backhusius aan (?) en afkomstig uit de te
Gent verkochte verzameling autographen van wijlen den heer
Delbecq.
De heer de Geer wordt door de leden verzocht , om alvorens dit stuk , hetwelk niet onbelangrijk schijnt te wezen
met opzigt tot de geestelijke partijen van dien tijd , geplaatst
worde , het eenigzins te willen toelichten , en inmiddels
den heer Prudens van Duyse beleefdelijk voor deze toezending te bedanken.
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Nederlundsch t} Letterkundig Congres te Gent. In naem
van het Nederduitsch Taelverbond.
De voorzitter brengt ter tafel eene , door de leden van
het bestuur ontvangene , uitnoodiging tot het Nederlandsch
letterkundig congres, hetwelk door de Nederlandsche taal- en
letterkundige genootschappen van Gent aldaar is beroepen
en den 26 Augustus en volgende dagen zal plaats hebben.
Deze uitnoodiging is van den volgenden inhoud :
Het kan niemand ontgaen hoe door gantsch Europa eene
verandering in het leven der volkeren zich voordoet. Waer
eigene tael en zeden aen vreemdaerdigen invloed zyn opgeofferd, daer ziet men het volk als een reuzenkind de banden
verbreken , die zyne vrye ontwikkeling tegenhielden ; waer
eene natie door onderscheidene stactsbesturen gesplitst is,
wordt er naer middelen omgezien om aen de onderscheidene
deelen van éen lichaem meerder eenheid van werking te geven. Geen volk van Europa blyft , zichtelven onbewust ,
nog voortsluimeren : wy worden allen in beweging gezet door
eene eigenaerdige vormdrift , van welker geheimzinnige werking wy onszelven niet altyd even zeer rekening weten te
geven , ja die alle menschelyke vooruitzichten oms'erre werpt
en vernietigt.
Die vormdrift veropenbaert zich vooral door eene ongewone
werkzaamheid des geestes , door eene grondigere beoefening
der volkstalen en eene daeruit ontstane meer algemeene zucht
naer eigene letterkundige voortbrengsels.
In die beweging deelen de Nederlanden , even gelyk Skandinavië , even gelyk de Oostenryksche staten , even gelyk
Duitschland en Italië; ja de onderverdeelingen van den voormaligen Burgondischen Cirkel werken , elk op zyne wyze,
ten voordeele van een Nederlandschen volksgeest : de Fries
in het Noorden , de Wael in het Zuiden , leenen hunne
1) Door Nederland verstaet men de hedendaegsche ryken België
en der Nederlanden.
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kracht aen de pogingen van Hollander en Vlaming , om het
thans gespletene Nederland voor wederzydsch vergaen te be •
hoeden.
In 't bewustzyn dat die eenparige, schoon niet overal even
merkbaer werkende , vormdrift ook onder ons bestaet, en met
bet verlangen dat hetgene door de natuer tot voortleven bestemd is , door menschelyke afdwalingen niet gestoord worde,
hebben de Nederduitsche tael- en letterkundige genootschappen van Gent besloten , binnen de muren dezer stad een
Nederlandsch Congres , waertoe alle vrienden van eigen
volkszin en geestontwikkeling worden uitgenoodigd, te beroepen.
Op dit Congres zullen alle punten kunnen verhandeld worden , welke het behoud van den Nederlandschen stam ten
doel hebben. Om echter eene vastere bepaling aen de werkzaemheden van het Congres te geven , heeft de uitvoerende
Commissie den kring van deze vastgesteld tot
Nederlandsche Tael- en Letterkunde ,
»

Geschiedenis ,

Nederland sch Tooneel en Zangmuzyk.
Nederlandschen Boekhandel.
Men zal de noodige maetregelen nemen dat de godsdienstige en staetkundige verdraegzaemheid niet gestoord worde.
De tegenwoordige toestand der beide afdeelingen van Nederland zal door de sprekers op het strengste geëerbiedigd
worden.
Met deze waarborgen betrouwen wy , dat elk Nederlandsch
geleerde en vriend zyns Vaderlands liet zich tot Benen heiliger_ pligt , zoozeer als tot een waer genot , zal rekenen ,
door zyne tegenwoordigheid in die vergadering , het zyne toe
te brengen tot versterking van den algerneenen volksgeest ,
ten einde alzoo ons gemeenschappelyk goed , de Nederlandsche tael , noch in zyn geheel noch gedeeltelyk ontaerde en
9
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verloope , en de letterkunde eenen ruimeren werkkring vinde,
waerdig van de volkeren die eens Europa op den weg der
beschaving vooruit waren , en wien 't by helder doorzicht
nog kan gegeven zyn , het literarische standpunt te bereiken ,
wacrtoe zy eenmael geroepen schenen.
Wy betrouwen ook inzonderheid op uwe tegenwoordigheid,
Mynheer , en wenschen , vóór 30 Mei , van U te mogen weten , waerover Gy voornemens zyt Bene voordragt te doen,
opdat zulks in het uit te geven program mogt vermeld stam.
Gent , 20 January 1849.
De voorzitter der uitvoerende Commissie
F. - A. Snel laert.
De Secretarissen ,
Ph. Blornmaert,
Baron Jules de Saint-Genois.
Om tot de vergadering toegelaten te worden , zal men van
eerre toegangskaert voorzien zyn , waervoor eerre som van
twee frank zal geligt worden. Deze bydrage dient ter bestryding der onkosten.
De vergadering zal plaets hebben den 26 Augusty en volgende dagen , om tien ure des voormiddags.
De voorgaende byeenkomsten zullen plaets hebben in het
lokael van het Vlaemsch Gezelschap, in het Café de l'Université , Volderstract , nr. 8, tegenover de Hoogeschool.
De antwoorden moeten vrachtvry toegezonden worden aen
den Vo}zitter, Steendam , nr. 7.
Het bestuur heeft gemeend de aandacht der leden op dit
aanstaande Congres te moeten vestigen , en noodigt hen , die
voornemens mogten zijn zich derwaarts te begeven, ten vriendelijkste uit , daarvan aan het bestuur des gezelschaps vóór
den 30 Mei aanstaande kennis te willen geven , ten einde ,
zoo het mogelijk zij , uit dezulken eerre commissie kon benoemd worden.
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Archief der stad Leeuwarden. De beer mr. J. H. Beuc=
ker Andreae , te Leeuwarden , deelt desaangaande de navolgende bijzonderheden mede.
Het stedelijk archief van Leeuwarden mag met regt merkwaardig en belangrijk genoemd worden ; het behelst
1 0. De groote stads-archivekast , bevattende in chronologische orde de charters , documenten en oorspronkelijke stukken betrekkelijk de geschiedenis , het bestuur, de voorregten,
eigendommen , wetten , bepalingen , verpligtingen , vergunningen , overeenkomsten der genoemde stad , van de vroegste
tijden , en wel van den jare 839 tot den huidigen dag. Aan
deze verzameling van stukken van de hoogste waarde

is

nog

toegevoegd eene kleinere collectie van bepaaldelijk historische,
en eene dergelijke van bepaaldelijk administrative stukken
van vroegeren en lateren tijd , welke , bij rubrieken verzameld,
met de vorige gezamenlijk één geheel vormen , dat zeer talrijk en voor deze stad van groot belang is.
20. Een groet aantal boeken en handschriften van de 16
eeuw tot heden , bevattende resolutien van de provinciale
staten en het stedelijk bestuur , acten , contracten , processen,
rekeningen , registers , cohieren, bestekken , verhuringen
missives , doop, trouw-, dood- en burgerboeken, geliasseerde
stukken , couranten enz. enz.
30. Eene groote massa ingekomene missives van 1795 tot
heden; verder vele cohieren , accijns-registers , publicatien ,
acten van het kantongeregt , volkstellingen , registers, bijlagen
tot de stedelijke rekeningen en verdere administrative stukken van tegenwoordig gebruik.
In al deze verzamelingen bevinden zich wel Benige gilderollen en rekeningen van collegien en corporatien , als godsen weeshuizen , welke nog aan de stedelijke regering rekenpligtig zijn ; doch haar getal is gering en van weinig
belang , dewijl de nog bestaande gestichten zelve in het bezit zijn van zeer belangrijke archiven , waaronder die van
9*
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het St. Antlio;iij-gasthttis en bet Old Burger-weeshuis uitmunten. Nog minder is er over omtrent de vroegere kloosters en
abdijen dezer stad , wier archiven geheel verloren gegaan zijn,
met uitzondering van het Liber Beneficiorum of inventaris
der inkomsten van het Jacobijner klooster in 1580 , in de
archivekast onder No. 92 bewaard.
Deze verzamelingen zijn geplaatst in twee geschikte lokalen
op de derde verdieping van bet raadhuis. Het eerste werd
in 1835 , en liet tweede in 1845 voor hunne bestemming
geheel vertimmerd. en zeer net ingerigt , terwijl bovendien in
1843 ira het eerste eene groote en fraaije archivekast is gemaakt, wier vorm en geschikte inrigting niets te wenschen
overlaten. Ten gevolge dezer zorgen van het stedelijk bestuur bezit het archief van Leeuwarden Gene voortreffelijke
lokaliteit , welke geëvenrcdigd is aan zijne hooge belangrijkheid. Als middel, om ingeval van brand de stukken
dadelijk in veiligheid te brengen , is er in 1845 bij de vertimmering van het laatst vermelde groote lokaal in een der
hoeken een steenen koker aangebragt , waarin de pakketten
geworpen kunnen worden tot in een overwelfden kelder van
het stadhuis , terwijl er een vast persoon is aangesteld om
deze stukken uit dien koker op te vangen en in den kelder in
veiligheid te brengen. Zulk eene gelegenheid ontbreekt er
echter nog in het lokaal aan de noordzijde. Reeds sedert
verscheidene jaren heeft het bestuur daarom in overweging
genomen , om buiten tegen den noordelijken muur een dergelijke koker of plank aan te brengen als tegen het raadhuis
van Utrecht is geplaatst , met oogmerk , om de doozen en
portefeuilles met archiven en stukken , benevens gebonden
boeken daar langs buiten het locaal te kunnen afvoeren en
in een der hier tegenover gelegene vertrekken van het koninklijk paleis in veiligheid te brengen.
Sedert den jare 1838 is de heer W. Eekhoff als archivarius
der stad Leeuwarden aangesteld , wiens Geschiedkundig Be-

1 33

sehrijving van Leeuwarden , tusscheee de jaren 1833 en 1847
bewerkt en in het licht gegeven , overtuigende bewijzen
levert niet alleen van 's mans bekwaamheid en kennis, maar
ook van liet hoog belang van het bedoelde archief. Sedert
is de vroegere verwarring en opeenhooping van verschillende
stukken vervangen door de meest mogelijke orde en regelmaa!,
terwijl bereids alle stukken gesorteerd , gerangschikt

en

onder

bepaalde rubrieken vereenigd en met titels en opschriften
voorzien zijn.
Van de verzameling van archieven , charters of stukken
van de hoogste waarde , welke bij uitsluiting de archivekast
of het hoofdarchief uitmaken, bestaat er een register, hetwelk
naar oude aanteekeningen bewerkt en vermeerderd in 1803
is uitgegeven door den toenmaligen archivarius den keer G.
J. Voorda. Dit register , ofschoon zeer geschikt om de
fenaars

beoe-

der geschiedenis te wijzen op het groot belang van de

schutten der oudheid, welke het archief van Leeuwarden
vat ,

be-

onderscheidt zich evenwel minder door orde, gaanw-

keurigheid en

grondigheid.

Het is daarom eerie der voornaam-

ste zorgen van den tegenwoordigen archivarius om deze archivekast behoorlij k in te rigten en in chronologische orde
regelmatig bij

tijdvakken te verdeelen; alsmede

stukken te vermeerderen en aan

te vullen

om het

getal

met al de charters

van eenig belang , de stad Leeuwarden betreffende ,

welke ier

de archeven van Friesland en andere provincien , of vare andere steden

en gestichten , bij bijzondere personen of in oudwerken gevonden worden , in welke poging hij

heidkundige

bij voorraad reeds zeer gelukkig is geslaagd, zijnde de charters uit bet eerste tijdvak

of

Oud-Leeuwarden, van 830--1435

(van het ontstaan der stad tot aan hare vereeniging met de
parochien Oldehove en Hoek) met 9

van

de oudste en

be-

langrijkste stukken vermeerderd en aangevuld. Doch inzonderheid houdt de beer Eekho(f zich onledig
stelling van Gene nieuwe beredeneerde

met

de zamen-

naamlijst : waarin vat)
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elk charter eerst de zakelijke inhoud wordt gegeven, waarna
dat stuk wordt beschreven , kritisch onderzocht en historisch
toegelicht , in verband met andere charters of de berigten
van de geschiedschrijvers, terwijl ten slotte wordt opgemaakt,
welke de oorsprong, het gezag en de waarde is van dit stuk,
als bewijsgrond voor de waarheid en als het licht der geschiedenis. Ook worden van de meeste , moeijelijk leesbare
charters kopijen gemaakt en bij de oorspronkelijke stukken
gevoegd. Bovendien zijn er portefeuilles aangelegd voor wetenschappelijke aanteekeningen uit de behandelde stukken en
boeken, voor zooverre zij betrekking hebben tot de statistiek,
de geschiedenis , de regering , de gestichten , de beroemde
mannen en verdere merkwaardigheden der stad in verschillende tijdperken. De zorg daarvoor staat tevens in verband
met de verzameling van boeken , ten behoeve der stedelijke
bibliotheek , in welke echter hoofdzakelijk worden bijeengebragt de werken van mannen , die te Leeuwarden geboren
zijn , of daar geschreven hebben , welke verzameling , thans
reeds vrij volledig , Bene belangrijke bijdrage mag geacht
worden tot roem dezer stad , tot huldiging harer groote
mannen en tot de kennis der bronnen van hare letterkundige
geschiedenis. Met hetzelfde doel worden tevens bij het stedelijk archief verzameld alle schilderijen , platen , portretten
kaarten , gedenkpenningen en bijzonderheden , welke tot deze
stad in betrekking staan.
Scheepsgebed uit de 17° eeuw. .Medegedeeld door dr. B.
A. Swalue te Goes.
Aengesien alle goede giften ende volrnaeckte gaven tomen
van boven vanden Vader der lichten , soe laet ons de Heere
onse Godt aenroepen om eenen segen over dese onse oeffeninge.
Gebeth.
Almachtige Godt ende genadige Vader in Jesu Christo ! Wij ,
die hier tsamen sij n gecomen , om na Uwen wille ons selven
te oeffenen ju U. h. voort, vernederen ons voor Uwe hooge

135

Magiesteijt ende bidden U, dat Ghij naex Uwe belofte ons wilt
vergeselischappen met Uwen

H.

Geest; opent doch Heere! meer

ende meer de duijstere oogen onses verstants, dat wij te
claerder meugen begrijpen de wonderen Uwer wet. Buijcht
iae vriendelijcke Godt , steets onsen wille , dat die Uwen
wille mach onderworpen sijn, ende onse gedachten wilt doch
gevangen leijden onder Uwe gehoorsaenlheijt. Weert oock vuijt
den midden van ons het gene Uwen segen moehte van onse
ocffeninge affkeeren. Brenght doch ju ons te onder alle hoochmoet ende grootdunckentheijt onses selfs , ende stort jn ons
ware nedricheijt ende ootmoedicheijt. Geeft dat onse herten
mogen 6eraeckt wesen met heijlige vreese ende eerbiedinge,
dat wij sitten als jn Uwe tegenwoordicheijt. Regiert doch onse
longe , dat de selve niet anders en spreke als daer dient tot
eed
van d
grootmaeckin ge van Uwen h. iiaem ende stichtinge
den anderen. Heere Vader ! wij bidden U verhoort ons in
deseu om Uwes lievens Soons, onses Salichmakers Jesu Christi
wille, wien met U ende de H. Geest als de Ecnige Ware Godt
leeft en regiert van eeuwicheijt tot ceuwichcijt.

Amen.

Prins Frederik Hendrik voor de stad Brugge , 1631.
Medegedeeld door den heer van "leis van iV ck.
In het jaar 1646 (10 Oct.) gelukte het den prins van Condo
om met behulp der Nederlandsche zeemagt , onder bevel van
den luit. adm. Tromp , de stad Duinkerken tot de overgave
te noodzaken. De val dezer stad bevrijdde het Gemeenebest
van eenen vijand, die gedurende bijtra CO jaren aan zijne zeevaart en visscherij ontelbare nadeelen toegebragt had.
De krijgstoot van prins Frederik Hendrik in 1631 had
geen ander doel, dan om zich, in het belang dier scheepvaart,
van de stad meester te maken. Het verhaal van dien korten
en mislukten veldtogt wordt ons door den geschiedschrijver
Aitzema, ,aken van steel en oorlogli , 1 deel. blz, 1129, al
dus medegedeeld :
)Den ses en twintigsten is sijn Excelentie, latende een vlic
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gent leger bij Rees onder den graaf van Stierum , gheembarqueert zijnde (men maeckten het gheial van de scheepen wel
van drie duysent) afghevaeren. Tot Bergen op Zoom wiert de
cavaillerije gescheept, ende op 't vlack voor Ramniekens rende•
vous gehouden hebbende , is den dartighsten tot Ysendijck
in een geule , genoemt het Juffrouwen Gadt , gelandet. Treekende over Watervliet ende Maldegom , quam het leger (begroot op dertig duyzent te voet ende te peerde , met sestigh
kleene ende twintich groote stucken gheschuts) den tweeden
Junij aen het canael van Brugge na Gent loopende , omtrent
op een half mijle nae aen Brugghe. Alwaer met groote veerdicheijdt , onder faveur van eenige stucken geschuts , ghemaeckt sijnde een Brugge van drie pontons, passeerde 'savonts
tusschen drie ende vier uijren de garde van sijn Excelentie
met vier canons , mansfelders ghenaemt, ende vier duijsent
te voet ende acht cornetten peerden , forceerende drie loopschantsen. Meenden oock te nemen het fort Triest. Mae.
komende bij 't fort St.

wierden opgehouden door eenispaensche hadden oock niet al-

George ,

ge troepen van Triest.

De

leen bij tijdt het garnisoen in Brugge gesterkt met soldaten
ende lantsvolk, wel tot ses a seven duysent man, onder den
graaf van Fontayne , maer quamen onder den marquies van
Sante Cruz ende graef Jan af van Antwerpen over Gendt ,
sterck omtrent twintich duysent te voet ende vyftich
ten

cornet-

peerden. De marquies van Zeelade met sijn regiment

was oock binnen Brugge ghekomen , behalve twee duysent die
na de kant van Blanckenbergh den in- ende uijtganck van
Brugghe deur twee poorten noch open ende vrij hielden. In
Brugge hadden de landtlieden meest haer kooren ghevlecht,
sijnde oock van amunitie wel voorsien."
Dit verhaal nu kan nader worden toegelicht door den navolgenden

brief, welken de hoofdaanvoerder der door Utrecht bezol-

digde krijgsbende, Grijn Lobbertz genaamd , den 4 Junij uit

het

Staatscue leger voor Brugge schreef aan de drie staten van Utrecht:
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Ed. Mob, Heerera.
Ick Nebbe schuldiger plichtshalven eijet ledich staen (willen)
UL, bij desen te veraduerteren, dat de prins den 24 Meij tl des
sonnendaechs omtrent den middach met ongeveerlijck twee
duijsent schepen sijn 't seijl gegaen , soe niet liet voetvolck ,
reijtereij , wagens , canon , tochpeerden ende voert alles , wat
an den oorloch dependeert , ende sijn met Goddis hulpe tot
Rammekens in Zeelant opt Vlack wel gearrijueert, ende hebben aldair stil gelegen tot den 24 dito 2) orn redenen dat
sijn Exc. noch voetvolck ende ruijters was verwachtende, ende
sijn alsdoen des morgens omtrent ten 6 uren weder onder
seijl gegaen. 's radde middaichs in Vlaenderen (omtrent een
half uijr boven Isendijek) arrijverende, heeft de prins terstont
't voetvolck uijt dije schepen aen landt komen laten, ende in
ordre gestelt sijnde, datelike voirt gemarcheert tot watervlijet
ende daer twee nachten logerende is op den eersten Junij
weder voert gemarcheert door Lanpneek ende Heecloo ende
des nachts te Mallegom ge loge ert , is den 2e dito des morgens
wederom vandaar gemarcheert, doch de prins heeft omtrent 500
vuijrroers met de garden en ettelijke compagnien ruijters ende
ses veltstucken met dije scheepebrugge voor uijt naer dije Leije
gesonden, om daerdoer een frije pas te maken, waer den vijandt
sick heeft vertoont, ende op onse compste gewacht; doch also
liet canon op dije kante van de revier wonde geplant ende
vijf schoeten op haer worden gedaen uijtgesondert dije musketten ende vuerroers, dije stuck schoeten, hebben dije soldaten
onder het faveur van 't canon (dije brugghe gcleijt sijnde) de
Leij gepasseert ende den vijandt (behalve van dat imandt
van dije onse is gequest geworden) naer Brugge niet verlies
1) Zondag was de 25 Mei, Er bestaat dus zoowel bij de schrijver
als bij Aitzema die dit vertrek op 26 Mei stelt, eene vergissing in
de dagteekening.
2)

Aldus in het naar liet oorspronkelijk genomen afschrift van wij-

len den heer J. J. Dodt,
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van vijer mannen geretireert ende (naer dat men sijen kon)
sijn omtrent 2 compagnien ruijters ende twe of drije cornpagnien te voet sterck geweest) ende hadde haer volck begonnen sterck te maken , ofte beginnen te begrauen , maer
van dije onse vervolcht sijnde, hebben tselue oock datelick
verlaten. Dije Leij is eargisteren met stenen redouijten beset.
Het is te verwonderen , dat den vijandt soo weinich defencij
heeft gedaen , doer dijen sij achter den dijck goede tegenweer
hadden connen doen , voir een uijr ses of acht ten minsten,
maer sijn datelijck met schande geretireert. Dije vreese ende
de schrick, dije hier is int geheele lant en is nijet genoich te
schrijuen. Dije huijsluijden sijn soe haestich gevlucht, dat sij
alles hebben laten staen , ende dije soldaten wat sij hadden
ten besten gegeven. Dije vijf duijsent man , dije den vijandt
hadde liggen tegenoeuer Sluijs , sijn die 1 Junij 's auonts ende
den 2' dito 's morgens met schepen naer Gent ende Sas van
Gent gevaeren , menende dat sijn Exc. Sas van Gent den pas
soude hebben genomen om Hulst voerder te belegeren.
Desen morgen den 3e dito bija ick met sijn Genaede graeí
Erenst ende noch 3 ingenieurs dicht onder die stadt gewest
ende dat onder distensij van een musket schoot om dije gelegenheijt van dije lande ende wegen dáer buijten leggende
te visiteren , maer als dije trompette bloes Wilhelmus van
1Vassauwen , hebben dije vande stadt tijen off elf schooten

sterck mittet canon op ons geschoten , mit cogels van 12 ponden ijsser, maer Goddank ! nijernandt beschedicht, noch het
convoij , dat sijn genade bij hem hadden. Nae dat wij zijen
konnert , is de stadt gans nijet sterck , ligt roet omme in
muijre , onder grachten ende hoge lande buijten ornme. Ick
en twijfel nijet het sal met cleijue moeijte worden gewonnen,
soo de stat maer belegert wordt. Het leger ligt nog wel een
uijr gaens van dije stadt af. Daer is order gegeven om dije
quartieren te maken , dat men dije stadt belegere sal , doch
soe datelijck is geresolveert de quartieren te maken , graaf

139
Ereast is al met seven regimenten te voet ende 10 compaguien
te peert vertrocken nae sijn quartier , op beijde sijde vande
Laeij , op een clein half uur gaens van dije stadt. Oock
soo hebbe ick noch verstaen , dat den vijant met drije cornpagnijen vuijrroers lach op een sterck reduijte met een
eerde borstweer , heeft den prins doen opeischen ende
sijnt er uijt getrocken solider enige defencij te doen ende
hebben al haer geweer daer moeten laten , uijtgesondert haer
b eweer. Sijn Exc. heeft desen dach sijn trompetter met een
brijef naer die stadt gesonden , verscheijde malen den trompet geblasen hebbende , is nijet binnen gehaclt. Den trompetter heeft eijndelijck dichter onder die stadt gereden , doen
hebben dije van binnen 2 canons op hem gelost , soe dat
dijn achterom si j n kop stoeff en is voer seer naegeschoiten
geweest, eijndeli 1 k is den brief noch doir sekere boer binnen gecoren , wat antwoordt dacrop gevolgt is en weet ick
nijet te schrijuen. Ick hebbe goeden moet ende hoope met
goeden hulpe binnen een maent in Brugge goed cijer te maccken ende dije gesonthcijt te drinken van UE. Ho. Mo. , nijet
tegen staende doen wij sulcx over mael daegelicks. Hiermede
Ed. Mo. heeren, Goidt Almachtich biddende etc.
UE. M. seer onderd. dijenstwillige dijenaer,
GRJJN LOBBERTZ.
Met de ijlle wt den legger
voor Brugge den 4 Junij 1631.
Opschrift: Ed. Mo. Heeren etc. dije staten van Uijtrecht.
Behalve dat beide verhalen in liet een en ander met elkander verschillen , zoo zien wij uit den brief van Lobbertz.
dat de prins werkelijk de stad Brugghe den 4 Junij heeft
opgeeischt, doch wat antwoordt daerop gevolg t is , zegt hij ,
en weet ick nijet te sehr juen. Deze opeissching is ee ri e omstandigheid, die onze geschiedschrijvers verzwijgen , alleen
verhaalt ons Aitzerna , dat de hertog van VendUmc den bis
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schop van Brugge de overgave der stad aanraadde , doch dat
zijn schrijven onbeantwoord bleef.
De hoop van Grijn Lobbertz om , binnen eene maand tijds
in Brugge , als eene veroverde stad , goed cijer te maken en
bij die gelegenheid op de gezondheid der Utrechtsche staten
te drinken, werd niet verwezentlijkt. » Den vierden Junij ,"
(denzelfden dag der opeisching) vervolgt Aitzema, »campeerde
haer de Spaensche met al haer legher bij St. Joris fort ,
't welck sijn Excelentie wel hadde willen fortificeeren , om
een vaste voet te houden , maar wierde geprevenieert, soo in
dit als in sijne geheele desseingh deur de snelle en onverwachte aenkomste van 's vijands leger , die nu oock twee
bruggen hadden gheslagen over het canael van Brugghe na
Gent , om sijn legher aen beijde sijden van 't canael te jun.
geren ende de convoijen van Aerdenburch over Maldegom in
's printen leger komende , te beletten."
Het leger van den prins was vol moed , nog verhoogd ,
zooals niet onduidelijk uit den brief van Grijn Lobbertz
blijkt, door de overhaaste vlugs des vijands aan alle zijden
op het zien der Nederlandsche varren. Aan mondbehoeften
ontbrak het hem niet , want dP krijgslieden hadden te Maldeghem voor 5 dagen leeftogt ontvangen, behalve de 100,000
.. broods , die op wagens geladen het leger volgden. De
^s

meerdere sterkte des vijands hieldt den prins niet terug, hem
het hoofd te bieden , en evenwel nam hij den terugtogt aan
naar watervliet , waar hij zijne magt weder inscheepte en
Vlaanderen verliet.
De afgevaardigden der staten namelijk , die als krijgsraad
den prins in dien veldtogt volgden en meestal weinig krijgskennis bezaten , en zoo dikwijls de plannen des veldlreers uit
overmaat van voorzigtigheid , uit vrees van bloedverlies , soms
wel uit karigheid voor 's lands geldmiddelen belemmerden ,
meenden , bij liet vernemen van de nabijheid des vijands,
die gereed scheen aan liet Staatsche leger den doortogt te
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te betwisten , de verdere onderneming te gevaarlijk , en ver
klaarden de verantwoordelijkheid , ingeval eener neerlaag , niet
op zich te nemen. Hoe sterk ook de prins op de uitvoerin g
van het eenmaal besloten plan des krijgstogts aandrong en
hun teregt betoogde , dat de eer van den staat en van het
leger den terugtogt niet gedoogde , zij bleven onwrikbaar bil
bun gevoelen en waagden het zelfs den prins van eerzucht
en gebrek aan vaderlandsliefde te beschuldigen 1).
»De Spaansche ," vervolgt Aitzema, droeghen roerra over het
rnislucken van dit desseijn, maeckende navolgende Lijdt of
jaer geschrift :
IIendriCUS NassaViUs tenDIt Br\Tgas prIMAJVnI ,
SecVnda DIe V enit , tertia VIDIt , qVarta f UgIt.
Hoe dit schimpdicht een Frederik I.lendrik , den broeder
van een

Maurits,

moet gegriefd hebben , beoordeele de lezer!

S. Vergadering. 11 April 1S19.
.Z Yieuwve leden. Bibliotheek. Correspondentie. Verzameling van handschriften, toebehoorende aan 1121'. J. Fabius te Amsterdam. Inval
an de Veluwe, 1629. Attestaties en it formathin in zake ,pan
J. van Duvenvoorde. Antwoord van H. de Groot aan J. Vandel enz. 4638. Seger Fransz, kapitein der watergeuzen, 4572,
A. P. van der fr 'eif ,

9605. Archieven der

steden ZJIede,nblik,

Hatton, Gorinchem, Leiden en der abdij van Egmond. Verzameling vun handschriften etr oude papieren van wijlen mr. C.
M. van Heiigst te Utrecht. Rekening van Jan de Bert Jansz.,
1484-1485.

Nieuwe leden.

Tot

werkend

lid

wordt benoemd

de beer

dr. N. P. Visscher te Utrecht.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer J. David te Leuven.
Recherches sur le cours primitif de l'E'scaut. ( i Ytrait du
tome XVI, N o. 2 des Bulletins de l'Academie Royale de Belgique).
4) Wagenaar, deel XI, blz. 134.
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Correspondentie. De beer rapporteur voor de Belgische
leden deelt mede drie missiven , te weten , van de heeren
K. L. Torfs , ged. Antwerpen 1 April ji. , J. H. Mertens ,
ged. Antwerpen 7 April jl. , en J. David , ged. Leuven 12
April jl.
De heer Torfs belooft , behalve de reeds toegezegde verhandelingen, binnen kort Bene bijdrage aan het Gezelschap
ter plaatsing te zullen zenden.
De heer Mertens betuigt zijnen bijzonderen dank voor de
ontvangst der Apologie pour Philippe de Marnix , hetwelk
door den heer Rammelman Elsevier te Leiden op de uitnoodiging van het bestuur deswege aan de leden des Gezelschaps
gedaan (zie Kronijk blz. 98), is ingezonden. Deze zeldzame
brochure behoort tot de bibliotheek van wijlen den hoogleeraar Tijsius , welke zich op het Rapenburg te Leiden , onder
directie van den hoogleeraar Tydeman , bevindt. In deze
bibliotheek is Bene reeks van soortgelijke brochures en schotschriften voorhanden , welke in pakketten chronologisch gerangschikt zijn. De gemelde Apologie werd door den heer
Mertens met te meer vreugde ontvangen , omdat zijne langdurige tot hiertoe vruchtelooze naporingen , zoowel hier te
lande als in Belgie , hem met grond deden vermoeden, dat
dit bibliograpliisch juweel , gelijk hij het noemt , te loon gegaan was. Hij zoude het immer als eene leemte aan het
werk zijner Geschiedenis van Antwerpen beschouwd hebben,
indien hij dit stukje , ook zoo hoog belangrijk wegens delg
inhoud , niet had kunnen bezigen.
Bij de welwillende aanbieding van het bovengemeld geschenk-exemplaar , belooft de beer J. David, te Leuven, aan
het Gezelschap , bij eene nadere gelegenheid , nog het een en
ander als blijk zijner belangstelling te zullen toezenden.
De rapporteur voor de provincie Zuid-Holland deelt voorts
eene soortgelijke toezegging mede van den heer van Kinschot
te 's Gravenhage uit diens missive van 4 April jl.
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Verzameling van handschriften , toebehoorende aan den
heer mr. J. Fabius, te Amsterdam.
De rapporteur voor de provincie Noord-Holland meldt , dat
de heer mr. J. Fabius te Amsterdam zich , op het verzoek
des bestuurs , bereid heeft verklaard , om alle die stukken
uit zijne verzameling van handschriften, welke eenig geschiedkundig belang bezitten , onder den noodigen waarborg ten
dienste van het Gezelschap te stellen , ten einde ze door den
druk openbaar te maken.
Inval in de Veluwe, 1629. De voorzitter , als bepaaldelijk belast met het onderzoek naar bescheiden , betreffende
dit historisch feit , ten dienste van den beer Tol te Tilburg
(zie K.ronijk blz. 100) , berigt , dat hij reeds aanvankelijk
in zijne pogingen geslaagd is en vooral in de stadsboeken
van Utrecht zeer veel belangrijks daaromtrent heeft gevonden,
vooral met betrekking tot de maatregelen door het stedelijk
bestuur , in overeenstemming met de provinciale staten ter
verdediging der stad genomen , tijdens Amersfoort zich in
's vijands magt bevond. hij twijfelt niet of verdere nasporingen zullen nog meer ongekende bescheiden doch aantreffen , welke den heer van Tol zullen in staat stellen , aan
dien arbeid de noodige volledigheid te geven.
Attestaties en infornzatiën in zake van jhr. Johan van
Duvenvoorde enz.

Naar aanleiding van een

in den Letterbode

van den 6 April , N°. 14 , voorkomend berigt van den heer
K. Kaan , omtrent een handschrift door de stad Haarlem
aangekocht uit de verzameling van v. Alkemade en van der
Schelling en onder No. 92 der H. S. in

folio aldus ver-

meld : Attestatiën en infornzatir-n van den hove van Holland in de zaak van jonkh. Johan van Duvenvoorde, bailliu,
dijt i, raaf en rentrnr. gen t. van den lande van Voorn , in de
overgave van Haarlem door de Span jaarden gevangen , eerst
op 't stadhuis , daarna op de hofstede van den burgemeester
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Nicolaas van der Laen, alwaar de graaf v. Bossu gelogeerd
was, gelegd , tot Schoten gebragt en eindelijk nevens de
HH. Lancelot van Brederode, Roussiyny en Simon Schovel
op den 18 Aug. 1573 voor den noen aldaar onthoofd en
in een gedolven kuil begraven. Authentieke kopij van dien
tijd— wordt de rapporteur voor de provincie Noord-Holland
verzocht zich tot den heer de Bruin Kops te wenden , met
verzoek om nadere inlichtingen omtrent dit handschrift.
Antwoord van II. de Groot aan J. Vondel , bij gelegenheid van de opdragt van het treurspel, getiteld : ,Gijsbrecht
van Amstel. Medegedeeld door den heer mr. W. J. C. van
llasselt , te Amsterdam.
Reeds meer

clan

200 jaren wordt Vondel's Gijsbrecht van

Amstel jaarlijks ten tooneele opgevoerd. Er is zeker geen
tweede voorbeeld ten onzent , en welligt ook niet elders ,
van eene zoo veeljarige opvoering van eenig tooncelspel.
De Gijsbrecht is nationaal geworden en boeit alzoo de be-.
langstelling van onze landgenooten. Vondel droeg zijn werk
op aan de Groot; die opdragt is voor de meeste uitgaven
van den Gijsbrecht te vinden. Maar belangrijk moet het
geacht worden, de wijze waarop de Groot, destijds in Frankrijk , die opdragt ontving , te kennen. Hiertoe werd ik in
de gelegenheid gesteld. Voor eenigen tijd toch werd mij
vertoond de navolgende eigenhandige brief van de Groot aan
Vondel in antwoord op de opdragt van den Gijsbrecht.
Myn Heer.
Ick houde my seer geobligeert aen UE. beleefdheit ende
groote affectie tot my, de welrke schier alleene immers neuens
weinige uan die landen soect te versoeten myne geleden
swaericheden ende te vergelden myne onbeloonde diensten.
Ick heb uwe gauenende wercken altyd ten hoochste geestimeert. Soo ick van dit werck sonde seggen dat ick gevoele,
soo sonde ick mogen verdacht syn off ick de eer, die my is

geschiet door de toeeigening daer door boude willen erkennen,
t' welck ick noch daermede nochte op andere wegen en sic
te connen doen nae behoorcn, by anderen wil ick wel spreecken uan de geluckige uitkiesing uan dese in der daet waerachtige , maer by UE. schoon gecicrde geschiedenisse, de stalt
van Amsterdam daer dit werck is gemaect ende vertoont eigentlyck toecomende , de seer weluoegende schickinge uan
alle deeleu uan het eerste tot het laetste, wyse 1ecringe, teere
hartroeringe , u boeiende doer wel beknochte veersen.
UE.

sal ick niet anders seggen , dan dat ick

Amsterdam

L:y

voor

geluckigh boude, soo veele daer syn, die dit werck liae sync
waerde connen schatten. Den Coloneeschen tEdipus van Sophocles , de biddende vrouwen van Euripides , hebben Athenen noit grooter eer aengedaen als Amsterdam hier mede geniet. Ende alsoo ick vertrouw dat dit werck onsterffeiy ck
is , soo derf ick daeruit v erhoopen , t' gunt my myne eigen
wercken niet en duuren tocseggen , dat myn naem sal blyven leuende in een stadt , die ick ten hoochste altyd heb
gecert. Groote dancbacrheit ben ick UE. schuldigh, de welcke
ick in myn hart onuerzeert wil bewaeren , tot dat ick eenige
gelegentheit uinde om de seine metten daet te doen blycken.
Tot Parys , den 28 Mey 1638.
UE. dienstwillige ende danckschuldige,
Iet adres of opschrift luidt:

H. BE GROOT.

A menheer Menheer van Vondelen , A Amsterdam.
Hoezeer bovenstaande brief ook reeds elders , bij voorbeeld, in liet leven van

Joost van den b rondei

011efen (bl. 105 en volgende van den

2°

door L. van

druk) is opgenomen,

hebben wij echter gemeend aan hem nog eens eerre plaats te
mogen inruimen , daar in de vroegere afschriften de taal els
spelling van de Groot niet is behouden en het hier gegeven
afschrift , als naar het oorspronkelijke genomen , die taal en
spelling naauwkeurig terug geeft. Zoo ook draagt het afschrift bij
van 011efen , de dagteekening 28

liay :J.IDG' >t' I,

hoezeer

het volgens
d^^u oorspronkciijkeii luiei° ;^^` ^`^^^,° 1 ^ ;^ ^ moet zijn.
L
10

14
Seger Franks:, , kapitein der watergeuzen , 1572. Medegedeeld door den heer Leupe te Medemblik.
De raad van den honing van Spanje te Brussel verzoekt
aan de regi ering der stud Illedemblik, Seger Bransz. , capitein
onder de rovers en piraten van der zee , in hechtenis te doen
nemen.
Gesien hebbende in den raet van sijne Mt. die confessie ende
examinatie van Jan Ghijsbrechtsz. Coninckz, geboren van den
stadt Dordrecht, nu tegenwoordelijck binnen Bruxel gevangben
weesende, bij de welcke is geaccuseert Seger Franssz. van den
stadt van Medenblick, sijnde een capitein onder de rovers ende
piraten van der zee , stelende ende rovende dagelix de goede
coopluijden ende ondersaten van sijne Mt : dunct daerom den
selven raet, dat men letteren seijnden sal aen den bailliu ende
overigbeijt van Medenblicq om den selven bij den hals te
grijpe ende t apprehenderen gevanckelijck stellende ; ende bij
faulte van dien te verdagen ende te verschijnen in persoon
voor sijne Exellentie oft voor den raet daertoe Beset , binnen
XXX dagen bij drie editte peremptoiren , te weten van X
daech tot thien daech , ende dit sonder dilaij ende verbreek
op den eeuwigen ban, ende confiscatie vand goed, om te comen t antwoorden tot sulcken sijnen vragen ende conclusien
als den procureur generael van den selven raet, will ende ten
daghe dienende op den selven Seger nemen en exhijberen sal.
Temende oock int besit alle sijne goederen ,, ende denselven
stellende bij inventaris , overleverende in handen van den
ontfanger van de geconfisqueerde goederen , Baer of zij hier
twee overeenden sullen alhijer.
Gedaen tot Brussel den XIIJ Februari] 1572, stilo Romano.
Beneden was geschreven , oock geadvijseert bij den selven Raet
mij tegenwoordigh.
Geteeckent

PRAES.

Noch stont onder in Francoijs : Gecollationneert mettet
originael bevonden accorderende van woort tot woort.
(Get.) J.

BAST.

147
De hertog van Alva dringt dit bevelschri f t nader aan.
Lieve ende goede vrienden. Wy seuden u met dese copie
auctentyck van seecker advys van die van den Raet van
syne Mt. ende ons, zy ordonneren u te volgen ende u te regelei en na t' inhout vant selve advys , solider yet te vergheten
noch achterlaten. Ende daernae sultdy u besoingne oversenden met oock t exploit van de citeringe totten procureur generael van deselve Mt. totten selven Tact goets tyts dienende
totten selven dach. Hier in syt sonder faucte. Tot lietwelcke, lieve ende goede vrienden, onse Heer moet u hebben
in syn sauvegarde.

Tot Bruxcl den 16 February 1572 stilo Romano.
Onderstont Duc

D'ALVA.

A. P. van der JPerje verzoekt aan de regering der stad
fliedemblik, om uit aanmerking der diensten door zijnen vader
den lande tijdens het beleg van Leiden bewezen , te worden
begunstigd met liet ontvangers-ambt der gerneene middelen
onder Leiden en Rnland, opengevallen door het overlijden
van Dirk Adriaansz. van Nierop.
Erentfeste , wyse , voorsienige , seer discrete heeren.
Myn heeren. Ick hoope alle de werelt genoughsaern bekent te syn die groote getrouwighyt by myn E. vader Pieter
Adriaensz. van de Werf in den belegge tier stadt Leyden
burgemr. bethoont ende vervolgends de seer groote dienste by
den selven met gevaer van lyffende leven, t verdueren van honger ende noot ende meer andere swarigheden, den gemeinen lande
gedaen , sonder dat de voorschr. mynen vader oyt daervocr
eenige recompense heeft genoten ofte gesocht te genieten , hem
des alleen troostende , dat de gelegenthyt sich toedraegeride
van eenige officien ofte staten , Baer toe sync kinderen ofte
eenige van hen soude mogen bequam gevonden worden, my n
Ed. heeren Staten de voorschr. sync soo groote diensten riet
en souden nalaten weerdig te gedenken; maer soo het als nu
gebeurt is , dat Dierck Adriaensz. vim Nycrop, ontfangcr van
10*
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de gemeine middelen onder Leyden ende Rhynlandt, in den
Heere gerust is, ende mits den staet vant voorschr. ontfanger.
schap vacerende, ende sonder twyffel ter eersten vergaderinge
van de Ed. heeren Staten daerop sal ordere gestelt ende nieuwe
verkiesinge van eenen anderen ontfanger gedaen worden :
soo ist, dat ick vertrouwende de voorschr. mynes vaders diensten ende den goeden wille, die ick ten gelyckeii einde altyt
gehadt hebbe, ende oock dat ick sclfs tegenwoordig ten ouderdom gekomen synde, dat de vroetschap der stadt Leyden myn
in de voorschr. myne vaders plaetse tot vroetschap gecozen
ende aldus tot schepen der stadt Leyden verweerdigt heeft, myn
onderstaen hebbe de vryhyt te nemen om uwer Ed. te versoucken, dat de selve gelieve myn tot het voorschr. ontfangerschap te houden voor gerecommandeert, ende diens volgende
uwer Ed. gedeputeerde gaende ter daghvaert in last geven, om
myn persoon wesende Adriaen Pietersz. van de Werf van
uwer Ed. stede wegen daer toe te verkiesen , niet twyffelende
off en sail myn daer sulx in quyten , dat soo de vergaderinge van de Ed. heeren Staten , als uwer Ed. , in als van
mynen dienst sullen nemen voltomen contentement. Waermede , Erentfeste , wyse , voorsienige , discrete heeren , myn
heeren, ick den Almoghende Godt will bidden uwer Ed. stadt
int gemeen, als myn heeren int bysonder, te verleenen gelucksalige regeringe.
Uit Leyden desen XXIIJ July 1605.
(Get.) A. P.

VAN DE WERFF.

Opschrift : Erentfeste, wyse , voorsienige , seer discrete

heeren, myn heeren, burgerar. ende regeerders der stadt Medenblyck.
Bij deze niet onbelangrijke brieven zendt ons de heer
Leupe ook nog den navolgenden inventaris van stukken , zich
bevindende op bet
Archief der stad Mederbik. Inhoud der stukken vervat

in paket L. A;
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No. 1. 1603. 8 Mei. Kennisgeving van het afzenden van
34 schepen , waaronder 23 van ammunitie en 11 zoetelaars ,
verslag van het voorgevallene voor Sluijs , en verzoek om in
zijne betrekking vervangen te worden, zijnde benoemd tot
burgemeester te Rotterdam. Uitgevaardigd B. van Vlooswijck.
4f schrift.
No. 2. 1604. 7 Jan. Een schrijven bij den beer advokaat, van den beer Caron uit Engeland ontvangen over het
executeren van sir Job. Brock, broeder van milord Cobham ,
benevens Benige anderen. Uitgev. Gerrit Coorn. Afschrift.
No. 3. 1604. 2 1\1ei. Kennisgeving van aankomst op liet
eiland van Casant en het veroveren van drie fortjes aldaar
gelegen. Ongeteekend. Extract.
No. 4. 1604. 10 Mei. Voorwaarden waarbij het fort
van Hondijk wordt overgegeven. Ongeteekend. Translaat.
No. 5. 1604. 9 Junij. Kennisgeving van bet door den
vijand drie malen vruchteloos bestormen van het polderwerk,
en opgave vair het verlies aan beide zijden geleden. Uitgev.
Gerrit Coorn. Afschrift.
No. 6. 1604. 20 Junij. Idem van de goede couragie, die in
Oostende heerscht , en van de hoop dat de stad het zoo lang
zal houden , tot dat zijn Exc. haar komt ontzetten. Uitgev.
Gerrit Coorn. Afschrift.t.
No. '7. 1604. 21 Aug. Idem van de overgave van Sluijs
door den vijand op den ... Aug. 1604, door een' bode die
uit het leger is gekomen en die bij monde verklaart zulks
waarachtig te wezen. Uitgev. Claes J. Sijms. Afschrift.
No. 8. 1605. 20 Nov. Ter begeleiding van een kopij missive aan de gecommitteerde raden van Holland over de grouwel ycke conspiratie , die in Engeland gesmeed was tegen den
koning, het parlement enz. Uitgev. C. J. Sijms. Afschrift.
No. 9. 1606. 25 Oct. Kennisgeving dat Grobbendonq met
het grootste gedeelte van het garnisoen uit Geertruidenberg is
Af schri
getrokken enz. Uitgev. dezelfde, Afschrift.
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No. 10. 1607. Kort verhaal van het gebeurde op den
25 April (1607) voor Gibraltar , het sneuvelen van den admiraal J. van Heemskerk , van den kapitein bijgenaamd

de

Lange enz. met bijvoeging dat men voor Tetuan in ! Barbarije
is liggende , om de geleden schade te herstellen. Uitgev.
Cornelis Spaignardt. Afschrift.
No. 11. 1607. 16 Aug. Over eene bekomene tijding va

ts

den commissaris Carel Carelsz. uit Madrid, nopens het loslaten
der gevangenen uit de West-Inuicn, specialijk Joris Adriaensz.,
met verzoek om de jevangene Spanjaarden hier te lande los te
laten , alsmede die , welke op de vloot van Jacob van Heemskerk genomen zijn. Uitgev. Simon Bareutz. Afschri
Afschrift.
No. 12. 1611. 15 Febr. Kennisgeving van het inkomen
van twee brieven van den ambassadeur Acrtseus over de
beschuldiging tegen den hertog van Espernon ingebragt. Uitgev. C. J. Sijms. ilfsclirift.
No. 13. 1613. 10 Oct. Over het verlossen van eeuige Viamingers, over den genaakten vrede met den Grooten Heer en
he't geven van order aan zijne schepen om de Vlaamsche ongemoeid te laten. Uitba. Soliman Bassa. Translaat uit 't ltaliaansch.
No. 14. 1615. 30 Sept. Over een vergelijk tusschen de
staten over een bestaand misverstand enz. Uitgev. F. van
Teijlingen. Afschrift.
No. 15. 1616. Het zenden van den raadsheer Pr. de
Montjou om over de belangen van den oorlog te raadplegen.
Uitgev. Emanuel. In de Transche taal. Afschrift.
No. 16. 1620. 2 Oct. Kennisgeving , dat prins Hendrik
met al zijn volk anderhalf uur beneden Coblenz den Rijn is
overgetrokken. Uitgev. Dulmen. Afschrift.
No. 17. 1621. 1 April. Idem over het verlossen van 64
slaven (Nederlanders) uit de handen van den Bassa van Tunis en Algiers , met bijvoeging dat eerstdaags de overige
Nederlanders ontslagen zullen worden, noodra ze uit zee zijn.
Uitgen. A. Bruijuingh. Afschrift.
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No. 18. 1621. 17 Dec. Over een aantal Nederlanders als
slaven zich bevindende te
op de kust van

Spa*

Tunis ,

met verzoek om schepen

te willen zenden met een persoon

van kwaliteit. Uitgev. Winand de Keijser. Afschrift.
No. 19. 1622. 27 Nulij. Aan de drie provintiën om consent tot betaling in de oorlogskosten tot de fortificatiën , vivres en arnmunitie van oorlog voor die van Sluijs (met bijlagen). L7itycv. Staten -generaal , ter ordon. C. Aerssen, Afschrift.
No. CO. 1622, 20 Sept. Over het opbreken van het leger
van zijne Exc. niet kennisgeving dat door zijne Exc. iets
notabels zal worden voorgenomen , hetzij op Antwerpen of
op Hulst. Uitgen. J. J. Verburch. Afschrift.
No. 21. 1622. 9 Oct. Over het oprukken van den vijand
uit zijne kwartierei Oostdrecht , Zwijndreclit, Stabrouck enz.
Uitgev. A. F. Sonck. Afschrift.
No.

22. 1622. 7 Oct. Kennisgeving dat hij in Plymuijen

bezigt bekomen heet, dat er in het kanaal 22 groote Spaansche schepen waren , en dat hij ten spoedigste in zee zal
loopen om hunnen koers te weten te komen. Uitgev. Comniandeur Hilbrants Gerbrants Quast. Afschrift.
No. 23. 1622. 12 Oct. Kopij van een' brief uit Douvres
over de kapiteinen Rogier , Jacobsz. , Wittebol enz. Ongeteekend. Afschrift.
No. 24. 1624. 2 Junij. Over het lossen der gevangenen
in aanmaning om de kosten daarop gevallen spoedig te voldoen , het in vrijheid stellen van den broeder van den graaf
van Mansfeld, zijnde een geestelijk persoon , met bijvoeging
dat onder het akkoord zal begrepen zijn Jan Jacobsz. Melcnap met de zijnen. Uitgen. A. Sonck. Afschrift.
No. 25. 1626. 5 April. Berigten uit Parijs , Rochelle enz.
bet vergaan van een oorlogschip van Amsterdam op de kust
van Ierland. Uitgev. P. J. Schagen. Afschr ft.
No. 26. 1626. 2 Junij. Over eenige burgers

van

Medem-
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blik op de Turksche galeijen zittende , met aanmaning om
door het zenden van geld pogingen aan te wenden om hen
te verlossen (met duplicaat). Uitgev. Cornelis Haga. Zijne
handt.
No. 27. 1627. 27 Jan. Over een schrijven van Langeracq
uit Parijs over de schaarschte van geld , waarin zich de koning bevindt, met bijvoeging dat de infante besloten is om 9
schepen uit Duinkerken en Benige uit Biscaije te zenden
naar Guinée , om onze komp. van daar te jagen. I ritgev.
P. J. Schagen: Afschrift.
No. 28. 1632. 22 April. Over het maken van eene sloot
langs de Brake polder in verband met de welvaart van Opperdoes staande. Uitgev. Hooftluijden en vroetschap van
Opperdoes. hunne handt,
No. 29. 1635. 9 Julij. Kennisgeving dat de vloot zal
verzarneld worden door den kapt. Tack in Rinske Tjallingh
Codt, en verzoek om de kapt. Eenarm van Medemblik voor
een beganen misslag te willen doen straffen. Ongeteekend.
No. 30. 1635. 28 Oct. Over de behaalde overwinning ,
het nemen van Collaert met 5 schepen. Uitgev. A. Ploos
van Amstel. Afschrift.
No. 31. 1637. 23 Julij. Kennisgeving dat Z. H. de prins
van Oranje bij Bergen - op - Zoom met zijne geheele magt is
overgekomen en de Dintel ingevaren. Uitgev. J. Ruijsch.
No. 32. 1637. 7 Oct. Extract uit een' brief uit het leger
voor Geertruidenberg. Uitgev. D. v. Halewijn.
No. 33. Zonder jaartal. 16 Oct. Over een aan Z. M. gepresenteerde remonstrantie wegens liet in Engeland overvoeren van de delinquanten en hoop dat de zaak wel geschikt
zal worden. Uitgen. Rodolph Winwood.
No. 34. 1633. 23 April. Het verhandelde in de vergaderinge der staten generaal, over de benoeming van Benen veldmaarschalk. Ongeteekend.
No. 35. 1633. 9 Mei. De aanstelling daartoe van graaf
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Willem van Nassau. Uitgev. F. H. van Nassau. Ter crdoi,.
C. Huijgens (beide in Benen slechten staat).
No. 36. 1633. Zondag St. Aagte. Vonnis geslagen van wegen de staten-generaal, in de zaak van den zee-kapitein Dirck
Barentz , van het oorlogschip genaamd Prins Hendrik , wegens wandebvoiren tegen den vijand op den 25 Augustus 11.
Ongeteeliend.
Een piket, loopende van liet jaar 1600 tot 1625, behelzende tijdingen uit Roma, Venegien, Byzantium, Colln, Parys,
's Gravenhage. Sommigen daarvan zijn onderteekend Jan Grijp,
Gerrit Coorn , N. StelIingwerff.
Archief der stad Ilattena. Dit archief is verre van in
den gewenschten staat van orde te verkeeren. Wel heeft ,
volgens de door den heer rapporteur voor de provincie Overijssel ingewonnen berigten , de vroegere secretaris dier stad,
;vijlen de heer van Nes een katalogus van die verzameling
vervaardigd , maar dewijl deze ambtenaar de Latijnsche taal
niet verstond en daarbij onervaren was in het lezen van oud
schrift , heeft hij de oudste stukken, die hij niet wist tehuis
te brengen, slechts in pakketten gebonden en op die wijze
op den katalogus gebragt. Tot hiertoe is daaraan verder
niets meer verrigt.
Archief der stad Gorinchem. Er worden verscheidene
papieren ter vergadering voorgelegen , welke vroeger niet
anders dan op dit archief kunnen hebben berust. Een der
leden , die deze stukken op verzoek des bestuurs ter inzage
heeft opgezonden , meldt daarvan het volgende :

»Nu

8á9

jaren geleden vond ik een stuk papier in mijn huis, hetwelk
mij bleek tot het archief der stad Gorinchem betrekking
te hebben en de handteekeningen van een paar leden van
het bestuur dier plaats te dragen. Bij onderzoek vernam ik
dat dit stuk papier had gediend om eenig voorwerp of eetwaar te bedekken , hetgeen door een mijner bedienden in
ren klein winkeltje (Amsterdam) was gehaald. Ik begaf mij
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onmiddellijk naar dit winkeltje (in een kelder) en vond
daar dan ook nog eenige . andere papieren en beschreven bladen , die mij bleken tot de gezegde stad betrekking te hebben. Er was niet veel meer voorhanden , maar de winkelier
verhaalde mij , dat hij reeds eenigen tijd geleden van een
onbekend persoon eene partij van gelijksoortig papier bij het
pond had gekocht en voor zijnen winkel tot zakjes beplakt of
op eene andere wijze gebruikt had.
Het nog overige bestond grootendeels uit losse bladen die
uit een boek waren gescheurd , zooals ik er hiernevens eenige
toezend. De stukken , die eene handteekening droegen , heb
ik er uitgezocht en van den winkelier gekocht."
De toegezondene papieren behelzen afrekeningen en andere
zaken. Onder hen is alleen de missive van den minister
van oorlog aan den kolonel Tindall , als Bene bijdrage tot
dien tijd , niet zonder belang.
Archief der stad Leiden. Medegedeeld door den heer Rammelman Elsevier.
De tijden van afsluiting en geheimhouding der rijks- en
stedelijke archieven zijn gelukkig voorbij. Wordt er echter
soms nog een of ander bestuur in het verlichte Nederland
gevonden , dat het verouderde stelsel van geheimhouding
bij voortduring huldigt door zijne archieven ontoegankelijk te
houden voor den eerlijken onderzoeker onzer vaderlandsche
geschiedenis : dan legt men daardoor diepe onkunde aan den
dag eu verraadt men tevens eene bekrompenheid van geest,
waarvan onze Belgische en Duitsche naburen zich moeijelijk
een denkbeeld kunnen vormen , omdat bij hen aan het archiefwezen de vrijgevigste openbaarheid wordt gegeven , welke
door het Hoog Bestuur op alle wijzen aangemoedigd , reeds
zoo vele heerlijke vruchten voor de wetenschap heeft opgeleverd.
Onder de steden in ons vaderland , welke de openbaarheid
begunstigen , onderscheidt zich de regering der stad Leiden
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op eene loffelijke wijze , daar zij haar archief openstelt voor
alien , die opgewektheid gevoelen om de bronnen , daarin
vervat , dienstbaar te maken aan de bearbeiding onzer vaderlandsche geschiedenis. Doch kan en mag men wel iets
anders verwachten van eene akademie-stad , die eenmaal
zoo moedig gestreden heeft voor licht en waarheid? Gaarne
voldoe ik aan het verlangen der bestuurderen van het Hislorisch Gezelschap , door een kort overzigt te geven van dit
belangrijk archief.
Hoewel de stad Leiden een archivarius mist , is echter haar archief door de onvermoeide zorgen van de heeres
jonkhr. mr.

J.

N. van Puttkamer , stads-secretaris, en J. C.

Luberti , klerk ter secretarie , beide zeer bedreven in het
ontcijferen van oude handschriften , in weerwil van hunne
menigvuldige dagclijksche bezigheden, in een zeer bruikbaren
toestand gebragt , voor welken arbeid ik en velen met mij
hun openlijke hulde toebreng ?
Van alle , in deze verzameling aanwezige stukken is eerre
behoorlijke inventaris vervaardigd. Reeds in 1803 heeft wijlen de hoogleeraar Kluit een beredeneerden catalogus gemaakt
van al de documenten tot aan den Munsterschen vrede. Bovendien redde hij voor vernieling vele belangrijke stukken,
die zich op eenen zolder van het stadhuis bevonden.
De privilegie - boeken A en B en anderen behelzen grootendeels afschriften der oudste charters betreffende Leiden,
die aan van Mieris tot aanvulling van zijn charterboek gediend hebben. De oorspronkelijke charters heeft hij echter
niet mogen inzien , van daar dat hij vele daarvan en andere
stukken in zijn werk niet heeft kunnen opnemen. Het oudste stuk in deze privilegie-boeken voorkomende, doch waarvan
het oorspronkelijke in 1602 niet meer aanwezig was , is van
den 19. Dec. 12(i6, en betreft , zoo al niet de oorspronkelijke oprigting der stad Leiden , dan toch het zoogenaamde
vrijheidscharter of }bevestiging van vroegere vrijheidsver-
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gunningen 1 ).

Verder blijkt het dat van alle charters se-

dert 1266 tot 1300 in die privilegie-boeken voorkomende,
slechts één oorspronkelijke voorhanden is, namelijk van 1290,
zaturdag na achtendag van Paasschen (15

April) ,

waarbij

graaf Floris V. aan de poorters der stad Leiden tolvrijdom
verleent , welk charter bij van Mieris niet voorkomt. Onder
de verdere oorspronkelijke stukken hier voorhanden bevinden
zich de volgende :
1293. 17 Mei. Ee ri e Latijnsche verklaring op perkement van schout en schepenen van een onderling ver.
drag van de Bagijnzusteren voor het geregt , wegens het
erven van goederen der Bagijnen , zoo buiten als bin-.
nen het Bagijnhof , en het aannemen van nieuwe zusters
op die voorwaarde. -- Dit stuk is voorzien met het oudste
stadszegel , namelijk St. Pieter met zijn sleutel in de kapelle,
met de onder hem geknield liggende kanunniken , aan een
perkamenten staart, geschonden , maar nog zigtbaar de letters
orz. comum ... yde (dat is) scabinorum et communitatis de
Leyde.
1326. 21 Junij. Willem , graaf van Henegouwen en Holland enz. , doet uitspraak tusschen den burggraaf van Leiden
en de stad Leiden , over het brouwen van het hoppebier.
1304. 2G Oct. Willem , graaf van Henegouwen en Holland enz., bevestigt de vroegere privilegiën. (Niet bij van
Mieris, maar zijn aldaar de confirmatiebrieven van andere
steden , behalve Leiden).
1396. 4 Dec. Hertog Aalbrecht erkent de kosten door de
stad gedaan voor zijnen zoon Willem op zijne reis , en laat
die aftrekken van de bede van 300 schilden , hem laatst
toegestaan.
1347/48. 7 Jan. Een brief van Jan van Montjoe en Valckenburch, kwij ting van ontvangst van het hem toegezegde
4) Van Mieris, Charterb, I Deel. blz. 344. • Van Bout , dienstb.
p1z. 9.

lá7

door den graaf, voor onkosten en diensten in 's graven oorlog voor Utrecht.
Een dito van Loef van Hulhusen.
1462.

7

April. Schepenbrief van Leiden , waarbij kerk-

meesters van de St. Pieterskerk verklaren , dat Willem Heerman

op het koor heeft doen maken een schoon hectrijr*,

met eenen bijbel in het JNederduitsch met zijne eigene hand
geschreven, om elk dien te laten lezen, met vrijheid voor de
stad om dien in geval van nood , tot geld te maken voor de
stad.
(Besch. van

Leiden , I

Deel Hz. 45, door van Mieris ge-

trokken uit een privilegieboek).
Behalve een groot aantal charters , betreffende het innemen
van Leiden in 1480 (81) door Reinier van Broekhuizen en
Hendrik van Zuijlen

v.

Nievelt , welke oorkonden bij van

Miens niet gevonden worden en een nieuw licht over die
zaak kunnen verspreiden, zoude ik nog vele anderen kunnen
vermelden , doch eindig deze opgave met
1500. 28 Maart. Een papieren brief (get.) Barradot, 's graven griffier , aan den thesorier van Leiden, met het opschrift
wegens Philips. Over het geven van 1 stuiver aan de comparerende leden , in de vroedschap komende. Dit was
omtrent 40 stuivers telkens , maar bij het opmaken van
den laatsten staat was dit afgebroken , doch velen waren
hierdoor nu onwillig om te komen. Hij beveelt den thesoriers dit weder uit te betalen , en zal hun dat laten valideren
in rekening.
Ouder de verdere stukken, die belangstelling opwekken en
de openbaarmaking allezins zouden verdienen , behooren de
II. S. keuren uit de 14° en 15e eeuw.

Niet minder belangrijk is het stedeboek , waarvan slechts
één register bestaat, en waarin zich stukken van allerlei aard
bevinden van 1348 tot 1520, onder anderen vele over de
oude Latijnsche school van 1393,

over

de schutterij, alsmede

138

de opgave der namen van de regeringsleden sedert 1400.
Als een vervolg daarvan, kunnen genoemd worden de oude
vroedschaps-resolutiën , beginnende met A°. 1445; hieraan
ontbreekt echter het verhandelde na 18 Maart 1572, het tijdsnip dus waarin de Briel werd ingenomen en de regering
omsloeg. Het is doch niet vermoedelijk , dat er toen geene
vroedschapvergadering is gehouden. Ook verdient het opmerking dat de staten-notelen in 's Hage insgelijks tusschen 1572,
en 1574 ontbreken

1 ).

De daarop volgende vroedschaps-reso-

lutie begint met 15 Julij 1577 enz. Aan het hoofd zijn
telkens de namen der vroedschapsleden gesteld.
In, verband met de vroedschaps resolutiën komen voor de
reeks van Aflezingsboeken (publicatiën), beginnende met 1505,
zijnde eene zeer merkwaardige verzameling , waaruit veel is
te putten. Hierbij behooren de gerechts-dagboeken (besluiten
van de stedelijke regering) , die sedert 1570 tot 1620 geregeld doorloopen en van af 19 Nov. 1620 vervolgd worden
onder den naam van Burgemeesteren gerechts-dagboelen van
publycque zaken.
Dat de hier vermelde bescheiden in verband gebragt met
de Thesoriersrekeningen , die hier voorhanden zijn sedert 1392,
een voldoend geheel ter bearbeiding voor een bepaald tijdvak
of onderwerp opleveren , zal wel geen betoog behoeven. De
oudste dier rekeningen is van 1392 en geteekend H, waaruit
vermoed kan worden , dat er meerdere hebben bestaan Deze
rekeningen vormen tot aan 1582 een aantal van 120 deelen.
4) Van de raads-dagelijksch boeken der stad Utrecht, die van 1102
doorloopen, g orden alleen die van 28 November 1556 tot 1 December
1569 gemist. Zie over deze omstandigheid Vermeulen , Beeldenstorm

te Utrecht in 4556 in het Tijdschrift van

Utrecht , 4842 blz. 424.

De buurtspraakboeken ontbreken van 1556 tot 1580. Opmerkelijk is
het, dat ook te Rotterdam de vroedschaps-notulen tusschen 1556 en
1574 ontbreken. Zie Is. An, Ilijhoff, Bijdragen , 7e deel. 1e stuk.
blz. 11.

Redactie.
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Jammer is het er dat verscheidene van zijn verloren geraakt,
hetgeen vooral met die der 15° eeuw plaats heeft.
In elk dier rekeningen vindt men de namen van nieuw
ingeschrevene poorters , alsmede der overledenen, die het suc.
cessieregt moesten betalen, opgeteekend; voorts vele geschiedkundige bijzonderheden , als zoenen , dagvaarden, oponthoud
in 's Hage en

elders ,

wijnverteringen, bodenloon enz.

De rekening van 14C0 vooral is belangrijk , wegens de op•
gave van de onkosten gemaakt bij het veroveren der stad
Staveren , en wegens de lijst der namen der hoofdlieden en
schutters , welke dezen veldtogt hebben bijgewoond.
Die van 1420 hebben aan den heer Meerman gediend tot
de beschrijving van het beleg van Leiden in dat jaar door
hertog Jan van Beijeren. -- In een woord elke post in die
rekeningen voorkomende, bevat op zich zelven eene historische
bijzonderheid. Niet minder merkwaardig zijn de kwitantien,
die allen sedert 1486 nog voorhanden zijn , en die ons vele
handteekeningen van personen uit Holland en Belgic doen
kennen. -- Onder eene even belangrijke verzameling regis.
ters behooren de poortersboeken van de 15 e, 10e en 17e eeuw,
waarin eene omstandige opgave der burgers aangetro ffen wordt,
die na een zevenjarig verblijf te Leiden het poorter•regt bekomen hebben , met vermelding van de plaats hunner geboorte, en van de borgen , die zij stelden.
Wat nu betreft de overige bescheiden alhier aanwezig ,
zoo verdient vooral de aandacht al wat betrekking heeft
op den koop van den Leidschen burcht , door de stad van
den Prins de Ligny op den 17 April 1651 ; voorts verscheidene brieven onzer graven en der heer gin van Wassenaar :
onder anderen een brief van 1266 van graaf Floris V,
waarbij hij de kastelein van Leiden vrijheid ontzegt om de
kampvechters te baat te komen ; een vidimus van de stad
Brugge 27 Julij 1424 ; een stadsbrief, met het oude zegel ,
van 14 April 1361, waarbij Dirk van Wassenaar verklaart
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vele hnizen en regten van den Burcht verkocht te hebben. — Hierbij ligt het bewuste M. S. van R. van Alkemade, beschrijving van den Burgt van Leiden , zeer net
geschreven en aan de regering van Leiden opgedragen , met
vele afteekeningen van graaffelijke zegels.
Onder de brieven betreffende de Rijmtienden over Zoeterwoude komen voor die van
1. Hertog Aalbrecht van Beijeren van Feb. 1398 met twee
zegels van vader en zoon.
2. Philips van Bourgondie van 9 Maart 1425 , gesterkt
met zijn secreet zegel bij absentie van het groote; uit Bergenop-Zoom.
3. Van Jacoba van Beijeren , 12 Aug. 1428.
4. Karel van Burgondie , 21 Julij 1468.
5. Philips II , 18 April 1562.
Niet minder zijn voor de geschiedenis belangrijk de rekeningen van volbragte militaire togten , zooals b. v. 1°. die
van Dec. 1407 , die ons meldt dat 77 Leidsche schutters
midden in den winter naar Woudrichem zijn vertrokken , te
Dordrecht met hun schip in bet ijs waren blijven vastzitten ,
en toen verpligt waren te voet van Dordrecht over Werkendam naar Woudrichem te gaan , (dus vóór het doorbreken
van den Z. Holl. waard.)
2°. De rekening van eenen gewapende uittogt naar 's Hage
en Delft A°. 1418 , waarvan de aanhef aldus luidt.
»»Dit is zulk ontfang als Ysbrant Spronx soen, Jan van der
Coenen soen , Jan Vrankensoen en Heyndrick Heyndricksoen ontfangen hebben van de burgermeesters , also sy als
Homans gescict zyn tot twee reysen datter bannier wtwas
in den Haghe ende tot Delft , welke reyse in den Haghe
eerst op ten vierdendag in Octobri A°. XVIII inghinc , des
op tie tiit wtgeboden waren alle die out waren beneden
LX jaeren ende boven XX jaeren , durende IIIJ dagen lanc.
Item die reijse tot Delft inghinc op sinte Victorisdagh daerna,

durende XX dagen, des in die rcyse waren omtrent IIII c mals,
nen. Dit maackt een termyn van XXIIIJ dagen in welke
ontfang si rekenen Benen conians groote voir VIII d (deniers)."
Bovendien verdienen de twee rekeningen omtrent liet beleg van Deventer in 1456 , wegens ha ^ e hooge belangrijkheid door den druk openbaar te worden gemaakt.
Nog bezit liet Leidsche archief verscheidene stukken betrekkelijk de zoutnering en de verklaringen van Zeeuwsche
steden , als Goes , Reimerswale , van 1450-1453.
Een stuk , hetwelk voor de historie en de dagvaarden van
Holland van veel belang is , omdat het de gedane rekeningen
van 1523-24 bevat, terwijl de gedrukte dagvaarden eerst
beginnen met 1524/25.
Een pak , genaamd St. Paulusnacht a°. 1535, waarin zeer
veel voorkomt omtrent het toen gebeurde met de Munstersche wederdoopers , met daartoe betrekkelijke brieven van
den graaf van Hoogstraten , toenmaals stadhouder, en van de
graven van Holland.
Eene rekening , waarop geschreven is : Cohier van de leeninghe, tot equipage, toerustinge en betaling van het bootvolt,
zoo tot resistentie van de Spaansche vlote als tot innehouden
ende bezetten van de Duinkerken , Nieuwpoort en anderen
in Vlaenderen , alwaer den prince van Parma zijliede is leggende , bewillicht den 17. Ang. 1588 , om op interesse ghebeven te worden by Symon Thomas van Zwieten.
Eenige stukken over de Spaansche krijgsgevangenen bij den
slag van Nieuwpoort en over hun onderhoud te Leiden, met
vele in het Spaansch geschrevene brieven.
Een groot aantal belangrijke rekeningen en auderè stukken
betreffende het beleg der stad in 1574.
Eene schoone verzameling van vroegere parkementen brieven , los- en lijfrenten van 1431 tot 1560, merkwaardig
wegens vele handteekeningen en historische zaken.
Verscheidene missiven-boeken beginnende met 1585 , als11
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mede 3 registers van vrolijke maaltijden (onthaal op stadskosten bij plegtige gelegenheden) van 1533 tot 1722.
Eindelijk vele oude correctieboeken , rekeningen van belastingen , bescheiden en ordonnantiën betreffende de verschillende neringen en gilden enz.
In bet bedoelde archief zijn ook voorhanden eenige stukken afkomstig uit de abdij van Egmond, van welke bijzonderheid ik bij eene nadere gelegenheid de reden zal mededeelen.
Onder deze bevinden zich de kopij van eenen brief van
graaf Floris V. a°. 1275 , genomen uit een register dier abdij,
geteekend A, en handelende over eene twistscheiding tusschen
het gasthuis van Egmond en mr. Floris van Rodenburch ,
vele gravelijke brieven van 1358-1459 , een brief van Jan
van Egmond , ridder en Genephi vrouwe van Rodenburch
van 1346.
Tot den burgelijken stand behooren de navolgende registers.
1. Huwelijks-aanteekeningen ten raadhuize sedert 1575 ;
zij zijn ingerigt even als de puiboelien te Amsterdam , doch
zonder vermelding van den ouderdom van bruid en bruidegom.
2. Trouwboeken van de St. Pieters en Hooglandsche kerken beginnende met 1585 , (die der andere kerken beginvan den tijd toen die kerken gebouwd zijn).
Die van de Hoogduitsche gemeente beginnen met 1663.
3. De trouwboeken van de Waalsche gemeente vangen aan
met 1604 (doch de huwelijken vóór en na dien tijd zijn ook
te vinden in No. 1 en 2).
4. De doopboeken der Waalsche gemeente beginnen met
1599.
5. Die der Hollandsche gemeente beginnen met 1620 (vroeger hebben zij nimmer bestaan).
6. De doodboeken beginnen met 1600 (daarvan zijn er
van vroegere dagteekening geweest) , al de begravene personen zijn in die reeks van registers ingeschreven , met vermelding der plaats waar zij begraven zijn. -- Nog een register
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van personen bij avond begraven van 1695 tot 1735 , doch
deze komen ook in No. f voor.
7. Onder de doodboeken zoude men ook nog kunnen rangschikken drie mcrnorieboeken der St. Pieters en Hooglandsche kerken, zijnde een necrologium uit de 14e en 15e eeuw,
voorzien met vele aanteckeningen en met vermelding van de
begraafplaatsen der overledenen ; zij zijn zeer belangrijk voor
oude familiën. In een dier boeken vindt men het gewigt
van al de toen hangende klokken en kleppen der stad in
ponden opgemaakt. Ook is daarin met eene oude hand de
inwijding der kerk van St. Pieter in 1121 beschreven , met
vermelding der instorting van den St. Pieterstoren op den
15 Maart 1512. Omtrent dat instorten wordt ook gewag
gemaakt in de vroedschaps-resolutiën , thesoriers-rekeningen ,
en aflezingsboeken, en wat vreemd is, ook in de poortersboeken van 1500 , waar men het verhaal op den binnenkant
van den omslag aantreft. Op dien toren werden oude rekeningen, oude charters en andere stukken bewaard. hoewel
men bij zijne instorting veel nog weeft kunnen redden , zal
er echter bij die gelegenheid ook veel bedorven en verloren
geraakt zijn.
In het archief op de griffie voorhanden treft men zaken
aan , die , hoezeer weinig onderzocht , toch in vele opzigten
onze aandacht verdienen. Onder de oudste stukken vindt
men hier de transportbrieven , of registers van den verkoop
van roerende en onroerende goederen van 1390-1540.
Daar na 1540 die boeken meer omstandig zijn gehouden ,
is daarin omtrent personen en familiën veel te vinden ;
bijzonder ook hebben zij voor de topographic en genealogie meer belangrijks dan men wel oppervlakkig zoude veronderstellen.
Voorts wordt aldaar gevonden een groot aantal registers van
straffen en vonnissen sedert 1434, bekend onder de namen
van Kenning . Ding- en Krakeelbocken enz.
11-
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Er worden ook bewaard de vonnissen of uitspraken van
de universiteits vierschaar ; terwijl de protocollen der notarissen, die met 1568 aanvangen, behoorlijk gerangschikt zijn
op Bene kamer van het stadhuis en onder toezigt van den
jongsten notaris berusten.
Opmerkelijk is het , dat op de griffie insgelijks de ar-.
chieven van een groot aantal dorpen rondom Leiden gelegen
bewaard worden , zoo als : Soeterwoude , Leijerdorp , Koudckerk , Oostgeest, Warmond , Lisse , Hillegom , Sassenheim,
Voorschoten enz.
De archieven betreffende de oude weeskamer, die een aantal zeer oude berigten omtrent personen en goederen behelzen, zijn voor de geslachtkennis zeker van het hoogste belang.
De stukken der voormalige kloosters, die hier ter stede bestaan hebben , bevatten meest de oude brieven der geestelijke
gestichten , zoowel van de stad als van die der heerlijkheden , die later aan de stad gekomen zijn.
Zij zijn vervat in nette omslagen , en in goede orde gerangschikt, even als in het stadsarchief de oorspronkelijke prin
vilegiën en charters. Zij bestaan voor het grootste deel uit
rentebrieven, los- en lijfrenten, koopbrieven, overdragten, fundatiën of bevestigingen van kloosters, abdijen enz. Vanhier dat
daarin tevens wordt gevonden een groot aantal van vroegere
en latere stedelijke , vooral Leidsche , schepenbrieven , schoutbrieven van heerlijkheden , ook vele pausselijke bullen , bisschoppelijke corfirmatiën, grafelijke brieven , sententiën van
bet hof van Holland en van den grooten raad van Mechelen , ook van vreemde plaatsen en gestichten. In deze verzameling is dus een schat aanwezig , niet alleen voor de geschiedenis der gestichten , maar ook voor de kennis der veelvuldige namen van schouten en schepenen van vele plaatsen
op vele jaren; opmerkelijk is het, dat de brieven zoo goed bewaard zijn gebleven, terwijl ook de zegels meest allen zuiver
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en gaaf zijn, en ons doen zien hoe de edelen des lands,
steden en dorpen , en ook vele schouten en schepenen na
het jaar 1300 gezegeld hebben;
De kapittelbrieven beginnen met 1292 tot 1499 en zijn
in verschillende omslagen vervat. Tot deze verzameling behoorde ook het oorspronkelijk testament van den beroemden
Philippus de Leijde , ged. in Mei 1362, doch dit stuk is na
1803 verdwenen.
Onder de oudste stukken van het klooster Marienpoel , behoort een oorspronkelijke brief van graaf Willem III, van
1310, (dingsdags na St. Servaes), betreffende landen gelegen in
Oestgeest. Onder die van het St. Bernaditen tot Warmond van
1371 tot 1458, vindt men eenen brief van hertog Aalbrecht van
Beijeren , van 1386 , (vrijdag na Pinksteren) , waarbij deze
Door de :iele zijner beminde 1{largriete , het convent van
Campe onder Keulen begiftigt met zijne hofstede Oud-Teijlingen onder Warmond, met 10 morgen gronds om daarop een klooster te stichten.
Moge dit kort overzigt van den grooten schat van oude bescheiden, welke de stad Leiden bezit, velen op nieuw overtuigen van
het hooge belang onzer stedelijke archieven en meer en meer
den lust en ij ver tot grondig onderzoek in de geschiedenis bij
ons opwekken.
Het Gezelschap is mede aan den heer Rammelman Elsevier
verschuldigd het navolgend verslag van het archief der
Abdij van Egmond. Daar alles wat de abdij van Egmond
betreft , in Nederland belangstelling blijft wekken , zal dit
niet minder met haar archief het geval zijn. Wat er met
deze verzameling vroeger voorviel, is bij gebrek aan bescheiden moeijelij k te vermelden ; maar zeker is het , dat vele
stukken, daaruit afkomstig, verspreid zijn geraakt en dat, hoe
regtmatig de tegenwoordige bezitters ook aan die stukken gekomen zijn, dit echter niet wegneemt, dat zij oorspronkelijk toch
moeten zijn ontvreemd. Geheel anders is het gelegen , met
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dat gedeelte , hetwelk zich thans op het stedelijk archief te
Leiden bevindt. De goederen der abdij van Egmond waren
aan de Leidsche universiteit afgestaan, en zij hadden een' afzonderlijken rentmeester ; het naauwe verband tusschen de
stad en de academie in het beheer van beider goederen is
de oorzaak, dat vele stukken dier abdij thans op het stedelijk
archief te Leiden berusten. Toevalliger wijze ontdekte ik,
dat in 159.1 een groot gedeelte van dat archief naar Leiden
werd overgebragt. Een zekere Jacob Blondeel, vermoedelijk
rentmeester dier abdij, overleed te Leiden in 1591 en had in
zijn besloten testament vermeld , dat hij eene kist met brieven en boeken dier abdij in bewaring gegeven had aan mr.
Gerrit Boot, wonende te veeesp. Hiervan werd Nicolaes van
de Wiele, rentmeester over de goederen van de abdij van
Egmond , onderrigt , en nam de noodige maatregelen om die
kist naar Leiden over te brengen , die aldaar bij gemis van
den sleutel in tegenwoordigheid van twee schepenen werd open
geslagen , zooals blijkt uit de navolgende aanteekening uit
de geregtsdagboekcn van Leiden , ged. den 9 Mei 1591.
»Inventaris van zeeckere stukken bevonden in een houten
kist , van deelen gemaeckt , dewelke staende was ten huijse
van Niclaes van de

Wide ,

rentmr. van de goederen der ab-

dije van Egmont gelegen in Rijnlant, Delftland en Schielant,
binnen der stad Leijden opte Pancraskercgraft, ende gelijc hij
voor schepenen ende gerechte verclaerde , op gisteren gebragt
heeft van Weesp , aldaer hij dezelve ontfangen hadde van mr.
Gerrit Boot , geweest zijnde rentm r. van de voirsz. abdiegoederen

in de Noorder Quartier , als hebbende kennisse ge-

cregen dat zoodanige kiste mit brieven en boucken , der abdie
toecomende, onder hem in bewaringe was, uijt zeeckere besloten brieven van den 25 Aprilis 1591 voorleden. gezien aen
zal. Jacob Blondeel , den ondergeschrevene schepenen bij den
voorn. van de Wide, rentmr., getoont, welke kiste , alzoo de
sleutels van dien onder des voirs. Blondeels sleutels nijet en
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werden gevonden, ten bijzijn van de ondergeschrevene schee
penen opengeslagen is geweest. Aldus gemaeckt voor Jan
Jans van Baersdorp en Cornelis Willems, schepenen, ten desen
bij die vande gerechte der voors. stede gecommitteert zijnde.
1. Eerst een dick bout in papier geschreven in formaet
van heele blaederen , houdende 28 caternen, wezende reeckening van Dirck vauden Bosch Pietersz: van den ontfang des
godtshuijsrenten van Egmont , beginnende met den jaere 1469
tot den jaere 14S5 incluis (get. Egmondt).
2. Noch reeckening in papierformaet van geheelen blaederen van den jaere 1509.
3. Noch zeeckere bondel of bouck oude reeckeningen in
formaet van vieren , meest in franchijn geschreven , beginnende mit St. Lourensdaege ao. 1330 ende laetste van den
jaere 1354, behalve drie boucken van achterstal van de jaere
1347-48-49.
4. Noch zeeckere bondel of bouck van oude reeckeningen
in formaet van vieren, geschreven, eensdeels in franchijn, eensdeels in papier, de

le

van den jare 1378 en de laetste van

1399.
5. Noch een cleijn bouxken in franchijn langwerpig oude
blaer , geintituleert »Die vurhuren in Egmonde" en sommige
lantrenten , ende die maden ende geschreven int jaer ons
Heer 1359.
6. Noch drie quatern los zijnde , geschreven in franchijn ,
formaet van yueren , beginnende de l e met t jaer ons Heer
1487, met het opschrift »Hoe worden gehuijrt des gasthuijslanden in Kerinerlandt ende in Rijnlandt gelegen , bij heeren
Aelbrecht van Welij , religioes- en gasthuijsmr. des godthuijs
van Egmont; de

le

en 2e elc 6 blaer ende laetste 10 bladren.

Ende sal alle de voors. stucken in bewaringe gelaten worden onder den voorsz. rentnlr. Aldus gedaan opte 14 Maij
1591, des ten oirconden deess. getheekent.
Behalye deze korte inventaris , was er volgens de kant-
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teekeliing ecne naauwkeuriger vervaardigd, van al de andere
brieven die mede daarin werden gevonden. Ten bewijze dat
deze verzameling nog al belangrijk is, strekken de navolgende
stukken :
1275. Brief van Graaf Floris V , betreffende eene twistscheiding tusschen het gasthuis van Egmond en mr. Floris
van Rodenburch:
1346. Van Jan van Egmond , ridder , en Genephi vrouwe
van Rodenburch.
1358. Van Albrecht van Beijeren.
1414. Van Willem VI ; van Jacoba van Beijeren , zijnde
opdraagt door Willem van der Does nopens Rodenburg.
1458. Van Philips I, in het Fransch, met een zwart zegeltje enz.
Verzameling van handschriften en oude papieren van wijlen den heer nar. C. ill. van hengst.
De beer J. J. de Geer doet , namens den heer dr. N. P.
Visscher , eene mededeeling aangaande de verzameling van
handschriften en oude papieren , nagelaten door den heer
mr. C. M. van Hengst , onlangs buiten Utrecht overleden.
Zij bevat zeer uitgebreide registers , aanteekeningen , korte
notulen , uittreksels , afschriften van de voornaamste resolutiën , zoo van de staten 's lands van Utrecht en hunne gedeputeerden , als van de vroedschap der stad Utrecht , over de
16e , 17° en 18e eeuwen ; ook nog een algemeen alphabetisch
register op de resolutiën van de staten van Holland en WestFriesland betreffende de steden , dorpen , heerlijkheden , collegiën, vreemde mogendheden, beginnende met den jare 1524;
voorts alle resolutiën zoo van de staten van Utrecht , als van
die van Holland, nopens de Stichtsche waarlieden van 1675
tot 1715. Eindelijk verscheidene handvesten , ordonnantiën,
reglementen , resolutiën en andere stukken , betrekkelijk den
Lekkendijk (boven . en benedendams), de waterschappen van
Heikop , Woerden , Bij leveld , Lopikerwaard enz, , en vele
andere bescheiden van meer of minder gewigt.
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Belangrijk zijn vooral de navolgende handschriften
1. Extracten uit de raadsboeken der stad Utrecht betrekkelijk het verkiezen van den magistraat van 1341 tot 1700,
waaronder onbekende bescheiden nopens de onlusten , op
den 9 Januarij 1610 binnen Utrecht voorgevallen.
2. Memorie over den waren souverein der provincie Utrecht
op verzoek van H. E. M. opgesteld en onderteekend door H.
van Alphen.
3. Het leven en bedrijf van den heer Merten van Rossem , ridder , heer van Pouderoijen , Meijnerswijk , Kannenberg enz., nit oude familie-aanteekeningen en gedrukte bronnen opgesteld , naar liet schijnt, door een zijner nakomelingen.
4. Proces bi die vande ridderschap s landti van Vtrecht
voorde vryheyden ende priuelegien vanden seluen lande van
1587 ende 1588 gesustineerdt , groot 399 folio's.
5. Resolutiën , brieven enz. van het geregt der stad Utrecht
van 20 Junij 1733 tot den 25 Maart 1807, verzameld door
P. van Musschenbroek , schepen in het gemelde geregt , met
een zeer merkwaardig register van brieven van en aan het geregt , over verscheidene jaren ,

van

welke bij dat geregt geen

bis bestaat.
6. Journael ofte dagelycxsz. aenteykeningen wegens de notabelste geschiedeniszen voorgevallen ende gepaszeert op de
derde voyagie van Gvsbert Heeck naar Oost-Indyen , alsmede
hetgene noch (binnen zyn tydt) in meer andere quartieren
van dien is voorgevallen , immer voor soo veel ons van geloofwaerdige persoonen zy bekent gemaeckt , begonnen in de
maent November A o. 1654 tot Julij 1656.
Op de binnenzijde van den omslag stond :
't Vervolgh midts ons panpier in desen manqueert zullen
in een ander vervatten. Strydt om gloria.
7. Sjournael gehouden op bet lants oorloghschip 't groen
wij,

, gemonteert met 36 stucken en 140 koppen, gedesti-

neert tot convoyeren na

de Oostzee ende gernonstert den

17
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Febr. 1690 (loopende van Febr. 1690 tot 28 Maart 1691,
en gehouden door van der Dussen).
Sjournael gehouden op het slans oorloghschip Calans oogh ,
gemonteert met 64 stucken en 325 koppen , gedestineert onder de vloot ende gemonstert den 3 April 1691 (van 17 April
tot 3 October 1691, van der Dussen).
Sjournael gehouden op het s lans oorloghschip het slot van
1tluijden, gemonteert met 72 stucken en 375 koppen , gedestineert onder de vloot ende gemonstert den 25 Maart 1692
(van 29 Maart tot 31 Oct. 1692 , van der Dussen).
9. Notarieel afschrift van een verhaal aangaande het innemen der stad Amersfoort in 1629 , door mr. Willem van Dam,
in leven burgemeester der gemelde stad , in het ruw opgesteld en met potlood geschreven in zijne gevangenis op den
20 Aug. 1629.
10. Bescheiden betrekkelijk de opkomst , voortgang en vestiging van de order van het Duitsche huis van onze Lieve
Vrouwe van Jerusalem , verzameld door P. van Musschenbroek enz.
Deze verzameling is thans berustende onder den heer dr.
Visscher, die belooft het belangrijke daaruit van tijd tot tijd
te zullen mededeelen en in de werken van het Historisch Gezelschap aan het licht te brengen.
Rekening van Jan de Keyt Jansz. 1484-1485. Medegedeeld door den heer Rethaan Macaré.

Toen na het overlijden van Maria van Bourgondië hare
vorstendommen op haren nog zoo jeugdigen zoon Philips II ,
of den schoonen , overgingen , werd haar gemaal Maximiliaan van Oostenrijk als voogd en ruwaard of regent erkend,
met uitzondering van het graafschap Vlaanderen , waar men
zich van de beide kinderen van Maria had meester gemaakt,
om ze te Gent in bewaring te houden, terwijl men als voogden over den jongen graaf eenige edellieden gesteld had. »Onbeschrijflijk," zegt de heer Groen van Prinsterer, »is de verwarring
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en ellende , welke gedurende de eerstvolgende twaalf jaren
in de Nederlanden heeft geheerscht." Het is dus geenszins te
verwonderen , dat vele geschiedkundige punten van dien tijd
nog in het duister liggen en opheldering behoeven. Als eene
bijdrage daartoe werd door de Société d'émulation pour
l'histoire et les antiquitós de la Flandre Orientale , in
hare Annales', Tom. II. N o. 1, het verslag gegeven van eerre
onuitgegevene rekening van Jean Nutin , Commis par messieurs le Capitaine , Bailli , des Fcoutetes, Bourguemetres ,
Echevins, Conseillers et les neufs mengbres de la ville de Bruges, a l'effet de recevoir et de payer les deniers destin e' s aux
frais de la guerre durant la presente exercice commenpant le
12 M rs de Fan 1487 , welke rekening dus bijzonder betrekking had tot het tijdvak waarin Maximiliaan door de
Bruggenaren werd gevangen gehouden.
Als een niet minder belangrijk stuk wordt hier medegedeeld Bene soortgelijke rekening van zekeren Jan de Keyt
Janszoon , welke is belast geweest met de ontvangst en uitgaaf van het aandeel van het Brugsche Quartier, in twee
opbrengsten , ieder van twintig duizend kroonen , van vier
schellingen de kroon, toegestaan bij de drie leden 's lands van
Vlaanderen , om te voorzien zoo wel in het onderhoud van
den jongen Graaf, als in de andere kosten van het gemeene
land ,

over het tijdvak van den 1 September 1484 tot

den laatsten Februari] 1485 , in hetwelk Philips II en zijne
zuster nog altijd in handen der Gentenaren verbleven.
In deze rekening , geschreven in de landtaal en gesteld in
ponden Vlaamsch , komen dan ook onder de artikelen, die
bijzondere aanmerking verdienen, twee posten van uitgaaf voor,
te zamen ten bedrage van £ 1400. Vls. of zeven duizend
kroonen, tot voorziening in de grafelijke hofhouding; wijders
Gene betaling gedaan aan den bekenden beer van Gruuthuuse
(Griethuysen) , en onderscheidene andere tot bezoldiging van
manschappen , zoo te voet als te paard in garnisoen liggende
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in Nieuwpoort , in Sluis en in het kasteel van Bourgogne te
Sluis , alsmede van twee en dertig roede caproenen wakende
daghelicx ter poorten van de stalt van Brugghe.
Als zeer belangrijk zijn ook op te merken onderscheidene
posten van uitgaaf, ten behoeve van het blokhuis le Saftingen , waardoor waarschijnlijk bedoeld wordt het tot belemmering van de Antwerpschen scheepvaart , door de Vlamingen
opgerigte blokhuis op den Kloppersdijk bij Saftingen , hetwelk later door die van Antwerpen is belegerd, ingenomen en
tot den grond toe geslecht geworden.
Het bovenstaande zal genoegzaam zijn om aan te toonen
hoe vele belangrijke punten der geschiedenis door het medegedeelde stuk kunnen worden opgehelderd, en welke waarde
daaraan door den geschiedschrijver kan worden gehecht.

0. Vergadering. 2S April 1849.
J%rieuwe leden. Archieven der steden Montfoort, Koeoorden en
Medemblik. P. S. van de Werf, Copie uit mijns vaders geschrifte met zijne eigen hand geschreven. Johannes Rothen, 4675.
Formulieren van duivelbezweringen enz. Beschrijving der stad
Utrecht enz.
Nieuwe leden. Tot gewoon lid wordt benoemd de heer dr.
G. Munnicks van Cleeff, lid van den raad der stad Utrecht.
Archief der stad Montfoort. De commissie benoemd tot
onderzoek der in de geslotene kas voorhanden zijnde papieren
(zie Kronijk blz. 73) doet van hare bevinding het navolgend
verslag.
Na verkregen magtiging van het stedelijk bestuur van
Montfoort , heeft zij zich op den 25 April derwaarts begeven
en op een' ruimen zolder eene groote kas vinden staan, welke
in haar bijzijn werd geopend. De groote massa papieren ,
die daarin ordenloos op elkander gestapeld lag , heeft zij
naauwkeurig onderzocht en daarin zeer weinig van belang
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aangetroffen. Deze menigte bestond grootendeels uit afrekeningen en acquiten van eenige liefdadige gestichten dier stad,
uit registers van geregtelijke acten , transporten , enz. allen
van bet laatst der 16 e en van de 17° eeuw. Voorts uit geregts- of schepenboeken , waarvan het oudste, hetwelk half
vergaan is, aanvangt met het jaar 1385, terwijl het daarop volgende van 1457 tot 1543 loopt. De stads-rekeningen schijnen
van het jaar 1570 geregeld door te loopen tot op het begin
der 186 eeuw, terwijl van de stadsboeken zelve door de commissie slechts eene soort van publicatieboek is aangetroffen, beginnende met 1552 tot 1612 en een kopij missivenboek loopende over de eerste helft der 17e eeuw; voorts een langwerpig boekje waarin de burgers van 1524 tot 1631 zijn aangeteekend. Eindelijk een aantal missiven, gerigt aan de regering
van 11Tontfoort, waarvan de vroegste zijn twee missiven van
4 en 22 November 1623 , onderteekend door Prins Maurits
en handelende over het garnisoen te Montfoort. Slechts voor
de handteekeningen schijnen die brieven van eenig belang
te zijn. Charters of parkementen stukken zijn er geene onder
alle die papieren gevonden.
Archief der stad Koevorden. Medegedeeld door den Aeer
P. S. van der Scheer te Tinschoten.
In vroegeren tijd dit archief onderzocht hebbende , ben
ik daardoor in staat daarvan het navolgende te kunnen melden. Het wordt op de raadkamer van liet stadhuis in twee
kasten bewaard, en bevat onderscheidene losse papieren , in
paketten afgedeeld en genummerd A. B. C. enz. tot Z. Elk
paket behelst ongeveer twintig stuks brieven, resolutiën, ordonnantiën enz. , die met het midden of het laatst der 17°
eeuw aanvangen , en tot aan de 19 e eeuw doorloopen. Alle
deze stukken zijn na volgorde der jaren door den secretaris,
wijlen N. de Blecourt gerangschikt en in een afzonderlijk
boek geïnventariseerd.
Voorts treft men er aan eene groote menigte geregts- en re-
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solutie-boeken , protocollen enz. alle in parkementen of lederen band vervat en waarvan de oudste tot het midden
of einde der 16° eeuw opklimmen. De voormelde secretaris heeft ook van den inhoud van alle stukken , in die
boeken opgenomen , eenen inventaris achter elk boek en naar
volgorde der bladzijden vervaardigd. Tusschen deze twee
kasten bevindt zich nog Bene derde , voorzien met twee verschillende sloten , waarvan er een bij den burgemeester en
een bij den secretaris berust.
Ook hierin worden oude papieren bewaard, onder anderen,
zoo mij althans is verzekerd , een zeer belangrijk stuk be-.
treffende de overgave der stad Koevorden in het jaar 1813 ,
en hetwelk een gepleegd verraad in een helder licht moet
plaatsen. Daar mij echter de toegang tot deze kast is ontzegd , kan ik niet bepalen of daarin , behalve dit stuk,
meerdere belangrijke bescheiden voorhanden zijn. Deze kast
zoude tevens de bewaarplaats zijn van Benige geschenken ,
welke aan de stad werden vereerd. Op dit archief worden
mede eenige papieren van het H. Geest gasthuis bewaard.
De heer J. S. Magnin heeft van enkele documenten in
zijne geschiedenis der besturen van Drenthe gebruik gemaakt,
terwijl ook andere bescheiden uit dit archief in de Drentsche
Volksalmanak of elders zijn opgenomen. Ook meen ik onderrigt
te Zijn dat op den zolder van het stadhuis nog eene menigte
oude papieren aanwezig zijn. Ik kan dit echter niet, verzekeren , daar geen opzettelijk onderzoek daaromtrent door mij
is in bet werk gesteld. Na het overlijden van den heer
w. de Blecourt heeft men weinig zorg meer voor het archief
gedragen , zoodat al hetgeen hij niet geïnventariseerd en gerangschikt heeft in de grootste wanorde verkeert. Den door
dien heer vervaardigden inventaris der stukken hoop ik later
aan het Gezelschap in zijn geheel of althans de belangrijkste
stukken daaruit mede te deelen.
Archief der stad illedemblih. Het Gezelschap is nog aan
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den heer Leupe te Medemblik , de navolgende opgaven verschuldigd.
Pakket Lett. B.
No. 1. 1577. 7 Febr. Formulier van den eedt te doen by
de uitgeweekenen t bunder wedercompste in Holland uyt
cracbte van den verdrach ende vereenige onlani gemaect tusschen de provincien van Brabant , Vlaenderen ende andere
provincien van de Nederlanden met sijne Pr. Exc. ende de
staten van Hollant ende Zeelant. Uitgevaardigd Piet Waels,
M. Claes , Macden IJsbrants , Pieter Claesz. Eigenhandig.
No. 2. 1578. 17 Mei. Concept instructie voor gecommitt.
raden uyt beide quartieren van luidt- en Noord-Hollant in
een collegie te combineren.
No. 3. 1578. 30 Aug. A!s boven. Accordeert in substantie
met de instructie van 17 May, 't hooft alleen verandert.
No. 4. 1583. 12 Oct. Last om de personen , die eertijdts
canunnicken , papen ofte monnicken geweest zijn en alimentatie genieten en zich in de stad onthouden , de koning van
Spanje te doen afzweren ende den eed van getrouwheid af te
nemen op poene van enz. Uitgev. De staten - generaal. Ter
ordonn. de Rechtere. Eigenhandig.
No. 5. 1585. 17 April. Acte van resolutie tegen de quadtwillige om het vaderlandt binnen acht dagen na den ontvangst dezes te ruymen. Uitgev. De staten - generaal. Ter
ordonn. de Rechtere.
No. 6. 1585. 17 April. Waccaet van het bovenstaande.
No. 7. 1586. 20 Mei. Instructie voor de gecommitt. raden
van Hollant. Uitgev. De staten-gen: Ter ordonn. de Rechtere.
No. 8. 1588. 4 Febr. Copie der andtworden der gemeene
soldaten in Medenblyck op de propositie bij den hecre commissaris Parasis , an dezelve soldaten gegeven den 4 Febr.
1588 stilo novo (twee eensluidende , doch met verschillende
hand geschreven).
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No. 9. 1588. 7 Maart. Copie van een schrijven van de
gemeene soldaten in Medenblick an de tsamte hopluyden enz.
der tegenwoordige belegeringe voor Medenblick over grieven hun aangedaen. Ter ordonn. Hants.
No. 10. 1588. 28 Julij. Copie verhoor gehouden door
burgem. en raden der stad Hoorn over eenige soldaten
uit de comp. van Sonoy en Christal. Uitgev. Lakeman.
No. 11. 1589. 6 Maart. Overeenkomst om voor den tijd
van zes maanden, ingaande den 1 April, alle inkomsten van
de gemeene middelen tegen het geweld van den koning van
Spanje te gebruiken. Uitgev. De staten - gen. Ter ordonn.
de Rechtere. Eigenhandig.
No. 12. 1598. 24 Junij. Acte om op ontvangst onderzoek
te doen na alle quadtwilligen ende die uyt de provincien te
doen leiden ende verordeningen dienaangaande. Uitgev. De
staten • gen. Ter ordonn. de Rechtere. Eigenhandig.
No. 13. 1598. 24 Junij. Missive waarbij bovenstaande
last wordt gegeven. Uitgev. De staten - gen. Ter ordonn. de
Rechtere. Eigenhandig.
No. 14. 1604.20 Sept. Copie van eene kennisgeving dat
de koning van Frankrijk zeer verblijd is over de behaalde
victorie door het goed beleid van zijne Exc. , in tegenoverstelling van den Nuntius van den paus , die zij ne spijt te
kennen geeft en pogingen aanwendt om den koning van ons
af te trekken. Uitgev. Gerrit Coorn.
No. 15. 1607. 28 Sept. Ays van gedeputeerde staten
van Hollandt op 't ordre , loon- en woonplaatse van lootsluyden. Uitgev. De staten van Holland en West-Friesland , de
gedeputeerden S. van Woon, P. Hasselaer.
No. 16. 1611. 27 Sept. Copie van twee brieven aan den
hertog van Brunswijk en aan de stad , om een tusschen hen
bestaand verschil bij te leggen.
No. 17. 1613. 2 Junij. Copie missiven van de HH. staten - generaal aan Z. M. den koning van Denemarken en aan
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den rijksraad over punten van commercie en navigatie.
Uitgev. C. J. Sijms.
No. 18. 1622. 2 Febr. Over bet verzoek tot continuatie
der 50,000 gl. door de provincie toegestaan tot onderhoud
van het krijgsvolk van den graaf van Mansfeld in dienst van
den koning van Bohemen. Uitger. De staten-gen. Ter ordonn. C. Aerssens. Afschrift.
No. 19. 1622. 8 Junij. Verzoek om de gecommitteerden in
de vergadering te gelasten en te authoriseren om de verzochte
50,000 gl. 's maands te continueren, ten dienste van den koning van Bohemen. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. C.
Aerssens. Afschr? f t.
No. 20. 1624. 23 April. Over drie zaken , verzocht door
de prov. Groningen en Frieslant:
1. Reparatie van brandstichtinge (door den vijand aangerigt).
2. Fortificatien van hare frontieren.
3. Meerder garnizoen. Uitgev. De raad van state. Ter
ordonn. M. Huijgens. Afschrift.
No. 21. 1624. 4 Junij. Antwoord op eene missive van de
staten van Holland, waarbij hun goedvinden gevraagd wordt
op de bedieninge van den procureur generaal. Uitgev. De
staten van Zeeland. Ongeteekend.
No. 22. 1624. 3

Aug.

Advijs op het verzekeren van den

Lekdijk wegens de inbraken van het rivierwater. Uitgev.
Commissarissen van de Bedeput. staten van Holl. Jonas Wits,
de Glarges.
No. 23. 1624. 7 Aug. Missive aan de staten van Holl.
en West-Vriesl. met een verzoek van tichelaars en kalkbakkers , om vrijdom van impost op pannen , steen en kalk in
Holl. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. van Goor.
No. 24. 1625. 17 Febr. Over de troubles, die in Duitschland heerschen, de goede diensten door Z. M. aangewend om
die te doen ophouden enz. Uitgev. De aller christ. koning
Translaat. Uit het Fransch.
12
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No. 25. 1627. 28 Jan. Over een ernstig schrijven van
den koning van Denemarken omtrent de betaling van het
door Z. M. verstrekte secours. Uitgev. De staten-gen. Ter
ordonn. J. van Goor. Afschrift.
No. 26. 1630. 7 Sept. Concept van een ordre waernaer
de geunieerde provincien int stuck vande conventen ende
middelen voort aen zich zullen hebben te reguleren.
No. 27. 1633. 2 Febr. Over het daerstellen van een veldtleger onder bevel van sijne Exc. en om door de op te brengen
quota van 50,000 gl. daarinne te voorsien. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. Corn. Musch. Afschrift.
No. 28. 1633. 23 Aug. Kennisgeving van het rapport van
gedeputeerden te velde gecommitteerd, dat het leger in soodanige
goeden staat en gelegenheid is , dat die tot nadeel van den
vijand kan geëmploijeert worden. Uitgev. De staten - gen.
Ter ordonn. C. Musch. Afschrifi.
No. 29. 1634. 9 Febr. Over bet zenden van de bepaalde
subsidie , ten einde een leger daar te stellen onder het bevel
van den prins van Oranje. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn.
C. Musch. Afschrift.
No. 30. 1634. 11 Nov. Over de petitie voor de oorlogskosten over het jaar 1635. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. C. Musch. ,Afschrift.
No. 31. 1634. 15 Nov. Consent tot nog 500,000 gl. boven het bepaalde millioen ter betaling der legerlasten. Uitgev.
De staten-gen. Ter ordonn. C. Musch. .Afschrift.
No. 32. 1634. 15 Mov. Petitie over het bovenstaande.
Uitgev. De raad van state. Ter ord. M. Huijgens. Afschrift.
No. 33. 1635. 12 April. Over het partage tractaat met Vrank.
rijk. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. C. Musch. Afschrift.
No. 34. 1637.28 April. Last om den gewezen zee - capitein Barents zijne detentiekosten te doen betalen. (Zie pakket
lett. A , No. 36). Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. C.
Musch. Eigenhandig.
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No. 35. 1637. 29 Mei. Kennisgeving dat Picolomini met
zijn leger uit Duitschland komt afzakken. Verzoek om de
burgerij naar de grenzen te zenden om de soldaten af te lossen , ten einde die elders te emploijeren. Uitgen. De statengen. Ter ordonn. C. Musch. Afschrift.
No. 36. 1643. 3 Febr. Verzoek om in het belang van
't gemeene land buiten de custschepen eenige schepen uit hare
convoijers ofte andere te willen equiperen en die tegen half
Maart naar de kust van Vlaenderen onder de vlagge van den
luit. -admiraal Tromp te willen zenden. Uitgev. De statengen. Ter ordonn. C. Musch. Afschrift:
No. 37. 1649. 26 Oct. Aanschrijving om de luit. - colonels
van de uitheemsche natien aan te manen om hunne comp. te
brengen op de sterkte bij de reductie van 30 Julij 1648 bepaald, daar er onder hen zijn die daartegen hebben gehandeld. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. C. Musch. Afschrift.
No. 38. 1693. 6 Aug. Extract op het provisionele verhandelde tusschen de IIH. staten van Holl. en West-Friesl. ter
eener en die van Zeeland ter andre zijde nopens het aanstellen van president , griffier , advocaat fiscaal en procureur generaal. Ongeteelrend.
No. 39. Zonder jastal. Instructie voor de generale commijsen van convoijen. Onget.
No. 40. Zonder jaartal. Instructie voor de ontvangers van
Holl. en West-Friesl.
No. 41. Zonder jaartal. Pertinente verklaringe van de gelegentheijdt , qualiteijt ende valeur onser landen , mitsgaders de
lasten die deselve landen jaerlijks soo in dijckagie en ordinaris oncosten hebben te supporteren. Onget.
Pakket lett. C.
No. 1. 1589. 12 Julij. Open brief waarbij Francoys Maelson verzocht wordt om als sijndicus van West-Vriesl. te
len

continueren. Uitgev. Burgem. enz. van

Hoorn.

wil-

Ter ord:

Lakemani. Eigenhandig.

12*
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No. 2. 1591. Over de laatste bepalingen gemaakt op het
beleijt van de kerckelijcke zaken door burgeen. en regeerd.
van Medemblik. Uitgev. Raad van state. Ter ordonn. C. de
Rechtere. Eigenhandig.
No. 3. 1594. 24 Jan. Verzoek om de sententien door den
hove van Holl. gewezen op het visschen in de sluijse en de
ijsere maet daertoe. Uitgev. Kamer van rekeninge. B. van
Crornpvliet. Eigenhandig.
No. 4. 1599. 16 Nov. Accoold van den banne der Medemblikker coggen. Uitgev. Wijnds Not. Eigenhandig.
No. 5. 1601. 15 Maart. Iets betrekkelijk de munt. Uitgev.
Raad van state. Ter ordonn. C. de Rechtere. Eigenhandig.
No. 6. 1601.31 Maart. Om de gedeputeerden in competenten getale en met volkomen last naar 's Hage te zenden. Uitgei.
Raad van state. Ter. ordonn. C. de Rechtere. Eigenhandig.
No. 7. 1610 17 Febr. Kennisgeving dat de zaek van Alcmaer bij de author. van de staten afgedaan is, en dat de vroetschap aldaar met 7 personen is vermeerdert enz. Uitgev.
Gedeput. Jan Schellingben, Frans Pietersz. Eigenhandig.
No. 8. 1011. 24 Aug. Brief en antwoord over het verbreken van den vrede in 1571 gesloten. Uitgev. Koningen
van Zweden en Denemarken. Afschrift.
No. 9. 1612. Julij. Over het tractaet van vrede met de
vercenigde provintien. Uitgev. Bassa Mohammed. Translaat.
No. 10. 1612. 15 Oct. Missive aan de gedeput. generaal
van de gereformeerde kerken door de protestanten in St. Jean
d'Angeli. Uitgev. J. Boissoul , secretaris. Translaat.
No. 11. 1614. 15 Oct. Over het verlossen van eenige slaven en den vrede. Uitgev. Bassa van Algiers. Transluat.
No. 12. 1616. 13 Mei. Over het verlecnen van subsidiën
aan de admiraliteit. Uitgev. Jac. v. d. Beeck. Eigenhandig.
No. 13. 1617. 18 April. Advijs en bericht over het verleenen van mandamenten in kerkelijke zaken ende questien,
ende dat noch de vroetschappen , noch de gecornmitt. raden
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bij appel daerover rechters kunnen zijn. Nigel). Hof provo
van Holl. en West-Vriesl. Onleesbaar. Eigenhandig.
No. 14. 1626. Sommatie aan burgern. en regeerd. van
Medemblik om de verponding te doen betalen ter somme van
8485,13,12. Uitev. Gecom. raden der staten van West-Vriesl.
Ter ordonn. M. C. Schagen. Eigenhandig.
No. 15. 1626. 8 Dec. Toezending van de lijst der boeken bij de gecommitt. raden van staat bepaald , en last zich
daarnaar te gedragen. Uitgev. Professoren op de school.
ordr. gedept. Daniel Heinsius. Eigenhandig.
No. 16. 1629. 15 Mei. Bedenkingen op de verminderingen van bursalien ende derselver langer oeffeninge om des te
bequamer te mogen comers tot den dienst des Goddel. voorts.
Uitgev. Curateurs Vegens of Stegens. Eirdenhandirg.
No. 17. 1630. 21 Sept. Discours over den Moscovischen
graanhandel. In de vroetsch. gel. Ongeteekend.
Tractaat van vrede tusschen EngeNo. 18. 1630. Nov. land met Spagne.
Twee eensluidende (een in 'tFransch).
No. 19. 1633. Remonstrantie bij wat middel men de coll.
ter admir. en voorn. het coll. tot Amsterdam, de equipage met
meerder succes souden cunnen prootiseren en het lain gedient
worden naar behooren. Ongeteekend.
No, 20. 1636. 27 Mei. Request van de erfgenamen van
Isaack le Maire om te mogen bedijcken de gorssen bij Huijsduijnen. Afschrift. Ongeteekend.
No. 21. 1637. Brieven van investiture van Amelandt.
(Latijn) ^
No. 22. 1637. 6 Julij. Lijst van de domeijuen die men
ten dienste van den staet souden mogen vercoopen. Ter
vroetsch. gel. Afschrift. Ongeteekend.
No. 23. 1637. 6 Julij. Lijst van de landen en domeijnen
in vroegeren tijden ten pandschap gegeven en noch niet gelost
zijnde. Ter vroedsch. gel. 4fsclirift. Ongeteekend.
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No. 24. 1638. 13 Nov. Verzoek om zich gerecommandeert
te mogen houden voor het ampt van controlleur over alle
ontvangers. Uitgev. A. le Ducq. Eigenhandig.
No. 25. 1640. 10 Mei. Van het accoord op het verzoek
van de erfgenamen van Isaack le Maire. Uitgev. Gecommit.
raden v. Holt. en West-Vriest. Ter ordonn. D. van Forest.
kamer. van Reken. Afschrift.
No: 26. 1641.29 April. Advijs op het bedijcken enz. door
de erffgen. van Isaack le Maire. Uitg. C. Camerling. Afschrift.
No. 27. 1643. 7 Maart. Over het regt op het presidenten griffierschap van den hoogen rade enz. met de staten van
Zeelandt. Uitgev. De staten-gen. Ter ordonn. Herb. van
Beaumont. Eigenhandig.
No. 28. 1644. 15 Febr. Verzoek om de ordonn. voor
de subsidiën voor de custschepen , in plaatse van aan hen,
aan den secretaris ter hand te willen stellen. Uitgev. Gecomm. raden ter admir. Noordkwartier. Ter ordonn. J. van
Neck. Afschrift.
No. 29. 1648. 24 April. Benevens vertooch en bewijs ,
dat de baender heeren , edelen en steden van Brabant , geunieert ende geassoc. met de andere vereenigde provincien der
Nederlanden, wel gefondeert sijn in haer versoeck aan de generaliteit gedaen. (drie exempla Extract uit de resol. der
statengen. Oneteehend.
No. 30. 1648. 26 Sept. Concept der poincten van consideratie bij presente leden van Amsterdam, Hoorn enz. voorgeslaghen ten opzigte van de tollen in de Sond. Onget.
No. 31. 1651. 18 Maart. Middelen ende voorslaghen van
directeurs van Levantschen handel tot bevrijdinghe van de
\Middellantsche zee tegen de Vransche piraterie. Lijste van
de groote equippage die in Vranckrijck gereet gemaekt worden ons die piraterie voort te setten, In de vroetsch. gel.
No. 32. 1651. 18 Jan. Om door het afsterven van prins
Willem te voorsien in de regeringe deser landen en wel

voornaméntlijk te letten op drie voorname punten , de unie ,
religie en militie. Propositie door den pens. van Holl. en
West-Vriesl. mondeling gedaan in de verg. van H. H. M.
No. 33. 1650. 20 April. Omstandig verslag van de zaken
aldaar en opgave van de genomen en verbeurtverklaarde schepen. Uitgev. Ambassadeur in Frankrijk W. Boreel. Afschrift.
No. 34. 1652. 15 Nov. Op de acte van indemniteijt voor
de negotiatie op de goederen vande abdije van Bern. Uitgev.
Gedep. van de steden van Holland en West-Vriesl. Ter ord.
C. Schagen. Afschrift.
No. 35. 1651. 16 Mei. Dankzegging aan het bestuur van
Medemblik voor het zenden van een glas , zijnde het vorige
door brand vernield. Uitgev. Kerkenraad in de Rijp. Onleesbaar. Eigenhandig.
No. 36. 1653. 18 Maart. Missive aan het parlement van
Engelant , betuigende hare genegentheijt tot de vrede. Uitgev.
Staten van Moll. en West•Vriesl. Ter ordonn. II. van Beaumont.
Afschrift.
No. 37. 1653. 11 April. Antwoord op bovenstaande.
Uitgev. Eng. parlement. Ter ord. W. Linthal. Afschrift.
No. 38. 1653. 11 April. Over hetzelfde onderwerp. Uitg.
Eng. parlement. Ter ordonn. Hen. Scobel. Afschrift.
No. 39. 1659. 17 Mei. Kennisgeving dat de beer van
Albfelt bij missive van den 12 bevorens heeft bekend gemaakt, dat den admir. Bielke en den luit.-admir. Wassenaer
met 26 schepen op den hoek van Anglen des avonds te voren
was aangekomen , benevens eenige verdere berigten omtrent
de vloot. Uitgev. G. Eijckberch. Afschrift.
No. 40. 1663. 3

Maart.

Rapport over het bijwonen van

de vergadering en het benoemen tot raadsheer van Johan van den
Honert van Dordrecht, en eenige capiteinen. Uitgev. Gedeput.
Jan van der Wolk , N. Stelliugwerll. Eigenhandig.
No. 41. 1666. 29 Febr. Copie resolutie over den 200 penning met de verantwoording van vijfmaal het volle slot van

184

quohieren van den 1000 penning van 1654. Uitgen. Staten van
Holt. en West Vriesl. Ter ordonn. H. v. Beaumont. Afschrift.
No. 42. 1666. 29 Febr. Id. wat ieder coll. ter admir.
sal moeten negotieren in het verzochte millioen van 3 Nov.
1665. Uitgen. Staten van Holl. en West-Vriesl. Ter ordonn.
H. v. Beaumont. Afschrift.
Belijdinge der Jesuiten omme resolu-

No. 43.
Zonder jaartal
en
No, 44. ongeteekend.

tie te nemen om haren coninck om
te brengen.
Advertissement d'un loyal subject a
son gratieux souverain tires de l'observation de paroles du peuple.

P. S. van de IYerff, Copye uit mijns vaders geschrifte,
niet zijn eigen handt geschreven. Medegedeeld door den heer
Leupe te Medemblik.
»Het navolgende stuk is door mij in het stedelijk archief
van Medemblik gevonden en schijnt te behooren bij den brief
door A. P. van de Werfaan het bestuur dier stad gezonden (zie
Kronijk blz. 43). Het is mede door hem eigenhandig geschreven
en behelst eene opgave van diensten door zijnen vader in verschillende betrekkingen aan het vaderland bewezen. Vermoedelijk heeft het moeten dienen om daardoor aan zijn in
bovenvermelden brief gedaan verzoek meer klem bij te zetten.
Daar het stuk, hetwelk mij belangrijk genoeg ter mededeeling voorkomt , op eenige plaatsen heeft geleden , zijn er een
paar woorden door mij opengelaten moeten worden.
Door last en commissie van zijne P Excellentie hoochlaffelijcker memorie in dato den XVIJQ Septemb. anno 1570 , zij
ick P. A. van de Werf gerijst van Embden in Hollandt binnen Dordrecht, Rotterdam, Delftshaven, Schiedam, Vlaerdinge,
Delft, den Hage, Leijden ende Haerlem, met vele dorpen, waer
ick meende te vinde liefhebbers des vaderlandts , gesint tot
wederstandt der groote tijrannie der Spaignaerden, ende mits
zulcx niet coude geschiede sonder groot perijckel en gevaer
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heeft de liefde mij gedrongen niet te ontsien lijnen goet , macu
te vorderen des gemecnen beste , waer door te weech gebracht
een merckelicke somme poen. die oock voldaen zijn.
Sijn P. Exce. heeft gelieft mij noch met commissie

off

te vaei

Bigen, van dato den 15 Martij anno 1571, naex Duijsburch ,
Weesel , Keijserswaert, oock tot Embden , om te bewilligen
van Haerlem, ... van Berckenrode ende Pieter

Kies ,

van Delft

Frans Duyst , van Santen meester Jan H

Jan Jndeboot ,

van Leyden, Willem Jansz. van Heemskerck, Jan Paedts Sandthorst , mij Werf, op Diellenburch gecomen onse commissie
ontfangen hebbende, gevordert, soo men mochte , de gemeente
tot Eznbden verrnaent om meerder poen. , en met Frans Duyst
gerijst, veel poen. uit de Nederlanden gebracht op Dillenburch,
ons naport gedaen, nam zijne Exce. van ons debvoir een
goet genougen.
Daerna commissie verkrijgende van dato den 3. Meije anno
1572

om in Hollandt te trecken ende te vorderen, zulcx dit

meede brachte oock brieven , daer bij insonderheijt aen de
stadt Haerlem ende Delft met noch ee ri e secrete instructie, en
is (Godt die eer ten hoochsten) soo veel te weegen gebracht
door onse debvoir ende poen., die by Frans Duyst en mij Werif
op Dillenburch zijn gebracht, mitsgaders oock tgelt van t NoorQuartier, met favoir van de vrome overheijt Weesel, de
stadt Zutphen onder zijne P. Exc e. hoochloffelicker memorije
der

gehoorsaemheijt is gebracht. Doenmael twee treffelicke
saecken zijn verhandelt, onder andere oock meede eenige
van ...... en andere binnen Santen .... met Frans Duyst
en my Werf zijn verhandelt.
Deese dingen gedaen zijnde mijn commissie vervolcht tot
Haerlem ende tot

Delft ,

niet sonder gevaer , want vant daer

veel Boete herten maer oock geesten ter contrarie , twelck niet
sonder perijckel, ende most myn logement verscheijden mael
veranderen , en vaat veel bestorven aengesichten , doch Godt
g aff gratie.
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Dit is geweest mijn loop geduijrende ontrent twee jaren,
tot den 20 Augustus anno 1572, door last van zijne P. Exce.,
behalven noch alle voorvallende perijckelen, die tusschen dien
tijt mij zijn overcomen , als in de Sandtpoort met Lazerus
Mulder, daer wij geslagen werden, avontuijrlicken ontquam,
door saecke ick daerbij gevallen was, meende te lichten twee
Duijtse vendelen om in Delft te brengen , want hadde met
Delft acort geen beeldestormers van soldaten daerinne te
brengen.
Na den 24. Augustus anno 72, hebben mij de E. heeren
staten van Hollandt on tbooden binnen Delft , mijn verwillicht den 10 Decemb. anno 1572, te gaen met sacke poen. naer
Haerlem om de soldaten te mogen gemonstert werden. Comende tot Hillegom , waren de onse in verloop , weeder Bekeert mijn debvoir gedaen, tgelt binnen Leijden, Godt loaf, gebracht , was geen cleijn perijckel, sulci dat oock onse voerman
doen werde geschoten.
Doenmael noch die perijckelen binnen Leijden, want Lazerus Mulder zijn bevelhebberen wilde be... zijn , niemant hadde
moet die te bevredigen, hebbe aengenomen te gaen omme te
zien wat ick doen tonde, met geen cleijn gevaer, en door
kennisse met Lazerus Mulder wt saecke vooren verhaelt henlieden met een weijnich geit te vreden gestelt ende de overschietende poen. werde het leger te Sassenheijm weeder bijeen
vergaert.
En dit alles sonder een stuif ver te hebben genoten noch
eenige proffitelicke dienst gehadt , maer bovendien alle lasten
van leeninge gedragen, opbrengende goet, sil wer, vergult, naden
noot vant landt vereijschte ende mijn geleegentheijt toedroech,
bovendien dat ick noch een merckelijcke somme gelts wt mijn
beurse op de voorsz. periculoose reijsen hebbe verschooten,
daer ick noijt restitutie gehadt hebbe.
Boven alle twelcke wat swarichheeden ick als burgeen.
int sware beleg der stadt Leijden hebbe uitgestaen , soo van
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buiten als, binnen, is Godt de Heer bekent, gelijcke denselven
oock bewust is de getrouwicheijt, die ick int selve beleg hebbe
getoont om de stadt te helpen verhoeden , datse niet en sonde
vallen in handen van den geenen , die nacht en lach na ons
bloes haeckten. Verhoope daer door de stadt Leijden gedaen te
hebben als een burgemr. toestaet , gelijck ick oock meijne den
gemeenen vaderlande geen cleinen dienst daer door te zijn geschiet. Doch alzoo

mijn

handel vant beleg genouch alle de

werelt kenlick is , en mijn niet en betaemt een wtrouper te
weesen van mijn eijgen deucht, will daerom liever zulcx laten berusten op mijn conscientie, die daer menichmael in verheucht is, ende vant geschiede ander lief hebbers des vaderlandts
laten oordeelen , die ick wensch gelijcken bert tot de gemeenti
saecke te moeten dragen, en 't sail met Goodts hulpe wel gaen.
Johannes Rolhen, 1675. Illedegedeeld door den heer Beeldsnijder van Voshol.
» De slegte uitslag van 's prinsen onderneeming op Maastricht," zegt Wagenaar, Deel XIV. blz. 419, »halt ondertusschen sommigen aanleiding gegeven , om zijne Hoogheid (Willem III) schamperlijk door te strijken in blaauwboekjes en
schotschriften , waarmede 't gemeen in holland, welk driftiglijk haakte naar vrede (met Lodewijk XIV) en in den waan
gebragt was, dat zij door den prinsen tegen gehouden werdt,
zig gaarne aazen liet. Voor opsteller van verscheiden' dezer
geschriften werdt gehouden zekere Johannes Rothé, man van
kranke hersenen , doch die bij vlaagen blijken van goed verstand gaf. Somtijds halt hij zelfs brieven geschrceven aan de
staaten, dezelven vermaanende, op hunne hoede te zijn tegen
den prinse."
De navolgende, eigenhandige brief, onder mijne berusting,
is door dezen man geschreven aan het geregt en den burgemeester der stad Enkhuizen, en kwam mij , wegens de bovengemelde bijzonderheden uit Wagenaar's historie , niet onbelangrijk ter mededeeling voor.
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Heeren !
Ghij hebt mijne brief op den 15 Februarij aen uwe Eerwaardigheeden geschreeven (na vercoomen Nebbe) wel ontfangen en daar in de drijgende oordeelen Godts over u ende uwe
huijsen gesien , welcke ghij tegenwoordigh begint te smaacken
en noch meerder smaacken sult na desen. Echter hebt ghij
u derven verstouten tegen Godt aen te gaan en de renten te
vercoopen ; soo sal Godt oock uwe kinderen vercoopen laten
aen vreemde natien en ghij sult door de vijanden verteert
worden , de pestilentie , hongersnoot en sware plaagen sullen
uwe jnwoonderen verteeren , en uwe verwoestinge is nabij.
Lastert, veroordeelt, soo maackt ghij uwe oordeelen rijp.
De groote Godt komt needer en slaat sijne vijanden met een
waare slach. Komt Heere Jesu en wreeckt uwe vijanden, ja
komt haestelijck Amen.
Den 30 Junij. 1675. Jn Amsterdam. (Get.) Johannes
Rothen.
Opschrift: Aen d'Eedle gerichte ende de achtbaare borgemr.
der steede tot Enckhuijsen.
Johannes Rothen , of, zooals Wagenaar hem noemt , Rothé
werd in het laatst van 1676 in hechtenis genomen. Het
gelukte echter aan zijne vrouw en vriendenj, die even als hij
niet van middelen ontbloot waren , hem bij het geregt voor
krankzinnig te doen verklaren en hem inhanden zijner familie ter verdere bewaring te doen stellen. In 1691 werd
hij op zijn verzoek ontslagen , doch onder voorwaarde van
zich voortaan van dergelijk schrijven te onthouden en niet
dan met voorkennis der regering van Amsterdam zich buiten
de stad te begeven.
De heer Beeldsnijder van Voshol vertoonden leden.
Formulieren van duyvelbezweringen, pasport voor de dooden,
kerkelijken ban en vervloekingen , verzameld door K. vare
Alkernade en P. van der Schelling.
Alsmede :
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Beschrijvingen der stad Utrecht, beginnende met derzelver
oprigtinge en het voornaamste tot dezer toegepasseerde Lijdt.
Een zeer zeldzaam werk, geschreven door den raadsheer Booth
en het eerst in 1648 gedrukt. Het exemplaar is voorzien van
eene oude kaart , vervaardigd door A. van Vianen , waarvan
het octrooi , door de regering van Utrecht den 22 December
1651 verleend , de handteekening draagt van J. Maurice de
Nassau , gouverneur van Brasilië, met de dagteekening 4 Jan.
1674.
10.

Vergadering.

12 M ei

1549,

Nieuwe leden. Bibliotheek. Archieven der steden IJ 'inschoten en
IJsselstein. Bisschop David van Bourgondië verzoekt bijstand
aan de Lannoy tegen de heeren van Brederode en Montfoort,
1437. Walrapen van Brederode's ontsnapping uit zijne gevangenis en vlugt naar Ádo f' hertog van Gelder , 4477.

Nieuwe leden. Tot gewoon lid wordt benoemd de heer mr.
P.

Scheltema , archivarius der stad Amsterdam.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer mr. J. H. Beucker Andreae te Leeuwarden.

Eene partij vlug• en schotschriften , betrekking hebbende op
de gebeurtenissen te Utrecht in de oproerige jaren van het laatst
der

vorige eeuw.

Van den beer mr. H. 0. Feitli te Groningen.
De academie van Groningen , hare grondslagen en re fit en
en de gevolgen, welke uit hare opheng zouden voortvloeen
sloor wijlen mr. H. 0. Feith. Groningen 1849.
Van den heer E. van der Maaten te Elburg.
De geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot op
den tegenwoordigen tijd. 13 afleveringen. Amsterdam.
Van den heer P. bu . 'Melvin de Carnbee te 's Gravenhage.
Le Moniteur des Indes-Orientales et Occidentales. 1846,
1847 en 1848.
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Archief der stad Tinschoten, Medegedeeld door den heer
van der Scheer te Winschoten.
Ten aanzien van het door het Gezelschap aan mij gerigt
verzoek , betreffende de naar Duitschland vervoerde stuk-.
ken van dit archief , (zie Kronijk 1848 blz. 149 ,) moet ik
tot mijn leedwezen melden, dat noch op mijn schrijven, noch
op dat van anderen, aan wien ik dit mede had opgedragen ,
geen het minste antwoord door mij is ontvangen. Wat ik
echter in mijn vroeger verslag van het archief te Winschoten
(zie Kronijk 1848 blz. 139) , over de vervoering der stukken
heb gezegd, wordt bevestigd door een onder mij berustend
afschrift uit een protocol van den kerkenraad te Koevorden,
beginnende met het jaar 1673. Het vervoer , zooals ik vroeger berigtte , zoude volgens overlevering tijdens de hervorming hebben plaats gehad. Blijkens het navolgend afschrift
evenwel zou Bernard van Galen bij zijnen inval in deze streken alleen het vroegere kerkenraads-protocol van Koevorden
hebben mede genomen.
»Op den 13 October 1673 onses Heeren Jesu Christi, is op
het aenseggen des praeses gewesen Johannes Michorius prediger alhier, kerckenraedt gehouden en door sijn waerden voorgeslagen of niet , vermits de oude kerckenboecken alhier bij
de invasie van den bischop van Munster zijn weghgenomen ,
en den op het nieuwe eenige resoluties of regulen voor desen
oock alhier onderhouden , behoorde te samen te stellen en in
een nieuw boeck opgeschreven te worden enz."
Zou er thans , daar het zekér is , dat de papieren in
1672 uit deze streken naar Duitschland vervoerd zijn, van
wege het bestuur van het Historisch Gezelschap door middel
van zijne buitenlandsche leden geene pogingen aangewend
kunnen worden , om het tegenwoordig verblijf dier stukken,
welke vroeger altijd te Emsburen berustende waren , maar
later daarvan werden vervoerd , op te sporen.
De heer voorzitter wordt door de leden verzocht , om
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met overleg van den heer rapporteur voor de Duitsche leden
(lit onderzoek wel op zich te nemen.
Archief der stad .IJsselstein. lfledegedeeld door den heer
H. Hooft Graafland.
Volgens den genaakten inventaris ter voldoening aan de ministeriele besluiten van 22 Mei 1827 en 27 Mei 1847, worden ten
stadhuize te IJsselstein o. a. de navolgende stukken gevonden :
Registers van willekeuren (willecoerden) , officiersrollen ,
burgerrollen , heerenrollen, verpachtingen van de tienden der
kapittelen van Oud-Munster, St. Marie en den Dom te Utrecht,
van de schutters- of St. Jorisgoederen, van de imposten enz.,
transporten , hypothecatiën , klagten , geregtelijke verzoeken,
interrogatorien , schatdagen enz. , loopende van den jare 1541
tot het jaar 1602.
Copie van oude handvesten en wetten van IJsselstein , alsmede verscheidene formulieren van allerhande akten enz., en
meer nuttige wetenschappen.
1524. Octrooi van den wekelijkschen marktdag.
1557. Stukken betrekkelijk de limiten tusschen den lande
van IJsselstein en Montfoort.
1581. Octrooi voor IJsselstein om twee vrije paardenmarkten te houden.
1600. Ratificatie van de privilegiën en handvesten van Z.
H. Philips Willem van Nassau.
1606--1789. Brieven over dank- , vast- , boet- en bededagen , geëmaneerd van den prins en de prinses van Oranje
1626 1824. Weesboeken.
1636. Resolutie ter heffing van eenige middelen ten behoeve
der Nicolaikerk.
1663. Octrooi van Z. H. Willem Frederik, prins van Oranje,
op de dranken voor de stad en baronnie van IJsselstein.
1681. Request en renuntiatiën en opgevolgde appointementen van Hare Hoogheid , alsmede der Ed, Moge Raden , rakende den 20en en
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1698 en 1699. Geregte verklaring wegens vervoering van
granen in den duren tijd.
1703. Missive van den agent van IJsselstein (den heer mr.
Cornelis Meerland) aan den magistraat der stad IJsselstein.
1745. Relaas nopens het voorgevallene omtrent het logies
van een regement Schotten in Polsbroek.
1753. Extract uit het advies van de Ed. Mog. heeren
gee. raden van H. Ed. Gr. Mog. heeren staten van Holland
en West-Friesland , rakende het verleenen van subsidie aan
den Lekkendijk benedendams.
1754. Stukken betrekkelijk de drie jufvrouwen Fronchin.
1787. Stukken betrekkelijk het overgeven der sleutels der
stad IJsselstein.
Stadsrekeningen , beginnende met den jare 1570. Rekening van het Broek, van 1568-1828. Rekeningen van het
convent en Lieve Vrouwe geldsgoederen binnen IJsselstein ,
van 1571, 1592 en 1593.
Gemeenelands rekeningen , van 1586-1774.
Rekeningen van voogdijen , van 1571-1766 ; alsmede
die van het Overoude land, van 1587-1828; van de Hooge Biezen , van 1589-1828 ; van de schutterij , van 15901720 ; van Noord-Polsbroek , van 1620-1671 ; van den
schoutambte van IJsselstein, van 1620-1671. Lekkendijks
rekeningen , van 1633-1828. Rekeningen van den duiker
in den Lekkendijk , van 1687-1803.
Liquidatie-rekening van den rentmeester der baronnie, van
1702, 1716-1720, 1722-1725, 1727-1735.
Bede-rekeningen , van 1774-1788 , 1795-1798, 18001810.
Rekeningen van de heeren kameraars van den Lekkendijk
benedendams , van 1775-1801.
Documenten tot de rekeningen. (De oudste zijn van 1728).
Resolutiën van den heer, alsmede van drossaard, schout en
burgemeester van IJsselstein, van 1581-1795.
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Resolutiën van de administrative municipaliteit , van 17951811.
Register van weeskinderen , van 1534-1559.
Register van akten van indemniteit, beginnende met 1695.
Groot resolutie-register , van 1713-1795.
Register van publicatiën op de schouwen, van 1743-1800.
Register van publicatiën , indemniteiten en aanbestedingen
van stads- en gcmeenelandswerkcn , van 1757--1800.
Register der resolutiën van de baronnie, van 1758-1799.
Register van neringdoende lieden , van 1775.
Register van resolutiën van de stads kinderschool en werkhuis, van 1779-1789.
Register van alle huizen en gebouwen in de stad en schoutambte van IJsselstein, van 1781.
Register van trouwgeboden , beginnende met 1630.
Register van kinderen , gedoopt in de gereformeerde kerk ,
beginnende met 1639.
Register van kinderen, gedoopt in de roomsche kerk , beginnende met 1712.
Register van overledenen , beginnende met 1732.
Op eenen vroegeren inventaris, opgemaakt in den jare 179G,
vindt men o. a. nog de navolgende stukken vermeld :
Brief van Johan bisschop van Utrecht, inhoudende vrijdom van tol- en sluijsgeld in het Geyn , voor de poorters
van IJsselstein, gegeven op zondag Invocavit 1331.
Vrijdom van tol voor de bargeren van IJsselstein , gegeven
door Margaretha , gravinne van Holland , op St. Lucas dag
in den jare 1350.
1514. Register van willekeuren , alsmede verpachtinge
van de tienden van St. Marie , Oudmunster en den Dom te
Utrecht.
594. 2 Aug: Vrijdom van tol voor die van IJsselstein.
1595. 10 Sept. Idem.
1687. Acten van den raad van zijne Hoogheid en de re13
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genten van IJsselstein , dat geen notaris in de baronnie zijn
ambt zal mogen exerceren.
1701-1703. Missiven van den raad van state der vereenigde Nederlanden en van den magistraat van IJsselstein ,
over de krijgsgevangenen in IJsselstein,
1702. Aanspraak van Frederik , bij Gods genade koning
van Pruissen , op de baronnie van IJsselstein. Item van
Amelia princesse van Nassau, douairière en voogdesse over den
prins Johan Willem Friso van Nassau etc. etc.
Oude register of rolle van de leenkamer van IJsselstein.
Oude narigten en zaken de baronnie van IJsselstein betreffende, in het latijn en duitsch.
Missiven van den prins van Oranje aan de regering van
IJsselstein over verschillende jaren."
Bisschop David van Bourgondië verzoekt bijstand aan den
stadhouder Jan van Lannoy tegen de heeren van Brederode
en Jllont foort (1457).
Walraven van Brederode's ontsnapping uit zijne gevangenis te Wijk bij Duurstede en vlugt naar Adolf hertog van Gelder, 1477. Medegedeeld door den heer van Asch van Wijck.
Onder de belangrijke verzameling van handschriften , toebehoorendë aan den heer mr. G. v. Leeuwen te Alkmaar, bevindt
zich een brief van bisschop David van Bourgondië geschreven aan Jan de Lannoy , stadhouder van Holland. Uit de
kennelijke overeenkomst van het schrift met de handteekening
des bisschops moge men afleiden , dat dit stuk geheel eigenhandig is. Zoowel deze bijzonderheid als het tijdstip waarop
deze brief is geschreven en het verzoek daarin vervat , geven aan dit stuk veel historische waarde. Uit den inhoud
toch ziet men , dat David zijn kasteel ter Horst had verlaten ,
met voornemen om zich pour certains affaires et besoingnes
naar Overijssel te begeven. De reis nemende over Amersfoort,
in welke stad hij zoude overnachten , werd hem de tijding
gebragt , dat de heer van Brederode en de burggraaf van
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Montfoort met eerre aanzienlijke magt zich voor die stad hadden gelegerd. Zonder door deze boodschap afgeschrikt te
worden , vervolgt hij zijnen togt , en 's avonds laat in deze
stad aankomende , vond hij reeds 200 huizen door den vij•
and in de asch gelegd en vernam hij tevens den toeleg om
Amersfoort stormenderhand te bemagtigen. Zoolang David
zich niet met Gijsbrecht van Brederode , welke als bisschop
door de 5 kapittelen van Utrecht met eenparige stemmen verkoren , nog veel aanhang en invloed vooral in de stad Utrecht
behouden bad , volkomen had verzoend , was het behoud
van Amersfoort voor hem eene hoogst gewigtige zaak en volstrekt noodig tot vestiging van zijn gezag , even als hare
bemagtiging voor Brederode en de zijnen het middel zou geweest zijn , om den zoo gehaten Bourgondischen kerkvoogd
zijne door list en geweld verkregene regten met meer nadruk te bestrijden. Het verlies dezer stad zou , zooals David teregt zegt , sa destruction totale zijn. Hij neemt dan
ook bet moedig besluit niet alleen de y resister sy auant
que je pourray al ayde de Dieu et de mes bons arnis, maar
ook de viure ou morir en madite ville. Tot dien tegenstand echter gevoelt hij zich zonder krachtdadigeu hulp van
buiten onmagtig , en in dien benarden toestand smeekt hij
aan den stadhouder van Holland om spoedigen bijstand.
Lannoy noemt hij in zijn brief son especial refuge et tout
son espoir , want zonder zijn invloed wanhoopt hij de ook
aan den graaf van Oostervant , en aan de steden Amsterdam
en Haarlem verzochte hulp te zullen verkrijgen. Zonder
hem, zegt hij : Ils nen feront riens.
De brief is van den navolgenden inhoud
Mon trescher sr. et tresespecial amj. Je me recommande
avous. Et vous plaise sauoir que comme jeusse entention et
vou'ente daller en mon pais dOuerysie pour certains mes
affaires et besoingnes , et aceste entention fuisse partiz de mon
hostel de Horst pour venir ceste nuit agiste en ceste ma ville
13*
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dAmersfort et dela en aller oultre, ainsi que jay acoustume,
mes gens et seruiteurs , que jauoie enuoye deuant en madite
vine dAmersfort pour appointier mon logiz , retournerent vers
moy sur le chemin et maporterent nouuelles , que le s r. de
Brederode et le viconte de ma vine de Montfort estoient
agrant puissance deuant madite vine dAmersfort , lont je' me
donnay grant merueilles , car au partir de mondit hostel je
nen sauoie riens , ne nen estoit quelques nouuelles. Touteuoies ce non obstant je cheuauchay tousiours auant et taut
que arrivay en madite vine , en laquelle jentray assez tart et
trouuay quil estoit verite ce que mesdits seruiteurs mauoient
raporte, et auec que lesdits de Brederode et Montfort estoient
et sont encoires deuant madite vine apuissance et en armes ,
deuant laquelle ilz estoient venuz dimence enuiron XII heures a mynuit et auoient tire feu dedens madite vine, qui
a brule vne grant partie dicelle jusques enuiron II. maisons
ou plus. Et pour ce que , comme jentens, lesdits de Brederode
et Montfort out entention de pranre madite vine de force et
a puissance , qui seroit ma destruction totale et mon tresgrant
ddshonneur, esclandre et confusion , aussi desplaisir importable , je me suis determinez de y resister sy auant que je
pourray al ayde de Dieu et de mes bons amis et de viure ou
morir en madite vine pour ceste foiz , ainsi que Dieux me
donra lauenture. Et aceste cause jescrips presentement par
deuers vous comme amon tresespecial refuge et aceluj ou jay
tout mon espoir, et qui mieux me peut aydier ou secourir, et
vous prie tant chierement et affectueusement comme je puis,
que ace present mon tresgrant besoing , ou quel mon honnear et estat gist totalement , it vous plaise tant pour Ion neur et en faueur de mon tresredoubte sr. , monr. le duc ,
comme pour lamour de rnoy meismes , me secourir et aidier et venir icy le plus hastiuement et au plusgrant nombre de gem armez que pourrez en mon ayde et secours. Et
,oucas que ny puissiez venir en personne, comme je doubte
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assez, je vous prie , que it vous plane prier ou commander
ceulx du pais de Hollande , que ilz me veullent secourir et
assister , et ace labourer atoute dilligence , comme en vous
jay parfaite fiance. Et presentement jescrips amonsr. dOsteruant , aussi aux viltes dAmsterdam et Harlem pour ceste
meisme matiere , esperant que ama requeste par vostre bon
moyen jlz feront aucune chose pour moy , mais je troy que
sans vous jlz nen feront riens. Pour ce je vous prie que y
veulliez labourer et tenir la main. Je mentretenray icy le
mieulx et plus longuement que pourray , attendant nouuelles
de vous , mais , pour Dieu! prenez la chose acuer et considerez
tout ce qui fait a considerer en tel cas, et meismemen t que je
suis estrangier de ce pais et nay quelque refuge ou confort
quo avous , qui reste chief et gouuerneur des pais de mondit tresredoubte s r. pardeca , et aux autres bien veuillans et
subgets de mondit sr. I1 vous plaise en ce faire telement
que je plisse aperceuoir mes prieres en se grant besoing auoir
enuers vous prouffite, ainsi que en vous jay parfaite fiance et
que seurement je my ateus. Et auplaisir de Dieu je le desseruiray telement enuers vous que serez contens de moy et que vous
ou ceulx, qui amon ayde venront ny auront quelque perte ou
dommaige; aupleiser de Dieu , qui , mon tres chier sr. et tres
especial amy , vous ait en sa sainte garde. Escript en madite vitte dAmersfort , ce wardi du matin XXVIJ de Sep,
tembre.
Jentens que lesdits de Brederode et Montfort ne ont pas
trop grant nombre de gens et se jauoye IIII ou V r conbatans
auec ceulx de ma vine dAmersfort je seroie fort assez, ainsi se ne
IIIJ pouez enuoyer grant nombre, enuoyez moy tel nombre que
pouuez , soit III Inc HIJe VJc ou plus scion ce que pourez
et pourront seurement venir par mon chaste! de .... etc.
Le tout vostre

DAVID DE BoURGne.

Euesque dL trech t.
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Opschrift : A mon trescher s r. et tresespecial amy , messr.
Jeh. Sr. de Lannoy, chevalier , lieutenant de mons r. le duc de
Bourgne . en ses pais de Hollande , Zellande etc.
De brief, waarin zoo kennelijk het krijgshaftigkarakter van
David van Bourgondië doorstraalt , is zonder vermelding van
het jaar en draagt tot eenige dagteekening , 27 September.
Om dus het jaar, waarin David dien brief schreef, te kunnen
bepalen , is het noodig den inhoud aan de geschiedenis van
dit tijdvak te toetsen.
Vooreerst is het blijkbaar , dat de omstandigheden in dien
brief vermeld plaats hadden vóór den zoen tusschen David
en Gijsbrecht den, 20 Junij 1458 getroffen , want na dien
tijd is Gijsbrecht nimmer als openlijk vijand tegen David
opgetreden.
De kronijk van Amersfoort meldt , dat deze stad in 1455
door de Utrechtschen werd belegerd , doch dat deze op de
komst des bisschops terug trokken , na eenige huizen te hebben verbrand 1 ). Hoewel in het buurspraakboek van dat
jaar werkelijk de Utrechtsche burgers tot een reise naar
Amersfoort werden opgeroepen 2) , kan echter dit wapenfeit
niet onder Davids bestuur hebben plaats gehad, daar hij eerst
in 1456 door Philips van Bourgondië in zijn bisschoppelijken
zetel met kracht van wapenen gevestigd werd.
De aanval , waarvan de brief spreekt , kan ook moeijelijk
in het volgende jaar 1456 geplaatst worden. Wel leest men
in het buurspraakboek eene afkondiging aan de burgers , om
zich tot eenera Logt naar die stad gereed te maken , maar daar
dit in November, Woensdag na St. Willebrord, gelast werd ,
en Davids brief den 27 September is gedagteekend, zijn deze
omstandigheden moeijelijk in overeenstemming te brengen.
Daarbij lag Philips van Bourgondië in September van dat
1) Matthaeus de Rer. Amersf. Script. p. 174.
2) Zie dit raadsbesluit bij Burman, Utr. Jaarb. II.
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jaar

met zijn geducht leger voor de stad Deventer en zonde

David , indien Amersfoort toen door Brederode en Montfoort
was aangevallen geworden, niet noodig hebben gehad om den
gewapenden bijstand van Lannoy en de beide Hollandsche
steden te verzoeken. Ook laat het zich niet vermoeden , dat
beide deze Stichtsche edellieden zulk eenen aanval zouden hebben ondernomen , tijdens Philips nog met zijn leger in Overijssel was. Het was dan ook het na 's hertogs terugkeer naar
zijne staten, dat de Utrechtschen, zooals de voormelde af kon•
diging op St. Willebrord dit bewijst , een hernieuwde poging
deden om Amersfoort te bemagtigen.
Er blijft dus niet anders over, dan liet voorgevallene in den
brief vermeld te stellen in het jaar 1457, en wel korten tijd
nadat David uit het hof van Philips naar het Sticht was
teruggekeerd en het kasteel ter Horst tot zijn verblijf had
gekozen. Welligt stond zijn voorgenomen reis naar Overijssel
in

verband met het ten hove besprokene. Waarschijnlijk zul-

len Brederode en Montfoort van dit reisplan onderrigt zijnde
reeds des bisschops aankomst in Overijssel verondersteld hebben,
toen zij den kans op Amersfoort waagden. David in deze
stad omsingeld, schreef aan Lannoy om spoediger bijstand,
doch in plaats daarvan zal de bezadigde stadhouder , even
als hij dit in de maand Augustus deed 1) , getracht hebben,
dien noodlottigen krijg te voorkomen door de twistende partijen te verzoenen.
Ook nu weder liepen de onderhandelingen vruchteloos ten
einde , want op nieuw werden in het begin van October de
Utrechtsche burgers tegen Amersfoort ten krijge opgeroepen ,
zooals blijkt uit de navolgende afkondiging :
Des donredages na Victoris.
Alsomen nv een reyse doen sell mitten gemenen clockenslage, zoe gebiedt die raet enen ijglijcken nymant gesondert
t) Burman 1. 1. 346.
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die boven XX jaeren ende beneden LX out syn , dat sy heur
ter stant rede maken in haeren harnascli en tomen inde Noeden bijden ouersten ende homans dien sy voirt volgen sellen
dak sy voir trecken. Ende wairt sake dat yemant den ouersten ende homans ouerhorich waer , dat sonde men terstont
rechten inden velde mitten zweerde an hoeren linen. Ende
wair yemant die nyet inde Node en waeren alsmen die clocke
derde werue luet , die sellen elcs verboeren L , diemen
nyemant verdragen en sel , ende nochtans staen tot zwaere
correctie ons raets , ende die scutten sellen oec in der Noden
comen , maer die sellen volgen ende gehoer genen den homans
van den scutten ende waer yemant van onsen borgeren off
ondersaten die perlernent o ff vechtelic onder malcanderen
maecten in desen voirss. reysen , dat sonde men oec terstont
inden velde rechten mitten zweerde an hoeren linen. Ende
alle twijdrachten, die niet gevreet en sijn, die set die raet in
vreden dese voirss. reijse wt duerende 1).
Eindelijk werd in December op Vrouwendag conceptio
een bestand voor eenige weken getroffen , tot dat het eindelijk
aan de ijverige pogingen van Lannoy . gelukte , den 10 Junij
1458, bisschop David van Bourgondië met Gijsbrecht van Brederode te verzoenen 2).
Gedurende ruim 40 jaren (1456--1496) bekleedde deze
kerkvoogd den bisschoppelijker zetel van Utrecht. Zijne regering kenmerkte zich door de wreede vervolging tegen de heeren
van

Brederode. De fnuiking van dit magtig huis achtte hij

noodzakelijk tot de ongestoorde uitoefening van zijn wereldlijk gezag. Op eene verraderlijke wijze zich meester hebbende
gemaakt van de personen van Gijsbrecht , Reinoud en Walraven
diens natuurlijken zoon, perstte .hij hun door zware folte1) Zie Buurspraakboek , 15 verso.
2) Zie de bijzonderheden dier verzoening omstandig beschreven bij
Burman, 1. 1, 387.
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ringen (1470) de belijdenis af van verraad tegen zijn persoon en den hertog Karel van Bourgondië, ten einde hierdoor hunne veroordeeling te bewerken. Walraven werd het
eerst voor 's bisschops raden gebragt , en een der voornaamste
punten der valsche beschuldiging tegen hem was de kennisdraging aan een verbond , hetwelk de heeren van Brederode
met Adolf, hertog van Gelder, zouden hebben gesloten tegen
David en Karel van Bourgondië.
Door onmenschelijke folteringen overweldigd, bekende hij
alles wat men hem voorhield , maar weigerde echter volstandig zijne afgeperste verklaringen te onderteekenen. Gelukkig wist hij zijnen kerker te ontkomen , terwijl Gijsbrecht
en Reinoud in hunne kluisters bleven zuchten.
De brief, welken wij hier woordelijk mededeelen , heldert
eenige omstandigheden , Walraven betreffende , op, en doet
ons tevens andere kennen, die minder juist in de geschiedenis opgeteekend zijn. Hij is door Adolf, hertog van Gelder,
den 3e Sept. 1470, aan de 5 kapittelen van Utrecht geschreven; en uit dit stuk blijkt, dat Walraven, na zijne ontsnapping , zich naar den hertog heeft begeven. Ook ziet
men in Adolfs brief meer omstandig omschreven, wat men
Walraven eigenlijk ter belijdenis had afgeperst, namelijk dat
de heeren van Brederode met den hertog van Gelderland
een verbond zouden hebben gesloten , waarbij de eerste beloofden het sticht van Utrecht in handen van Adolf te brengen , alsmede hem terug te geven de landen van Bommel- en
Tielrewaard, op voorwaarde dat Gijsbrecht met het hoog gezag
in Utrecht , waarvan hij door David beroofd was , zoude
bekleed worden.
Adolf was, zoo als uit de bewoordingen in zijnen brief blijkt,
hoogst verontwaardigd over deze valsche aantijging , en verklaarde zich ten allen tijde aangaande die lasterrijke geruchten te kunnen verantwoorden. -- Ook laat hij duidelijk
blijken , dat hij geen oogeliblik twijfelt aan het doel dat
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David zoowel met wreede vervolgingen als met die lasterrijke
aantijgingen had , namelijk vooreerst om de heeren van Brederode te vernederen en ten anderen om de goede verstandhouding tusschen Gelderland en het Sticht te ondermijnen ,
door het te doen voorkomen, als of Adolf zijne heerschappij
over het Sticht zocht uit te strekken.
Het een en ander wordt ons uit den navolgenden brief medegedeeld :
Adolf hertoge van Gelre ende van Gulick ende Breve van
Zutphen.
Eerwerdige ind eerbaere guede vrunde. Soe gij gehoirt
moigt hebben, dat dess heren van Brederode onss neuen sijnren natuerlicker soene eyn geheiten Walrauen , die mit
him oic geuangen is geweyst jnd eerre wijle tijts in venckenisse geseten heeft , vyt der venckenisse gebroken ende ontkomen is, vuegen wij w the weten, dat die selue bastart van
Brederode bij onss komen is ende heeft onss the kennen gegeuen, woe hem jnder venckenscappen mit zwaren pijnen voirgelacht ind voirgehalden zij toe seggen , ouder anderen vragen, twere eyn verbont gemaickt tusschen den heren van Brederode jnd den doimproist zinen brueder aen eyn ende onss
an dander zijden, as dat zij onss leueren und toe onsen handen
bryngen solden t gesticht van Vtrecht, ind die doimproist solde
bewairrer der stat van Vtrecht sin, ende wij solden den heer
van Brederode weder genen onse lantscappen van Bomelre
ende van Tielrewerden, dair wyst hij mede die gelegentheyt
aff, dat woldmen van hem weten , jnd , soe seyt die voirg.
bastart , dat hij dair omme duck ende mennichwerff versocht
ind gepinicht ende on zeer wee dair omme gedaen js geweest.
Soe dan , guede vrunde , onss die voirss. saicken hogelick
ind swairlick berueren, heeft ons hier toe van onsen neue van
Vtrecht uwen heer zeer vremdt, jnd en konnen sulx int guede
van hem nyet genemen , jnd mercken dair vyt anders nyet dan
dat bij dair mede geerne saick ende redenen ouer die voirss.
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onse neuen suecken ind onss achterdeel) , ongonst ind onge•
tucht mit heren, ffursten, v ind anderen steden maicken solde,
twelck onss, tot onser onscholt, zeer ongenueglick is, jnd ons
onverantwoirt nyet en geboirt the laten ; dair omme wij an
v scriuen , dat sich mister wairheyt nyet bevijnden sail , dat
wij omme der voirss. saicken wille mitten voirss. heren van
Brederode jnd doemproist off mit yemande anders van hairre
wegen jnt heymelick off openbair, in verwerff o ff in kallinghe
geweest zijn ; ommers dat meer is , sulx voirg. nye bedacht
hebben. Men heeft delen voirss. bastart , as hij zeecht, mit
zwaeren pijnen dair omme gebracht, die voirss. heren sijn oick
thant yn handen ende gewalden onss neuen van Vtrecht ; hij
mach die selue oick dair omme vragen off doin vragen, dan men
sail ons numermeer mit wairheyden dair omme beschuldigen
mogen, jnd wij sullen altijt orbodich wesen, dess toe komen to
verantwoirdigen, jnd ther wairheyt, mer id sall sich bevijnden
jnden wtdraghe der wairheyt dat sulcke gerucht voirg. logen•
achtich gesprengt is, omme onse neuen van Brederode the be.
lastigen jnd onss to ongerucht the brengen, as voirget. steyt, jnd
onse neue van Vtrecht sold billick , eer hij den voirss. bastairt , omme der voirss. saken wille soe swairlick ende mennichwerff ther pijnen hed doen stellen , ons yerst dair omme
besant of doen scriuen hebben, were yet wess dair onder geweest, solden wij hem waill geopenbairt hebben , soe wij
tot noch toe nyet gedaen noch gehantyert hebben , dess wij
nyet bekant en willen noch dorven wesen , dan id schijnt
datmen den voirss. bastairt mit

sullen

pijnen heeft willen

nodigen jnd seggen doen , dat doch inder wairheyt nyet en
is , jnd wolden , dat sich onze neue van Vtrecht anders
bedacht hed , dan onss alsoe toe onser onscholt , dess wij
altijt orbodich willen wesen openbairlick the verantwoirden,
toe ongerucht te bringen , jnd dair mede onse neuen van Brederode voirss. the belestigen , ind geuen v dese gelegentheyt
inden besten te kennen , off w dair aff wess voir queme, dat
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ghij onze antwoirt lair op weten mogen: Gegeucn tot Arnhem , dess Manendages opten H. Egidij nostro sub secreto,
Anno Domini etc. LXX0.
Opschrift : Den eerwerdigen ind eerbieren heren, dekenen
ende capittelen then Doym jnd der ander vijff goids huseu
bynnen Vtrecht, onsen gueden vruuden.
(4rcltiefder v

f kapittelen van Utrecht. Missiveboek, B. 19).

In de geschiedenis van de vervolging der heeren van Brederode
en hunnen aanhang cor David van Bourgondië blijven altoos
nog vele duistere punten bestaan , vooral ten opzigte van den
grond der voornaamste tegen hen ingebragte beschuldiging.
Hebben de heeren van Brederode in overeenstemming met den
burggraaf van Montfoort al dan niet in verstandhouding met
den hertog van Gelder gestaan , om met diens behulp David
van zijnen zetel te stooten, ten voordeele van Gijsbrecht van
Brederode ?

12. Vergadering. 26 M ei MID.
Bibliotheek. Correspondentie. Archief van het graafschap Buren
en van de gemeente Oorschot.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer A. Wauters te Brussel:
Notice historilue sur les anciens sermens de Bruxelles.
Bruxelles 1848.
Van den heer S. Gille Heringa te Tilburg:
Nederlandsch Jaarboekje der posteren voor 1849. Eerste
jaargang. Tilburg 1849.
Correspondentie. De heer A. Wauters , archivarius der stad
Brussel, geeft bij zijne missive ged. Brussel 28 April 1849 ,
begeleidende het geschenk - exemplaar van het bovengemeld
door hem in het licht gegeven werk , zijn verlangen te kennen,

om door het Bestuur te worden onderrigt

of er niet hier
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le stede Benig werk is verschenen , handelende over den stedelijken regeringsvorm van Utrecht in de middeleeuwen.
De beer voorzitter deelt mede , dat hij bereids in de gelegenheid is gesteld geworden, om aan den heer Wauters toe te
zenden de Dissertatie van Jhr. mr. L. H. van Asch van
Wijck , ten titel voerende : De jure et modo , quo in urbe
Rheno-Trajectina ante annum 1528 eligebantur ii, quibus
in regenda civitate partes erant. Trajecti ad Rhenum 1839,
waarin over dat onderwerp bepaaldelijk gehandeld wordt.
Archief van het graafschap Buren. Het Bestuur van het
Historisch Gezelschap is , door de uitgebreide betrekkingen
dezer instelling en door de ijverige medewerking barer leden, in staat gesteld geworden, om in de Kronijk van dit en
van het vorige jaar vele verslagen en inventarissen van verscheidene stedelijke en andere archieven in ons vaderland te
plaatsen. Het doel was voornamelijk om , bij het nut dat
die opgaven op zichzelve voor de kennis onzer bronnen aanbrengen, meerdere belangstelling op te wekken voor ons Neérlandsch archiefwezen , welks toestand nog verre van bevredigend is , en om levendiger te doen gevoelen hoe noodzakelijk het is maatregelen te nemen , waardoor deze bronnen meer dienstbaar aan geschiedkundig onderzoek kunnen
worden gemaakt en het behoud dier onschatbare verzamelingen beter verzekerd. Nu ook zal hetgeen wij hier aangaande het teruggevonden archief van het graafschap Buren
mededeelen op eene meer ondubbelzinnige wijze bewijzen ,
dat er niet ernstig genoeg op het behoud van oude stukken kan worden aangedrongen , niet alleen bij allen, die
wetenschappelijke opleiding hebben genoten , maar ook bij
hen , die daartoe door hunne ambtsbetrekkingen worden
geroepen, opdat hetgeen nog aan de verwoestende hand is
ontsnapt , niet langer worde prijs gegeven aan eene onherstelbare vernietiging.
Eenige weinige dagen geleden werd te Kuilenburg , tegen
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een zeer Beringen prijs voor oud scheurpapier, bet grootste
gedeelte, zoo niet het geheele archief van het voormalig graafschap Buren verkocht, nadat kort te voren uit die verzameling aan denzelfden koopman een honderdtal charters en
eenige brieven en andere stukken verkocht waren. Wanneer
en op welke wijze de vorige eigenaars in het bezit van dit archief zijn gekomen , ligt in het duister; maar zeker is

het ,

dat

reeds verscheidene jaren geleden door den heer Nijhoff, archivarius voor de provincie Gelderland , geheel vruchteloos onderzoek naar dit archief was gedaan , zoodat men het thans
voor geheel verloren hield , toen op eene zeer toevallige
wijze een onzer leden de heer Dr. Kemink te Utrecht , door
de ter koop aanbieding van eenige losse stukken, op het vermoeden kwam, dat welligt dit archief nog grootendeels zou terug
te vinden zijn. Bij het hoog belang der zaak gaf deze heer daarvan onmiddelijk kennis aan den heer Beeldsnijder van Voshol
en aan het Bestuur des Gezelschaps , en toen bij nader onderzoek bleek, dat dit vermoeden volkomen gegrond was ,
meende de heer B. v. V. daarvan onmiddellijk kennis te moeten geven aan den minister van Binnenlandsche Zaken. Inmiddels maakte echter eene bijkomende omstandigheid het dringend noodzakelijk, om voor: den ontvangst van eenig antwoord
op deze mededeeling , de verzameling door koop magtig te
worden , en kochten de heererg Beeldsnijder en Drieling voor
gezamenlijke rekening tegen een prijs van f 190 de geheele
massa papier en namen vervolgens om het archief in zijn geheel te behouden , van den heer Balfoort te

Utrecht ,

tegen

150, over de aan hem Benige dagen te voren verkochte charters en losse papieren. — De heer van Asch van Wijck
nam daarna voor een vierde aandeel in dien eigendom.
De minister van Binnenlandsche Zaken met de meeste belangstelling de gelukkige ontdekking van het gemeld archief
vernomen hebbende , deed hiervan onverwijld mededeeling
aan den heer Nijhoff, met uitnoodiging om zich naar Utrecht
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te

begeven, en na deze zaak nader te hebben onderzocht, van

zijne bevinding verslag uit te brengen.
Eene vlugtige inzage der stukken en charters overtuigde
den heer Nijhoff spoedig van de hooge belangrijkheid van dit
archief voor onze geschiedenis, en groot was ook zijne vreugde
over de terugvinding van bronnen , die teregt voor verloren
werden geacht.
De aankoopers meenden , in het algemeen belang der wetenschap , geen beter besluit te kunnen nemen dan om met
den minister van Binnenlandsche zaken , zoowel over het
overnemen van dit archief door het rijk als over de wijze van
uitgave door het Historisch Gezelschap in onderhandeling te
treden , waarvan de uitslag nader zal worden medegedeeld.
Behalve eerre groote menigte van geschiedkundige stukken
van allerlei aard, bevindt zich onder die massa papieren vooral
een aanzienlijk aantal brieven, geschreven aan en door vele
in onze historie meest bekende mannen en vrouwen der
15e , 16e en 17e eeuw , zoodat alleen uit die handschriften
een groot licht kan worden verspreid over het duistere gedeelte van deze tijdvakken, indien men in aanmerking neemt
de vele en hoogst gewigtige betrekkingen, waarin de voormalige graven van Buren stonden , en het aanzienlijk deel ,
dat zij hadden in het bestuur der zaken.
Wat de charters betreft , zij zijn ruim 200 in getal,
waarvan vele zeer gescheurd en beschadigd , en de meesten van hunne zegels zijn beroofd. De navolgende korte
opgave der meest belangrijke zal den lezer aanvankelijk
reeds van den rijkdom van dit teruggevonden archief kunnen overtuigen.
1290. Woensdag na St. Marcus. Graaf Floris verleidt Harberen van Haestrecht, ridder, in regten leen, met het huis tot
Haestrecht met hof, kamp en 50 morgen lands. Gegeven te
's Hage.
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1297. St. Katharina. Lambrecht die Vrieze , ridder , burger van Utrecht , verklaart schuldig te zijn aan heer Wolfard van Borselen , beer van Zandenborgh , 100 pont engh.
hoefdekijns voor hem in Vlaanderen in gereede penningen

betaald.
1303. Dingsdag na St. Petrus en Paulus. Uitspraak van Maria , koningin van Frankrijk , in de geschillen van Maria ,
gravin van Gulik , Isabelle vrouw van Gerard van Gulik ,
Alice vrouw van Johan de Harecourt en Blanche , vrouw
van Bertout van Mechelen , dochters van Godfried hertog
van Brabant en zusters van Jan hertog van Brabant , over
hare aanbestorvene goederen in Frankrijk en Brabant. Gege.ven te Parijs. In het Fransch.
1307. 4 e Zondag na St. Petrus en Paulus. Gerard , graaf
van Gulik , Willem zijn oudste zoon en Hendrik, proost van
Aken , verbinden zich als scheidsmannen de geschillen tusschen Reinoud graaf van Gelder en Willem graaf van Holland , over het bemagtigen van de stad Roermonde, te vereffenen. In het Latijn.
1309. Zondag van Pinkstere-n. Uitspraak van Guy , bisschop van Utrecht , Willem graaf van Holland en Gerard ,
heer van Voorn en burggraaf van Zeeland , waarbij de doodslag van Wolfaard van Borselen in 1299 en hetgeen daarna te
Veere plaats had, gezoend wordt.
1327. Op L. Vrouwendag in Maart. Uitspraak van Margaretha gravin van Gelder , Gerard , graaf van Gulik , Hendrik van Vlaanderen , graaf van Loon hun oom , omtrent de
verdeeling der erfenis van Reinoud , graaf van Gelder , Philippe en Isabelle zijne zusters. Mede bezegeld door Otto van
Kuyk , Diderik van Meurs , Pieter van de Lek , Willem van
Mille en Jacob van Mirler den ouden , ridders.
1328. St. Michiel. Uiterste wilsbeschikking van Sophie
van Mechelen , gravin van Gelder.

Ut)

1328. St. Gregorius. Hare nadere beschikking over hare
lijfgoederen en kleinoodiën.
1329. Donderdag na St. Valentinus. Philippe en Isabelle,
jonkvrouwen van Gelder , dragen ingevolge de uitspraak van
Margaretha van Gelder , hare moeder , Gerard van Gulik en
Hendrik van Vlaanderen, graaf van Loon, aan haren broeder
Reinoud van Gelder haar regt en aandeel op van hare aam
bestorvene goederen in het graafschap Gelder. Mede bezegeld door Guy , bisschop van Utrecht.
1334. 1-) Junij. Vredeverbond. van Jan , koning van Bohemen , met Lodewijk graaf van Vlaanderen bevestigd door
Willem graaf van Gulik den 11 Junij. In het Fransch.
1334. 30 Aug. Uitspraak van Philips den Schooner ' ko
ning van Frankrijk , in de geschillen tusschen jan , koning
van Bohemen , Waleran , aartsbisschop van Keulen , Adolf ,
bisschop van Luik , Lodewijk graaf van Vlaanderen , Willem
graaf van Rolla t!([ itinoud graaf van Gelder , graaf
van Gulik , Jani van Henegouwen, Lodewijk graaf van Loon,
Willem van Henegouwen , Jan graaf van Namen , en Guy
van Namen zijn broeder , ter eener , en Jan hertog van Brabant, ter andere zijde. Gegeven te Amiens. In het Fransch.
1347. L. Vr. dag te Lichtmisse. Wolfaard van Borselen
sticht uit de parochiekerk van Zandwijk eene parochiekerk
te Ter Veere.
1352. Zaturdag na St. Gregorius. Aalbrecht van Beijeren
bekent ter leen te hebben ontvangen van Koenraad die Cleijne
3487i schilden , en deze som aan Gerard van Herlaer,
heer van Amerzoijen, te hebben gegeven in mindering van het
hem verschuldigde wegens bewezene diensten. Vidimus.
1354. 5 Maart. Willem hertog van Beijeren verklaart
dat Gerrit van Heemskerk zijne gevangenen uitgeleverd heeft
en belooft dit wederkeerig te zullen doei. Gegev. St. Geertruidenberg.
1358. Dond. na St. Valentinus. Aalbrecht van Beijeren

vei
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klaart van Floris van Borselen te hebben ontvangen : lo. een
zegel van Willem van Beijeren, zijnen broeder; 2 0. eenen brief
betreffende het burggraafschap van den huize en lande van
Heusden; 30. bij hande van zijne zuster gravinne van Holland,
de brieven van tien Roomschen keizer en anderen , graaf Willem en hem betreffende; 4o. alle zegels, handvesten , brieven,
privilegien, kleinoodiën en wapenrusting onder zijne berusting
en toebehoorende aan graaf Willem zijnen broeder.
1365. Zat. St. Bartholomeus. Aalbrecht van Beijeren magtigt Floris van Borselen tot stedehouder van zijns broeders
landen van Zeeland.
1379. 19 Nov. Lodewijk, hertog van Brabant, schenkt Jan
van Arkel, heer van Hagestein, 400 ;; jaarl. rente uit den tol
te Antwerpen , onder voorwaarde van hem gedurende zijn leven getrouw te dienen.
1384. Het convent der predikheeren orde te Zierikzee draagt
aan Frank van Borselen op alle zijne goederen en renten
in St. Maartensdijk.
1385. 2 April. hofstijl. Aalbrecht van Beijeren scheldt aan
Frank van Borselen , wegens vroeger bewezene diensten ,
zijne achterstallige schuld kwijt. Geg. Middelburg.
1385. 13 Oct. Verklaring van Jan van At kel , heer van
Valkenstein , ten behoeve van Jan van Ghesele en van Hornes , regent van Vlaanderen te Mechelen , dat hij het door
hem gehakt hout te Heijst niet zal vervoeren tijdens bet geding deswege hangende voor den hertog van , Bourgondië.
1386. St. Bonifacius. Gerrit en Aalbrecht van Egmond broeders bekennen voldaan te zijn van 3000 rosekins mottoenen,
door hunnen broeder den heer van IJsselstein aan hen verschuldigd uit de vaderlijke nalatenschap.
1392. 20 Junij. Hendrik heer van Vianen verklaart voor
Willem hertog van Gelder te geven aan Otto en Jan van Arkel een vast geleide , van St. Jan Baptiste af tot St. Maarten.
1398. 23 Nov. Aalbrecht van Beijeren verklaart van Ger-
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rit van Heemskerk te hebben ontvangen 2000 nieuwe goudgulden , wegens de overdragt van den huize Heemskerk.
1399. 15 April. Aalbrecht van Beijeren beveelt aan Floris
van Haamstede , Klaas van Borselen Albertsz., Floris van
Borselen en Jan van Heenvliet uit te kceren het verschuldigde
wegens zijn baljuwschap van Zierikzee en belooft hun , niet
dan bij hunnen rade het geregt dier stad te bestellen.
1403. 5 Mei. Aalbrecht van Beijeren stelt Dirk van Bon.
selen aan tot rentmeester van Be wester Schelde. Gegev. 's Hage.
1403. Aalbrecht van Beijeren stelt Gerrit van Heemskerk
aan tot baljuw en rentmeester van Arnstelland en Watervliet
en van den Zeevang.
1404. 14 Nov. Aalbrecht van Beijeren scheldt aan Gerrit
van Heemskerk , van voornemen zijnde te reizen naar de
koningin van Denemarken , kwijt al wat hij tegen de beerlijkheid mogt hebben misdaan.
1407. ii Oct. Beinoud hertog van Gelder sluit een verbond voor den tijd van 6 jaren met Dirk van Perwijs , elect
van Luik , hertog van Bouillon en graaf van Loon , Hendrik
van Hoorn en tot Perwijs enz. en het kapittel en de stad Luik.
1407. Dingsd. na Matthaeus. Reinoud hertog van Gelder
bekent schuldig te zijn aan Johan van Herlair heer tot Poderoijen 350 gulden , waarvoor borgen zijn Johan Scholart
van Obbendorpe, Johan van Wijenhorst, Johan van Rossura,
Hendrik van Apelteren Otten v. Haeften , ridder , Gijsbert
van Bronckhorst , heer van Batenborch en z.
1408. 23 Nov. Willem Bercks en Lambrecht Laer beloven niet meer te zullen misdoen te g en Willem hertog
b van
Beijeren , Jan hertog van Beijeren , Floris van Borselen en
Frank van Borselen.
1418. 10 Jan. Jan van Beijeren sluit op verzoek van den
hertog van Bourgondië een bestand , ingaande St. Sebastiaan
tot den eersten vrijdag: daaraanvolgende , met Jan van Brabant
en Jacoba van Beijeren.
14*
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1418. 15 Maart. Jan van Beijeren belooft aan Gerrit van
Heemskerk, ingeval hij zich

verdraagt

met Jacoba Zijne nicht,

schadeloosstelling voor het verlies van zijn huis Heemskerk,
mitsgaders van al wat hij in zijnen dienst verloren heeft.
1418. 3 April. Jan van Brabant en Jacoba van Beijeren beloven schadeloosstelling voor 3500 Eng. nobelen
aan zijne borgen Jacob van Gaasbeek , Hubert van Kuilenburg , Willem van Brederode , Floris van Borselen , Herman
van Wassenaar , en Elias . . .
1418. St. Valentinus. Jan hertog van Brabant en Jacoba
van Beijeren stellen Floris van Borselen tot thesorier van Holland en Zeeland aan. Gegev. te Woudrichem.
1420. Jan hertog van Brabant magtigt Floris van Borg,
selen tot het ontvangen zijner beden in Holland, Zeeland en
Friesland.
1420. 25 Fehr. (hofstij1). Jan van Beijeren bevestigt de
stad Hoorn in hare

vrijheden

buiten de stad , haar geschon-

Gegev. te Gouda.

ken door hertog

1420. 10 Maart. Jan hertog van Brabant verklaart dat door
zijne mannen van

leen,

als Jan van Grijmbergen, neinond

van Berghen, Hendrik van Anterzoijen en Daniel geheten
Mesken , eene minnelijke schikking is getroffen tusschen.
vrouwe Oeden van den Berghen en Floris van Borselen omtrent hunne geschillen over het land en de heerlijkheid van
Bergen-op-Zoom.
1420. 19 Junij. Jan van Beijeren draagt, op verzoek van
Jan van Wonde , het leengoed Eueren over aan Jonkv. Johanna vrouwe van Bergen op Zoom en Jan van Glijmes haren
man. Gegev. te Brussel.
1425. 13 Aug. Philips hertog van Bourgondië belooft te
betalen de schulden van Jan hertog van Brabant. ridimus.
1425. 16 Oct. Deken en kapittel van de Vrouwe kapelle
te 'silage verpachten aan Frank v. Borselen alle duinen
en wildernissen

hij

's Gravesande.

213

1425. St. Martinus. Elisabeth van Gorlitz , hertogin van
Beijeren , eenigen tijd buitenslands gaande , stelt Frank van
Borselen aan tot ruwaard van Voorn. Gegeven te Brie!,
1427. 6 Aug. Philips hertog van Brabant verlengt ge.
durende vier weken het vrijgeleide verleend aan de vrienden van Elisabeth van Beijeren.
1445. St. Martinus avond. Arnold hertog van Gelder verleidt Johan van Vlodorp , oudsten zoon van wijten Dirk van
Vlodorp en Johanna van Groesbeke, het slot Kalbeke.
1452. 11 Junij. Philips hertog van Bourgondië,

hebbende

voortijds op verzoek van partijen verleend brieven en mandamenten strijdig met de privilegiën , belooft aan de ridder
schap , edelen en steden van Holland en Zeeland voortaan te
zullen zorgen, dat zij hierin niet meer worden verkort.
1467. Drie Kon. avond. Burg. , schepenen en raad der
stad Deutichem verklaren te hebben betaald de aan Adolf
hertog van Gelder verschuldigde som va!1 1000 r. g. a 25 r.
renten, in handen van zijnen secretaris Pieter van Lange yea.
1472. Vr. dag assumptio. Willem van Vlodorp , erfvoogd
van

Ruurmonde, ridder, drost van Alontfoort, en Cecilia van

Hamel! en v. Elderen, zijne vrouw, beloven aan Arnold van
Gelder dien burcht te zullen bewaren.
1478. 4 Sept. Uitspraak van Maxnilir r n van Oosten
rijk en Maria van Bourgondië in het geschil tusschen den
heer van Wassenaar en Gerrit van Poelgeest over het kasteleinschap van Schoonhoven.
1480. 25 Sept. Maximiliaan van Oostenrijk

stelt Klaas

van Assendelft aan als kastelein van Scloonhoven in opvolging zijns bioeders.
1481. 17 Junij. Maximiliaan van Oostenrijk verbant uit
zijne landen Jan burggraaf van Montfoort niet verbeurte van
al zijne goederen.
1481. 24 Aug. Maximiliaan van Oostenrijk geeft aan gicbiel van Bergen de verbeurtverklaaric ',o.ederen van Tat
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burggraaf van Montfoort , te weten Hekendorp , Linschoten
en Weerden met de hooge en lage heerlijkheid van Woerden.
Gegev. te Dordrecht.
1482. 17 Mei. Maximiliaan van Oostenrijk belooft aan
Gerrit van Assendelft, het kasteleinschap van Schoonhoven
aan niemand anders te zullen geven, vóór de voldoening der
gewone en ongewone penningen, die hij daarop staande heeft.
1483. 3 Sept. Vredes-verdrag gesloten tusschen Maximiliaan van Oostenrijk en de stad Utrecht. Gegev. voor Utrecht.
1483. 14 Sept. Maximiliaan van Oostenrijk stelt Frederik
van Egmont heer van IJsselstein aan tot dijkgraaf van den
Lekdijk tusschen de Vaart en Schoonhoven. Gegev. te Utrecht.
1484. 8 Sept. Maximiliaan van Oostenrijk verklaart ontvangen te hebben van Corneille de Berghen 1200 livres , ter
zake van het kasteleinschap van Gouda, aan zijnen zoon Maximiliaan geschonken. In het Fransch. Afschrift.
1494. L. Vr. dag. annunciatio. Adriaan van Dordrecht,
Johan van der Goude , Thomas van Vijlvoirt , Michiel Valck
en Hensken van Bercheijck , kapiteinen , uit hunne banden
ontslagen , beloven niets vijandigs te ondernemen tegen Maximiliaan van Oostenrijk en den heer van IJsselstein.
1497. 27 Jan. Maximiliaan van Oostenrijk verzekert den
heer van IJsselstein 1200 livres pensy , wegens zijne vele
getrouwe diensten. Gegev. te Brussel.
1497. 25 Febr. Maximiliaan van Oostenrijk zendt aan
Corneille de Berghes 50 krijgslieden met last om daarmede
Buren en het kasteel tegen de Gelderschen te verdedigen en
hen gedurende 7 maanden te stellen onder de bevelen van
den heer van IJsselstein als kapitein. Aangehecht de monsterrol.
1501. Zat. na Paulus conversio. Jan hertog van Kleef
schenkt, gedurende liet leven van den heer Floris van IJsselstein , tolvrijheid aan de burgers der stad IJsselstein.
1501. Zat. na Paulus conversio. Willem hertog van Gulik
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schenkt aan de burgers van IJsselsteiu dezelfde tolvrijheid.
Gegev. te Hanau.
1518. 3 April. Walraven van Brederode verleidt aan Floris van IJsselstein het huis ter Does in Leijderdorp,
1558. 19 April. Willem prins van Oranje, als voogd
van zijnen zoon Philips van Nassau uit zijn huwelijk met Anna
van Egmond, magtigt Adriaan de Camons, drost van Jaarsveld , Jan van Berch en Jan Ploenes , zij nen renttnr. te IJsselstein en Buren , met bet beheer van alle de leengoederen
zijner vrouw. Gegev. te Breda.
Archief der gemeente Oorschot. De heer H. Tol te Tilburg
heeft ter plaatsing ingezonden een afschrift van den inventaris
van het bovengemelde archief door den secretaris dier gemeente , den heer Waterbeek , den 15 September 1829 opgemaakt van alle zoodanige belangrijke stukken, welke zich in het
archief der gemeente Oorschot bevinden en die overeenkomstig
art. 73 van het reglement voor het plattelands bestuur der
provincie Noord-Brabant in eerre daartoe bestemde sterke kist,
voorzien van drie goede verschillend werkende sloten , behooren te worden bewaard.
Wij laten dezen gebrekkigen inventaris hier volgen , zooals
hij is , en wel als een bewijs , hoc gewoonlijk de inventarissen van mindere plaatsen gemaakt warden , maar met weglating evenwel van een aantal stukken, die onder den titel
van onleesbaar zijn opgenomen.
No. 2. Een pakje , waarin onder anderen
Extract uit zeker oud geschreven boek , inhoudende een
ouden brief van hertog Johannes, in het Latijn dd. 1311.
Extract uit zeker oud geschreven boek, continerende zekere
sententie ten opzigte van het Tregelaar en Gijzelaar van 1385.
Copij authentiek van een ouden brief van hertog Philips
dd. anno 1446.
Vidimus van den ouden brief van hertog Johannes , iii
dato 1311.
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No. 3. Een bundeltje van zes pakjes meest alle onleesbare
stukken , betrekkelijk eene procedure van het Tregelaar , dd.
a°. 1622.
No. 4. Eene declaratie van het jaar 1675 betrekkelijk het
Bester Broek.
No. 5. Een grijs linnen zakje waarin veertien pakjes met
papieren , alien betrekkelijk eene procedure tusschen mevrouw
van Mombeek c, s. en de gemeente Oirschot.
No. 10-15 stukken tot dit proces behoorende.
No. 11, 17 en 18. Stukken betreffende het TregeIaar.
No. 19. Een pak papieren , waarin onder anderen
Copij. Verkrijg van de heerlijkheid Oirschot in het Latijn,
d. a°. 1320.
Een concept-reglement op de visscherijen.
Verklaring van het jaar 1580 (20 Febr.) van vronwe Maria
van Merode over het punt van regering en autoriteit van
schepenen der vrijheid Oirschot.
Adres van de Hertogin van Braband aan den heer van
Oirschot en Best, dd. 8 Maart 1387, onleesbaar.
Erfscheidinge en deelinge tusschen de heeren Hendrik en
Rutgaart van Merode , dd. 30 Augustus 1533.
Fundatie der beurzen bij hr. en mr. Cornelis en heer Ariaan
van den Dijk van 2 Nov. 1640.
Vijf instrumenten betrekkelijk de heffing van den 20en penning.
Testament vau heer Hendrik Verbeek , dd. 13 Oct. 1629.
Testament der fundatie van heer Jan Daams.
Confirmatio statutorum rapti templi in Oirschot.
Verkooping der halve Heerlijkheid van Oirschot
Koopbrief van de gemeente tusschen Ter Laaken , Scheede
Eijk en Schatskuijl , dd. 23 Januarij 1465.
Jaarkeurboek der vrijheid en heerlijkheid van Oirschot.
Costumen ,

ordonnantiën en landregten binnen dc vrijheid

van Oirschot van ouds onderhouden , de anno 1607.
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Exhibitum van instrumenten , ten bewijze van de geregtigheid die heer Florentius van Herode etc. heeft op de heerlijkheid van Oirschot.
No. 20. Veertien pakketten met papieren en een brief betrekkelijk het verschil tussehen Oirschot en Limp& over het
Bestsche Broek , (de in den brief vermelde kaart niet gevonden).
No. 25. Blijde inkomsten en costumen en landregten van
Antwerpen met de hand geschreven. Een deel:
No. 26. Een pak met oude brieven en documenten betrekkelijk de grensscheiding tusschen Oirschot en de Beersen.
No. 28. Processtuk van Oirschot contra Wintelre.
No. 29. Negen diverse stukken rakende de geschillen tusschen Oirschot en Best , onleesbaar.
No. 31. Copiien, aflossingen en quitantien van de Chijnsen
aan de domeinen vergolden geweest uit het Bester Broek en
andere gemeente erven , 1466.
No. 32. Stukken rakende de kanoniken in de kerk van
St. Pieter buiten Oirschot.
No. 34. Acte van non prejudice tusschen Oirschot en Best.
No. 37. Stukken ten processe van Oirschot tegen Boxtel.
No. 38. Stukken betrekkelijk den brand in de gemeente
Oirschot plaats gehad hebbende den 1 Augustus 1623.
No. 39. Vonnis van Oirscbot tegen Woensel dd. 17 April
1545.
No. 41. Processtukken in zake van grensscheiding tusschen
Oirschot en Oisterwijk , met eene oude doch zeer belangrijke
kaart.
No. 43. Een zwaar pak met stukken betrekkelijk de pre
cedure tusschen Oirschot en St. Oedenrode, ter zake der grew,
scheiding.
No. 44. Stukken brieven, inventarissen, deduetien enz..
zake van den processe der regeuten van Uirschot tegen het
kapittel en de kanoniken
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No. 45. Stukken ter zake der grensscheiding van Oirschot,
en naburige dorpen, 1464.
No. 46. Een koopbrief van de gemeente gelegen tusschen
de palen Teelaak , Scheede , Eyk en Schatskuij l , dd. 20
Januarij 1465.
Twee stukken , het een betrekkelijk de grensscheiding tusschen Schijndel en St. Oedenrode en het ander tusschen
St. Oedenrode en Oirschot.
No. 47. Een stuk betrekkelijk de grensscheiding met Oisterwijk.
No. 48. Processtukken tusschen den heer deken en kanoniken, 1630.
No. 52. Een dito inhoudende , zeer belangrijke stukken in
zake de liniescheiding tusschen Oirschot en Leempde. Ook
omtrent het Besterbroek.
No. 55. Copij der sententie omtrent het broek tusschen
Oirschot en Leempde, dd. 17 November 1508, met memorie
ad- en destructief deswegen.
No. 56. Extracten van verscheidene bewijzen over Oirschot
tegen Oosterwijk omtrent de grensscheiding.
No. 57. Twee stukken , betrekking hebbende tot den vloed
van de jaren 1655 en 1659.
No. 59. Een dito pakje met stukken betrekkelijk het proces tusschen Oirschot en Oosterwijk.
No. 61. Een dito pak met stukken betrekkelijk het proces
tusschen Oirschot en Oosterwijk.
Houten Doos , gemerkt lelt. A.

1. Een pak met oude stukken en brieven , betrekkelijk
de aflossing der halve heerlijkheid van Oirschot, de anno 1618.
6.

Copij authentiek van het verkrijgen van de heide te-

gen Woensel ende Eckenrijt , dd. 20 Jan. 1460.
7. Een oud decreet van keizer Karel de ... anno
1525 , op perkament met groot zegel.
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8. Verhooging van keuren en breuken voor de officieren
van Oirschot bij de hertogen verleend op verzoek van heer
Floris van Meiode 1610 , perkament.
10.

Ordonnantie van hertogen van Braband , omtrent

houders van heilanden enz.
11.

Veste en opdragt van heide tusschen Zon- en Meijns-

voort of Hoogberg van den heer baron van Duffelen , heer
der vrijheid Oirschot, door de gemeente van Oirschot gekocht,
a°. 1629.
De heide van Hoberg , langs en tegen Zon tot in Lantvoort of Eckenrijt.
13.

Attestatie , inhoudende dat schepenen, gezworenen als

regeerders van Oirschot niet kunnen worden afgezet , dan
wegens slecht gedrag en dat er geene boeten hoogex mogen
worden betaald dan in de jaarbreuken staat uitgedrukt, a°.
1589.
14.

Aanstelling van schepenen door schepenen in weer-

wil van schoutet, 1630.
15.

Copij , kaarte en privilegien der gemeente van Oir-

schot en Naare paalen daarin.
16. Vonnis van keizer Karel en zij aten raad omtrent de
onderhouding van de kerken van Waelre en Weerd door
den abt van Epternaken en de gemeente.
18. Berigt dat de regering van Oirschot altijd heeft bestaan in schepenen, gezworenen, raden, kerk- en armmeesters
en dat de jaarbreuken zeer stipt van alle oude tijden zijn
onderhouden en geëxecuteerd, de anno 1589.
Houten Doos , gemerkt lett. B.

1. Procuratie om het raadhuis van Oirschot te bouwen ,
anno 1513.
3. Octrooi om voor de gemeente te mogen opnemen een
kapitaal van 14000 guldens.
10. Verklaring van vrouwe Maria van Merode voor schen
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penen Ivan 's Hertogenbosch omtrent het regt op de administratie of regering der vrijheid Oirschot.
11. Vrijheidsbrief van Oirschot, gegeven bij Hertoginne
Johanna.
30. Tractaat van bestand tusschen den hertog van Braband en HH. de staten-generaal.
Houten Doos , gemerkt lett. C.

9. Origineel en copij van het privilegie door hertog Maximiliaan verleend den 3 Januarij 1483, omtrent het verkiezen
der acht heifers voor Oirschot.
10, Sententie waarbij blijkt, dat die van Oirschot en. materie possessoir niet voor schepenen van 's Bosch , maar voor
den raad van Braband , ter eerste instantie convenibel zijn
dd. 22 Naart 1549.
13: Wat vereischt wordt , als iemand tot Oirschot wil
appelleren van een vonnis , daar hij denkt mede benadeeld
te wezen , 1534.
14. Drie onderscheiden stukken nopens de grensscheiding
tusschen Oirschot en de Beersen, speciaal voor het Beersvelda
15. Oirschot, Zoelst en Oirle, dit is het verkrijg van de
64 bunders , gelegen tusschen Oirschot en Zeelst.
17. Koopbrief van 300 bunders gemeente, genaamd de
Eckenrijt, gelegen tusschen Woensel en Oirschot, d. anno 1465.
18. Vidimus van de kaart van de gemeente van Oirschot,
uitgegeven door Jan hertog van Braband, n e. 1 (in de plaats
van dit stuk berust er een recu van den burgemeester van
Best , dd. 12 October 1822).
19. Verklaring dat Oirschot sedert onheugelijke tijden
marktdagen gehad heeft, en koopmanschap gedreven.
21. Differente stukken omtrent den cliijns aan den hertog
te betalen en klagten daarover.
22. Een pak met stukken , alien betrekkelijk den tol in
de vrijheul Oirschot.
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24. Verscheiden privilegien en sententien over de vrijheid
Oirschot.
26. Inventaris van charters , privilegien en bescheiden
aangaande de vrijheid Oirschot.
Houten Doos , gemerkt lett. D.

1.

Caarte van de gemeiinten ende palen tusschen Oirschot,

Zon Woensel Zeelst enz.
2.

1311.

Agreatie van de palen rondom Oirschot door den her-

tog Jan 1337.
3.

Copij , palinge van Oirschot en de geheele gemeente.

4.

Consent om den toren te laten opbouwen.

5.

Quitantie van Goossen Zeijuc , rentmeester van den

hertog, van veertig ponden zwarte Tournooisen , door de gemeente afgelost, 1465.
10.

Vonnis van keizer Karel tegen de gemeente van

Woensel.
11.

Obligatie en kwitantie van 7000 gulden door de ge-

meente aan de vrouwe van Oirschot verschuldigd en uitbetaald.
Een bundel van 24 pakjes , strekkende ten bewijze
dat de vonnissen der schepenen van Oirschot niet onder17.

worpen zijn aan appel voor die van 's Bosch.
20. Inventaris van stukken berustende in de komine,
waarvan de schepenen altijd de sleutels hebben.
22. Brief van liertog Philips , dd. 20
26.

Junij

1465.

Stukken betrekkelijk de niet-vatbaarheid voor appel

der vonnissen door schepenen van Oirschot.

27.

Een brief omtrent de vrijheid van Oirschot geschre-

ven , door hertog Jan in a°. 1311.
28.

Een pakje stukken ten betooge dat ter eerste instan-

tie voor de regtbanken wegens schuld moeten teregt staan
de ingezetenen daar waar zij wonen en niet voor schepenen
van 's Bosch
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29. Arbitrale uitspraak van de palen der gemeente - heiden en weiden tusschen Oirschot en Boxtel, gedaan a°. 1499.
Besluit van hertog Philips nopens de grenspalen van

30.

Oirschot , dd. 20 December 1464.
Akte van ontlossinge van de heerlijkheid Oirschot ,

31.

door Albert en Isabel Clara Eugenia infanten van Spanje
verleend , de a°. 1485.
33. Stukken betrekkelijk bet cas van appel, ten bewijze,
dat die door regenten van Oirschot gewezen daaraan niet
subject zijn voor die van 's Bosch.

13. Vergadering. 9 Junij 1819.
leden. Bibliotheek. Verhooren van Johan van Oldenbarnevelt. Archieven der steden Harlingen - en Leerdam. Leven
van Willem Baudaert door hemzelven beschreven , 4628.

Nieuwe

Nieuwe leden. Benoemd tot werkend lid de heer F. A.
Ellinge Wubben , burgemeester en notaris te Staphorst.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van de heeren Mertens en Torfs te Antwerpen :
Geschiedenis van Antwerpen , 5e deel, 3c stuk. (Vervolg).
Van den heer mr. J. Dirks te Leeuwarden.
Jancko Douwama's Geschriften. Uitgegeven door het Friesch
genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Leeuwarden 1849.
Van Jhr. mr. Berg van Dussen Muilkerk te Amsterdam.
S Bijdragen tot de geschiedenis onzer kolonisatie in NoordAmerika. Overgenomen uit het tijdschrift de Gids, Jaargang 1849.
Verhooren van Johan van Oldenbarnevelt. De voorzitter
legt ter tafel hët door den rijks archivarius Jhr. mr.
J. C. de Jonge gecollationeerd afschrift van een handschrift,
bevattende de verhooren van Johan van Oldenbarnevelt, welk
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laatste met de kennelijke hand van den raadpensionaris Gilles
geschreven , hierdoor een zekeren waarborg van echtheid
draagt.
Het zal de leden niet onbekend zijn , dat de hoogleeraar
Siegenbeek onlangs bij den boekhandelaar A. C. Kruseman
te Haarlem heeft in het licht gegeven een werkje, getiteld:
Verslag van de verhooren door Johan van Oldenbarnevelt
ondergaan , in drie ufdeelingen.
Daar het tot dusverre onbekend is , waar de oorspronkelijke verhooren zijn gebleven , heeft deze verdienstelijke geleerde de beoefenaars der vaderlandsche geschiedenis een niet
geringen dienst bewezen, door een verslag in het licht te geven van een stuk , dat voor onze geschiedenis zulk eene onbetwistbare waarde bezit. ))Dit verslag," zegt de geleerde in
zijn voorberigt , » kon zonder eene vervelende wijdloopigheid
niet alle artikelen bevatten, over welke de grijze staatsman
daarbij ondervraagd werd." Om die reden heeft de heer
degenbeek gemeend zich te moeten bepalen tot de melding
der voornaamste en van zulke verhooren voor de gernagtigden
tot het voorloopig onderzoek , waaruit eenige schijn van beschuldiging tegen Oldenbarnevelt kon worden afgeleid. Omtrent de verhooren voor zijne regters afgeleid heeft de schrijver echter zich minder vrijheid veroorloofd en meende zich
verpligt zoowel het verhoor waarbij de staatsman tegen den
griffier Aerssens werd overgesteld , als de verdediging van 01denbarnevelt zelf, in hun geheel, moeten rnededeelen en daarbij
slechts eenige noodige beschaving van taal en stijl, door eene
menigte bastaardwoorden ontsierd, zich te veroorloven.
Hoezeer deze verdienstelijke geleerde ons de verzekering
geeft, dat hij bij de bewerking van dit verslag ter goeder
trouw en zonder eenige partijdigheid is te werk gegaan, zoo
is echter dit verslag, hoe juist en waarheidlievend het ook
moge schijnen, niet in staat den onbevangen en grondigen
beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis zoo volkomen te
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bevredigen , dat eerie woordelijke teruggevang van dit afschrift
zelf met alle zijne n'ijdloopigheid en taal ontsierende bastaardwoorden , als een nutteloos en overbodig werk kan worden
beschouwd. Integendeel zal het verslag van den heer Siegenbeek , bij alien , die het om grondig onderzoek te doen is, liet
verlangen hebben opgewekt om dit stuk zelf te leeres kennen.
Het is dan om aan dit verlangen te voldoen, dat liet bestuur aan den heer J. W. Holtrop heeft verzocht , het op de
koninklijke bibliotheek te 's Hage berustende afschrift eenigen
tijd ter leen te mogen ontvangen, aan welk verzoek, na verkregene magtiging daartoe van den minister van Binnenl.
zaken , met de meeste bereidvaardigheid is voldaan, zoodat de
redactie van het gezelschap in staat is gesteld om aan dit
zoo hoog belangrijk stuk , in zijn geheel , zoo wjdloopig en
hoe ongekuist van taal als het daar ligt , het licht te doen
zien.
Archief der stad Harlingen. Dit archief is volgens ingewonnen berigten zeer onvolledig en weinige der oudste stukken en boeken dezer stad zijn bewaard gebleven. Ook bestaat
er geen inventaris. »Sedert ruim twee jaren heb ik" meldt ons
de heer van Velsen Wiersrna »mijne tusschenuren besteed om
het geheel in een staat van wanorde verkeerend stedelijk archief
na te zien en te rangschikken en hoop binnen het jaar daarmede
geëindigd te hebben en alsdan daarvan een behoorlijken inventaris op te maken." Voorloopig kan ik mededeelen, dat de oudste
stukken zijn : 1°. Eene taxatielijst van de landerijen waarop
Harlingen is aangebouwd van 1542. 2°. Eene resolutie van
burgemeester , schepenen en raden der stad, op perkament geschreven , doch zeer beschadigd en bijna onleesbaar , dagteekenende 10 Junij 1554. 3°. Het oudste resolutieboek is van
1609 , welke boeken tot op heden vrij geregeld doorloopen.
De oudste kameraarsrekening is van 1618 en loopeer verder
door even als de stedelijke rekeningen van 1649 af tot heden.
4°. Eene verzameling van placaten , ordonnantien en statuten
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van Karel de V en Philips 11, loopende van 1526--1564 ,
welke allen goed zijn bewaard gebleven.
Archief der stad Leerdam. Volgens de bekomene inlichtingen van den heer J. Haefkens omtrent dit archief zijnde
oudste stukken dier gemeente en van het dijkcollegie fgrootendeels bestaande : lo. Uit oude transporten en andere akten®
20 . Uit een aantal lijvige boekdeelen in folio, bevattende vrij
geregelde reeksen van geschreven rekeningen van het polderbestuur, de stad Leerdam, het gasthuis en dijkcollegie betreffende'
de oudste waarvan over het jaar 1614 loopt. 30. Notulen van
het dijkcollegie , beginnende met 1753. 40. Eene verzameling van afschriften betrekkelijk het dijkcollegie, waarvan het
eerste dat een jaartal draagt , is van 1284. 5 0. Registers van
regtszittingen. (Deze zouden volgens de mededeeling van den
genoemden heer, belangrijke stukken bevatten). 6 0. Registers
van requesten.
Leven van Willem Baudaert door hem zelven beschreven.
Medegedeeld door Dr. P. C. Molhuijsen te Deventer.
Het levensberigt van W. Baudartius , door hemzelven voor
zijnen zoon beschreven , is onder een hoop synodale en
classikale stukken , die onder het stof der eeuwen begraven
lagen , voor den dag gekomen. Alle aanduiding , door wier
het afschrift gemaakt is , ontbreekt; naar de hand te oordeelen , is het ook uit de eerste helft der zeventiende eeuw.
Wanneer ik het vergelijk met hetgeen Mr. S. de Wind , Bibl.
der Nederl. Geschiedschrijvers,

I,

bl. 340--344, en anderen

over hem hebben medegedeeld, komt het mij voor , dat het
eene belangrijke bijdrage is tot de geschiedenis van 's mans
leven en de kennis zijner schriften , die

men ,

gelijk de Wind

meldt , nergens naauwkeurig vindt opgegeven. Het verhaal
is in zijne bekende kerkelijke denkwijze met eene blanke
eenvoudigheid opgesteld , die somtijds tot kleinigheden nederdaalt. Over het aandeel dat Baudartius aan het werk der
Nederlandsche bijbelvertaling gehad heeft , heeft de hoog!.
15
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Heringa berigten gegeven in het Archief van Kist en Royaards,
V deel, bl. 117, 137 , en daarbij zijne brieven aan Revius
medegedeeld , bl. 177-188. Hetgeen in de Kronijk van het
historisch gezelschap 1847, bl. 142 en 147, over zijne historische werken gemeld wordt , vindt hier insgelijks toelichting. Hij moet in 1640 te Zutphen overleden zijn.
Copie.
Het leuen J'Vilhelmi Baudart j so als hij het selfs met
sijn e jgene hant beschreuen heeft , anno 1628.
Mijn lieve ende eenighe soone Wilhelme Baudartij.
Behalven dat de daegelijcksche ervaerentheijt ende het afsteruen van vele duijsenden der menschen van alle staten , ouderdom ende gesintheijt , mij ende alle menschen leert , dat
wij steruen moeten , so vermaent mij daerenboven mijnen
grooten ouderdom, dat ick mijne daegen , jae uijren tellen
ende mijn huis bereijden moet , so als ick het meijne te laten,
dewijle jck dan nu noch door de genaede des Heeren in ghesontheijt ben levende , maer noch uijre noch stond en weet ,
wanneer mij de Heere uijt dit leuen tot Hem inde eeuwighe
vreucht sal roepen, daer ick met Christo Jesu mijnen getrouwen Salichmaker in eewicheijt in vreuchden leven sal , so
Nebbe jck goet gevonden v in het corte nae te laeten mijn geboorte , afcomste ende den loop mijnes levens in deser werlt.
Daer sal veelicht d'een oft d'ander in dit cort verhael sijn ,
t'welck v heden oft morgen (indien het Godt den Heere beliefft v noch een fijt van jaeren in het leuen te spaeren) ergens in vorderlijck sal tonnen wesen.
Jck ben anno Domini 1565 op den 13 Februari] geboren
binnen Deijnse , een stedeken gelegen aen de Leije in Vlaenderen , de treffelickste graffschap van Europa. Mijnes vader
name was Guliaem (off Willem) Baudaert , mijnes moeders
naeme Maria , gemenelijck Zach•mortel, maer quaelijck , Samortel, beijde Vlamingen , alhoewel mijnes moeders naeme
mede brenght , dat haere voorouders Francoijsen ofte Wa-
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Ions geweest sijn. Wat de naeme ende t gheslacb.te van
Baudaert aengaet , dat is een out seer eerlijck geslachte
in Viaenderen wel bekent alhoewel daer lieden ten dage

weijnich van desen name leven immers sijnder mij weijnich
bekent; daer wonen noch eenige van onse maechschap te
Maijdstoon in Engelant afcomstich van Loijs Baudart mijnes
vaders broeder , ende is het waer dat mij geseijt is, so wo'lender oock van onsen name te Dublin in Jrlant , dewelcke
ik presurnere te sijn kinderen van Cephas Baudart , mijne s.
vaders bastart soone , doch hiervan en weet ick geen sekerheijt. Jck hebbe meermaels ende van verscheijde oude lieden
verstaen, dat de naerve onses geslachtes eertijts niet en is gewest Baudaert off Boudaert, maar Audaert off Oudaert ; sijnde
een out ende edel geslachte , in Brabant ende in Vlaenderen
wel bekent , onder andere die mij dit geseijt ende geaffirmeert
hebben , is de edele hoochgeleerde heere Adriaen Damman ,
heere van Bijsteruelde , Gentenaer , niagnu' s historicus et diligens indagator antiguitat , die in sijn leven is geweest
professor ethices binnen Leijden, in anno Dom. 1585, 1580
en 87 , elide omtrent die tijden ende inde laetste jaerert
sijnes leuens is hij geweest ordinarus ambassadeur van wegen
de H. M. lieeren staeten generael der vereenighde Nederlanden bij Jacob= VI coninck in Schotland , hebbende aldaer
nae de doot van sijn Nederlantsche huijsfrauwe getrouwt een
dame uijt de conincklijke familie der Stuarden gesprooten.
T'gene ick stracx verhaelt hebbe wt den mondt vanden hoochvermaerden heere Adriaen Damman, dat heeft sijne edelheijt
oock schrifftelijck betuijcht ende geschreuen in mijnen albo
arnicorum, als ick anno 1587 wt de hooghe schoole van
Leijden vertrocken ben om te Franeker in Frieslant te gaen
studeren ; d' oorsaecke vande veranderinge onses stamnaems
van Oudaert in Boudaert hebben enige inde oude geschiedenissen van Vlaenderen ervarene mannen mij geseijt dese
te sijn dat voor veele jaeren riaemelijck , eer dat de graef
5-
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schap van Vlaenderen aen het huijs van Borgonijen gecomen
was, ende eenen graeue van Vlaenderen sick in verscheijelene
saeken de vrijheijt en priuilegien des lands betreffende,
grouelijck was te buijten gaende , ende dat derhalven die
vier leden van Vlaenderlant seer t'onvreden sijnde , in haere
lands vergaderinge, haerer graeve vermaenden ende baeden,
dat hij doch sulcke onbetaemelijcke proceduren sonde willen
nalaeten, ende sick reguleren nae de priuilegijen ende statuíten des lands etc. , t' welck desen graeue niet al te geren ho rende , ende N. Oudaert (een van onse voorouderen comparerende op de lants vergaderingen onder de edele van Vlanderen) wat vrijmoediger den graeve aensprack als sommige
andere daer tegenwoordich deden , soo sonde de graeve met
een half toornich gemoet tot hem geseyt hebben : Oudaert
ghij mocht wel Baudaert heeten ; want inde oude Nederlantsche spraeke betekenende , stout ofte vrijmoed. Van dier
tijt af heeft desen kloeckmoedigen helt gecregen ende behouden (voor hem ende sijne naekomelingen) den naeme van Boudaert , hij ende sijne nacomelinghen met haere gewoonlijcken
naeme , oock de gewonelijcke waepenen der Oudaerden verlaetende ende aennemende drie grauwe bouten ofte pijlen in
een gouden velt, tot haer wapen; de genealogie ofte t' geslachtregister onser voorouderen ende haere lescenten ende bloetvrienden van mijnes vaders sijde , hebben mijne susters, (die
alle gaer ouder geweest sijn als ick) nae mijner ouderen doot
verloren , doe wij uijt Vlaenderen vluchten , d'een na Enge.
lant , d'andere na Hollant, Frieslant etc. Wat den geslachtname mijnes moeders (Sa • mortel) aengaet , die wijst genoechsaem aen , dat wij van onses moeders sijde gesproten sijn
uijt Vranckrijck offte Walslant; jmmers ist eenen naeme hebbende sijn betekenisse in die spraeke, want Sa-mortel int
Frans soo veel betekent als : welaen ghij sterffelijcke mensche,
Benen schoonen ende bequaemen naeme , die de voorouderen
mijnes moeders gegeuen is, (ofte sij hebben den selven aen-
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genomen) om haer seluen stedes indachtich te maeken , dat
sij sterffelijcle menschen waeren , ende derhalven altijts alsoo
behoorden te leven , gelijck sij sterven willen. Desen name
is vande naecornelingen die d' etymologie ofte oorspronck
des selfdes niet verstaen en hebben , verkeerdelick geschreucn
Zach -mortel ; de genealogie ofte t' geslacht register mij nes
moeders (doch niet hooger beginnende dan met haeren vader), rnetsgaders haerer susteren ende haeres broeders, met haere
descenten , is dit , soo als ick het uijt Vlaenderen becomen
hebbe anno 1609. Aengaende onse bloetvrienden aldaer te
dier tijt , hoe sij naderhant vermenigvuldicht sijn , ende hoe
het haer gaet, daeruan weet ick so weijnich ende hoorder soo
weijnich tiidenge van, als off sij in Oost-. ende ick in WestJudien woonden , doch ick hebbe hierbij gevoeght de namen
mijner susteren , ham houweliicken ende descenten , oock
mijne bouweliicken , kinderen ende kindskinderen tot in het
jaer onses leereis 1028.
Mijti vaeder ende moeder sijn binnen Deijnse aen malcanderen getrout anno 1544 , op den 28 Septemb. , mijn vader
te dier tijt oud sijnde 20 jaer, is geboren anno 1524. Sij waren tot in het sevende jaer aen malcanderen getrout geweest,
eer Godt haer kinderen gaff. Sij

hebben

binnen Deijnse

seer

eerlijck huijs gehouden, lenende van haere renten ende goederen , die Godt de Heere haer gegcucn hadde, en sij met malcanderen conquesteerden. Wat voor amten dat mijn vaeder
ill

sija vaderlant bedient heeft ,

jck niet voor seker seggen ,

also

doe

ick

hij daer woonde , can
te dier

tijt jonck , jae

ongeboren was. Dit weet ick wel , dat mijnen vaeder ende
moeder , doe het licht des H. Euangelie in Nederlant begost
door te breken, van Godt den Heere die genade hebben outLangen , dat sij door het lesen der H. Schriftuijr ende andere
goede boeken , als oock principalijck door de onderrichtinge
van godtsalige ende in Godes voort eruarene mannen , gesien
code

verstaen hebben

de grove

dwalingen ende misverstanden
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des pausdoms, ende sij hebben de waere gereformeerde religie
aengenornen , ende door den segen des Heeren hebben sij van
dach tot dach daer in soo toegenomen , dat sij geresolveert
hebben liever huijs en hoff, vrienden ende maegen , jae alles
wat sij hadden, te verlaten, ende in een vreemt Zant, daer sij
riet Benen voet eijgens en hadden , te gaen woonen, dan van
de belijdenisse der waere, ende nae Godes wort gereformeerde
religie , daer sij eenmael belijdenisse van gedaan hadden , te
wijcken. Hier in heeft haer te eer ende te meer doen resolveren de wreede veruolginge Tilemannij dekens van Ronse ,
die desmaels jnquisiteur in Vlaenderen

was ,

ende seer vrede-

lijck de gereformeerde ofte waere catholijcke christenen veruolgde , onder de welcke mijn sal. vaeder een was , die
van wegen dese wreede ende bloedige veruolginge , etlijcke
maenden lanck sijn huijs heeft verlaten , schuijlende nu hier
nu daer bij de vrienden, tot dat hij, ordere op sijne huijssaeken Bestelt hebbende, anno 1565 naer Engelant gevlucht is, hem
nederslaende te Sandtwijck , een vande naeste steden recht
tegen ouer Vlaenderen gelegen , daer desmaels de coninginne
Elijsabeth hoochloffelijcker memorie , den Nederlanderen een
vrije herberge met openbaere oeffeninge der gereformeerde religie inde Nederduijtsche ende oock inde Fransche

off Waelsche

spraecke gegeven hadde. Enighe maenden hier nae is mijn
moeder met alle haere kinderen mijnen vaeder in Engelant
gevolcht , ende waeren onser desmaels sesse, van dewelck ick
de jongste was , een eenich soone, noch geen twe jaeren out
sijnde, laetende onse goederen, huijs ende hoff onder de bant
onser vrienden ende bloetverwanten , onder den naeme van
deselue aen haer vercocht te hebben , om also ghelijck wij
meijnden die te bevrijden voorde ongenadige confiscatie der
Spanjaerden , nemende op den naeme des conincx al het
Boet der vromen christenen , die om de moordadighe handen
der jnquisiteuren ende des bloetsraeds te ontcomen , haer in
andere landen begauen. Als wij buijten lands waeren, so is
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ous weijnich van onse goederen gevolclat , 't een bleell' hier
t' ander daer haperende , ende al wat ons aenstorff off aen
erffde daer in deelde men ons doot , ende als wij het imnwers
niet genieten en mochten, so gunden wij het onse bloetvrienden liever , als dat het soude geconf squcert worden. Mijn
lieue ouders, in Engelant sijnde , hadden weijnich middelen
om met haere ses kinderen (het seuende cregen sij noch daerbij)
in vreemtheijt te leven ; nochtans heeft Godt de Heere ons
nootdruft gegeuen , genen ouervloet : maar wie leeft vande
ouervloet? Het quam mijne 1. ouders doe wel te passe, dat
sij in liesren welstant sij nde , hare beijde ouste dochters allerleij hantwerckcn hadden loeren lacten , die eerlijckc lieden
gewoon sijn haere dochteren te laeten leren : als sijn, constelijck naijen , spellewercken , breien , kussen-steken, so oock
op de clauecingel spelen , want dese onze beijde susters een
winkelkeu van lijnwaet opsettede , ende goeder lieden kinderen inde constige handtwercken onderwijsende , waeren een
groot behulpsel tot onderhoudinge des huijses ; jmmers heeft
Godt de Heere, des hij gelooft moet wesen, mijne ouders in
haere ballinckschap son veele middelen verleent , datse mij
van kindsbene op (sonder behulp van eenige kercken ofte
steden te genieten) ter schole hebben gehouden , eerst om te
leergin leesen , schriuen en rekenen , daer nae mij inde Latijnsche schole sendende bij eenen rnr. Pieter Elites , also sij
mij van joncks jae van mijner geboorte afl, gelijck Hanna
haeren soone Samuel tot den kei ckendienst Gode opgeoffert
badde. Jck hebbe van mijner jeucht ken seer goede gelentheijt gehadt om drie spraeken te geiijck te leren , want binnen s' huijs leerde ick onse Nederlantsche spracke, ende oock
Francois ,

als mijn vader, moeder ende outste susters dat met

malcanderen spraeken , ende op der straeten met de Engelsche
kinderen spelende leerde ick de Engelsche spraecke , dewelcke ick alle de dagen ,pijnes leueiis onthouden hebbe
gelijck ick hier naex breder sal vcrlitaelen. Doe het getal
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der gevluchtte Nederlanders, (soo de Vlaemsche als Waelsche
oflte Fransehe taele sprekende) soo seere verweerde ende aenwijs , dat Santwijts haer beijde te kleijn viel, so heeft de
coninghinne Elijsabeth ende haeren hooghen raet goet geuonden, dat de Fransche kercke ende Nederduijtsche kercken haer
van malcanderen souden scheijden , also w namelijck , dat de
Francoijsen ende Waelen wt Santwijts nae Cantelberch (on.
trent drie vijren van daer liggende) trecken souden , daer sij
haeren eijgenen predicant ende schoolmeijster in haere spraeke
hadde. Mijn sael. ouders hebben mij , op dat ick de Fransche
sprake vaster ende perfecter leren soude , na Cantelberch
gesonden , ende aldaer ter schoole besteet bij den Franschen
schoolmeijster , genoemt mr. Paul le Pipere , bij den welcke
ick anderhalff jaer woonde , mij tegelijck oeffenende in het
schrieuen ende cijfferen , als oock inde musijcke. Van Cantelberch ben ick weder te Santwijts bij mijn ouders gecornen,
die mij aldaer in de Latijnsche schoole lieten gaen bij eenen
mr. Pieter Entes. Jck ben in mijne kintsche jaeren onderworpen geewest, allerleij sieckten, daer gemeijnelijck de kinderen mede gequelt sijn : als toortsen, maeselen , kinderpoc.
kens , tandpijne etc., doch daer na ben ick gesont gebleuen
tot het jaar 1582 , doe duc d'Alancoij binnen Gent graeue
van Vlaenderen gemaeckt wierdt op de vrijdach merckt ,
daer creegh ick int gedrangh der menschen ende inde groote
hitte een sieckte, die mij bij nae den draet des levens soude
affgesneden hebben. Mijnen vaeder is te Santwijts aende
pest gestoruen , anno 1574, ende mijn moeder is aldaer ge
bleuen tot in het jaar 1577. Nae dat de pacificatie van Gent
gemaeckt was, so trock mijn moeder met haere kinderen uijt
Engelant nae Vlanderen , ende heeft haar te Gent nedergeset,
daar sij anno 1581 ouerleden is , den 28 Septemb. Het ginck
te dier tijt al vrij wat selsaem , so in gansch Vlaenderen als
binnen de stadt van Gent , inde politie , daervan de hijstorijen van dese tijden getuijgenisse van geven; maar de kercke
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Godes groijde ende nam daegelijcx oogenschijnelijc

toe ,

doch

op de scholen en conde so met den eersten geen ordre Bestelt worden, so dat ick nu bij desen dan bij dien Latijnschen
schoolmeijster frequenterende , dan desputerij , dan verepa i,
dan Corn. Valerij grammaticara ende andere prcecepta moste
leren, d'welck mij in den loop mijner studeringe al vrij wat
te rugge b estelt heeft. Eijndelicke sijn alle de particuliere
Latijnsche scholen der gereformeerden in eene schole gesmolten ende gebracht in het clooster ter Broeren oflte Predicaren,
ten naesten bij in het midden der stadt gelegen. Daer wiert
(door recommandatie van vrienden) eenen Martinus de Pestere
gemaeckt recter scholae , die daertoe de bequaemste niet en
was ;

conrecter was eenen Claisonius , een blind man , die

sijn devoijr wel deck , ende is , nae de destructie ende ver}
loop der schole binnen Gent, geworden recter scholx binnen
Middelbnrch ; naest hem was eenen Daniel Otto , jnde Latijnsche schole binnen Gent , en wiert niemant aengenodnen ,
ten waere dat hij eerst redelijck wel conde lesera ende schrieuen , op dat hij des te onverhindelijcker in de Latijnsche
spraeke mochte voortvaren. Jn dese schoole oeffende ick mij
vorder in de musijcke , die ick in Engelant hadde begonnen
te leren, want eenen Mr. Piat (een zeer tref7elijck componist) quam alle dagen van XII tot een uijren in dese schole,
om de jeugdt in musica te jnstitueren. Doe jck mijn
portie vaste singen conde , hebbe jck menichmael met verdriet moeten musiceren , want ick een goede stemme hadde
om den discant te singen. Dese schole , so de triuiele als
publica, bleven in eere ende in esse, so lange tot dat de universele verstooringe ende verstroijinghe in Vlaenderen gecomen
is ; namelijck, doe de prince van Parma de treffelijcke steden
Doornick , Jperen , Cortrijck , Audenarde ende daerna Gent
selfs heeft belegert ende ingenomen. Wij waeren binnen
Gent ongeueerlijck een geheel jaer belegert ofte rontom besloten , welcke tijt geduijrende onse rector nochte meijsters
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genen lust en hadden , om lectiones te doen ofte ons te onderwijsen, doch ick ende noch eenige van onse condiscipuli
op dat wij onsen costelijcken tijt niet geheel vruchteloos en
souden toebrengen, oeffenden ons onder malcanderen , lerende
van buijten coinccdias Terent , alle dagen een schenain meer
off min ;

mij n camerade ofte caemergeselle , gheduijrende de

belegeringe der stalt was Johannes Larnotius. Wij aeten
t'saemen ende wij sliepen in eene carer, doch elck op een
besonder bedde.
Nae dat anno 1584 de stat van Gent door de prince van
Parma tot gehoorsaemheijt des conings van Hispanien gebracht
was, soo bleeff ick daer noch een jaer binnen , so van wegen,
een proces, dat wij daer hadden, als oock om onse goederen
ende huijssaecken wat te helpen redderen, ende om wat gelds
bij een te crijgen, om naer Leijden te reijsen ende mijne studia aldaer te vervolgen , welck jaer geduijrende ick met bedroeffenisse gesien hebbe den afval van veele menschen van
de gereformeerde tot de paepsche , oock het vluchten van
veel hondert familijen uijt Gent nae Hollant, -Zeelant, etc.
om aldaer de waere religie bij ' te woo ll en ende openbare exercitie derselfder te mogen genieten. Jck ben te Leiden geco•
neen anno 1585, mede brengende een eerlijcke attestatie met de
eijgene bant d. d. Jacobi Kimedontij, professoris ende predicanth aldaer geschreuen.
Doe ick anno 1585 te Leijden quam , so woonde aldaer mijn
oustse suster Johanna genaemt, getrouwt sijnde aen Johan van
Houe , geboortich van Bousingen in West-Vlaenderen , bij Jpe•
ren gelegen, sijnde een saeytrappier. Jck hebbe ruijm een
jaer lancé aldaer bij mijn suster gewoont , horende dagelicx
lectiones publicas professorunn; daer waeren te deser tijt inde
vniversiteijt van Leijden treffelijcke mannen , in alle faculteijten. Anno 1587 ben ick van Leijden naer Frieslant gereijst
ende ben te Franeker gaen wonen , mede nemende een attestatie, geschreuen van d, Bonaventurae Vulcanij des secretaris
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der vniversiteijt. Doe ick te Franeker quam , so waeren
aldaer professores theologice: dr. Sibrandus Lubbertij , d. Martinus Lijdius ende d. Henricus Antonides. Behaluen de bouen genoemde treffelijcke mannen so waeren aidaerprofessores
in jurij. lek hebbe anno 1588 te Franeker in presentie aller
heeren curatoren, alle professoren ende schier alle studenten ,
die desmaels te Franeker waeren, orationem publicam gedaan,
op dese vraege , An philosophict, sicuti a profanis et et/iiiicis
scriptoribus traditur , sit discenda cliristiano theologo , ende
hebbe gesustineert , jae; dese mijne oratie was d'eerste, die
van een student in de academije gedaen was, ende sij beat
de aanwesende beeren scholarchen ende professoren so wel
behaegt , dat sij mij tot een eerlijcke maeltijt hebben genoot
code mij vereert hebben met dertich dallers. Een treffelijk
geleert student, genoemt Schato a Gockinga , (die cort hiernae
is geworden sijndicus van de Groeninger Ommelanden), heeft
exercitij gratia een oratie tegens de mijne publice gereciteert
op den

13" Aprilis des selfden jaers, ende ick rebbe repli-

cam pro philosophia gedaen tegens de treffelijcke ende cloeckkelijck ingestelde oratie d. Schatonis a Gockinga , op dewelcke also hij niet geantwoort heeft , so en hebbe ick oock
van die materie niet breder gesproken. Als ick nu voor mij
genomen hadde verder te reijsen , ende ick niet gelts genoegh
en hadde om jaeren en dagen buij ten lands in vermaerde academijen. te lenen, so hebbe ick anno 1589 aengenomen eonrectoratum binnen Sneeck, met een eerlijcke gasie daertoe beroepen sijnde. Franeker verlatende hebbe ick eerlijcke attestatien so van de kercke als van den magnifico rectore scholw
Franequerance mede genomen , ende aldaer den e. magistraet
ende den predicanten geexhibeert , die deselfde bevindende seer
treffelijck te sijn , mij met alle beleeftheijt ende blijdelijck hebben aengenomen , deselfde behoudende ut moris est. Binnen
Sneeck was te deser tijt rector een Groeninger edelman, genoemt
Alardus Clant. Jck leerde aldaer prosodiam grammaticam
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graecam et Plutarclium, mij seluen te gelijck oefenende inde
Grieksche spraeke. Jck hadde de vrije tafel ende woninge eerst
bij Jonker Sijtz van Botina, grietman van Winbribseradeel,
woonachtich in het stins op de Wijde straete nevens het
raethuijs , ende daer nae bij joncker Laes Jongama van
Wommels , wonende aen d'ander sijde van het raethuijs,
recht over de kercke, beijde seer treífelijcke, rijke, vermogende
groot geachte edellieden, die jeder twee soonen in de Latijnsche schole hadden gaende , met dewelcke ick de lectiones
t'huijs repeteerde, daer uoor ick booven de vrije taefel ende
wooninghe, noch een veteeringe aen geit genoot.
Nae dat ick omtrent anderhalff jaer te Sneeck geweest was,
inden schooldienst, ende een redelijcke somme gelds in voorraet hadde, so hebbe ick anno 1590 mijnen afscheijt te Sneeck
genomen , hebbende in mijne aennerninghe bedongen , dat
men mij tot aller tijt , als het mij beliefde, sonde heten mit
vrientschap vertrecken; doe ick van daer vertrock, heeft mij
de kerckenraet een attestatie medegedeijle. Also mij dan dit
dan dat in den voortganck mijner reijse verhindert heeft,
so ben ick te Franeker eenige maenden langer gebleuen als
ick gemeijnt hadde. Van daer reijsende , heeft mij de kerckenraet oock een attestatie verleent, en ben eerst anno 1591 op
de herfstmisse nae Heijdelberch gereijst, nemende mijn reijs
aldus: Ick ben van Franeker gereijst op Lewaerden, vandaer
op Doccom , van Doccom op Delfziel, vandaer op Emden, van
Emden op Oldenborch, van daar op Bremen , te Bremen geen
coetse connende krijgen op Francfort, sijn wij gereijst nae Brunswijck, alwaer wij een coutse betomen hebbende tot Frankfort,
sijn weder gereijst door het lant van Brunswijck op Cassel ende
soo door het lant te Hessen ende van daer voort op Francfort.
Nae dat ick twe ofte drie dagen te Francfort gebleuen was om
de misse te besien, soo ben ick nae Heijdelberch gereijsi, passerende door Bensum, daer te dier tik t pastor ofte farher was d.
Joh. Isaacus een bekeert jode, dien ick daer gevisiteert hebbe
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op het slot te Heijdelberch. Te Heijdelberch waeren te deser
tijt treffelijcke professoren in alle faculteijten. Jck hebbe te
Heijdelberch gemaect triplicem judicem, die gedruckt is achter
den bijbel van Immanuele Tremellio ende van Francisco
Junio getranslateert. Jck tonde te Heijdelberch professionem
sanctae linguce vercregen hebben , doe d. Job. Roggius de
zelfde verliet , reijsende nae Nederlant ; maer also het stipen<
dium seer sober was, te weten, maer vijftich Rijnsche gulden
int jaer, ende ick na t' gebruijck dier academije graduin mag istrij hadde moeten nemen (die mij veel soude gecost hebben)
ende ick doch niet gesinnet en was , daer lange te blieuen
soo hebbe ick sulcx genegligeert, ende hebbe mij tot de reijse
nae Nederlant geschickt, mede nemende een attestatie van d.
Petro Calamino , decano facultatis theologicce. Doe ick te
Heijdelberch was , hadde ick wel lust ende begeerte om verder te reijsen , jnsonderheijt om de kercke en hoogeschoole
van Geneven te sien , ende om dien vermaerden tlaeologurn
Theodorum Bezam, oock d. Goulartium ende andere geleerde
mannen aldaer te hooren predicen ende leraeren , ende van
daer in Vrancrijck te trecken , maer mijn gelt was soo seere
gemindert , dat ick nae Nederlant moste keeren ende mij aldaer vroeger tot het predickamt te begeuen , als ick anders
soude gedaen hebben, alhoewel ick desmaels wel 28 jaer
out was. Jck ben den 8 Aprilis 1593 van Heijdelberch naer
Franckfort ende van daer voort nae Nederland gereijst , den
Rijn aff door Ceulen, daer ick maer eersen nacht en logeerde.
Jck sette mij eenige maenden te Franeker neder. Vandaer
trock ick naer Leijden , alwaer Johanna Baudartia , mijn
ouste suster , gehijlijckt aen Johan van Houe , te dier tijd
woonde , bij dewelcke ick bleeff tot dat ick binnen Campen
tot het predickamt beroepen viert. Doe ick dese beroepinge
hadde aengenomen , liet ick mij te Leijden examineren van
de treffelijcke lichten der kercke Jesu Christi d. Francisco
Junio en d. Luca Trelcatio seniore , beijde predicanten ende
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oock professoren der heijl. theologie aldaer , nae dat haer e.
mij wel te degen hadden geexamineert , hebben sij rnij een
schrifftelijcke attestatie medegedeijlt.
Naedat ick omtrent twee jaeren te Campen gestaen hadde ,
soo Nebbe ick aldaer gevrijt ende tot mijn huijsvrauwe getrouwt Barbaram Martens, dochter van een seer eerlijck man,
bij den welcke ick te dier tijt woonde, out burgemeijster van
Campen , genoemt Marten

Alberts ,

ende haere moeder was

genoemt Anna Hebelens, een seer eerbaere ende deugtrijcke
matrone, veler bedroefder troost en toevlucht. D. Job. Lamotius heeft ons op den 3 October 1595 inde Broerenkercke (getrouwd). Onse vader Marten Alberts is te Campen godsaelichlijck
in den Heere ontslapen, anno 1599 op den 23 Martij stij. loci,
out sijnde 75 jaer. Onse moeder Anna Hebelens heeft noch
eenige jaeren daer nae in haeren weduwlijcken gestaet seer
eerlijcken gcleeft ende is in haere laetste jaeren blint geworden
ende sij is ouerleden anno ... 1 ) en liggen bij malcanderen
begrauen te Campen in de Bouenkercke. Nae dat ick ontrent
een jaer te Campers inden kerckendienst geweest was , soo
heeft mij de magistraet aldaer seer eernstlijck tot verscheijdene
reijsen versocht, dat ick mij mijn levenlanck aende kercke
te Kampen soude verbinden , daerin ick mij beswaert vonde,
indachtich sijnde des verskens , ne sit alterius, qui suus esse
Potest. Jck hadde mij geduijrende mijne studeringe naukens
beholpen , omdat ick vrij ende mijn eijgen man woude Mieuen, geen stipendia nochte beneficia obligatoria neusende van
eenige stadt ofte lantschap , op dat ick vrij mochte blieuen ,
soo dat ick geensins daertoe en conde verstaen , dat ick mij
aende kercke van Campen , vande welcke ick noijt heller
off penninck tot mijn studeringe genooten hadde , mij soude
verbinden als o ff ick haeren alumnus waere geweest; hierin
beswaerde ick mij des te meer, omdat ick met veel duijsenden
hoopte , dat Godt de Heere in Vlaenderlant de deure des
1) Het jaartal is in het handschrift oningevuld gelaten.
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Euangelie haest soudc geopent hebben , ende wenste mijn talentpondeken, t' weick mij de Heere gegeuen hadde, tot dienst
der kercke Godes in mijn vaederlant aen te leggen. Wt dit
mijn constant weijgeren , (de magistraat niet aflatende mijjteratiuelick te argeren , dat ick mij mijn leuenlanck soude
verbinden aen de gemeijnte) is allencxkens sulcken onlust
ende vervreemdinge gecomen , dat ick daerouer van Camper"
gescheijden ben , omtrent een jaer daernae , dat ick aldaer
mijn bouengenoemde huijsvrou vv getrouwt hadde; de kerkenraet te Camperi heeft mij een attestatie gegeuen. Eenige
maendcn eer ick van Campen gescheijden ben , wiert ick
wettelijck ende wel beroepen tot het predickampt te Lis ,
een schoon dorp tusschen Haerlem ende Leiden , welck.e
beroepinge ick aengenomen hebbe, daer ick seer wel was, ende
tot mijn genoegen , de kercke dagelijcx seer aenwassende ,
hebbende aldaer ledigen tijt om mij te oeffenen in het lesen
van veel goede boecken , daer ick groten lust toe hadde.
Edoch alsoo mijn huijsfrouwe /milt buijten gewoont en hadde
noch met beesten wist om te gaan , ende siinde te dier tijt
een jonge vrouwe in haar kinder voeden aldaer niet wel
aerden en conde , soo hebbe ick moeten resolucren van plaetse
veranderen ende ergens in eene stadt een beroepinge aen te
nemen , als mij deselfde soude worden gepresenteert. Die
van Zutphen hadden mij versocht , eer ick van Campen
scheijde , maer ick haddet afgeslagen , want ick te dier tijd
de beraepinge op Lis al hadde aengenomen , oock en was
mijn huijsvrouwe nochte haere ouders daer niet tee gesint
ouermits het een frontier stadt was , in groot perickel liggende
van belegeringe offte surprinse ; mace als die van Zutphen
vernamen , dat ick wel gesinnet sonde wesen Lis te verlaten,
so hebben sij , so door besendinghe als door beroepbrieuen
seer instantelick mij versocht tot den dienst der kercke aldaer denwelcke ick her cijndelijck in Godes naerne hebbe
toegeseijt. Jck hebbe veel moijte gehadt, eer ick mijnen air
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scheijt van de kercke te Lis ende van de classe van Leijden,
daer dese kercke onder gehoort, conde becomen ; doch nat
vele moijte ende instantjen, hebbe ick denseluen noch eijndelijck becomen , van daer scheijdende ende te Zutphen
mede brengende twee attestatijen , een van de kercke te Lis
ende een van de classe van Leijden.
Doe ik anno 1597 in het voorjaer van Lis op Amsterdam ende
van daer voort op Campen ende van daer den Jsselstroom opwaerts na Zutphen gereijst ende daer wel aengecomen was met
mijn familie , so is mij van den eersaemen magistraat in gedaen een huijs op den kerckhoff vande groote kercke gelegen.
Jck vondt te Zutphen inde kerckendienst reuerendum dom.
Petrum Gellium de Bouma ende eenen Joh. Mauritium
rum ,

Berge-

eenen lichten kapellaen , die bij prouisie was aenge-

nomen , eenen heuchelaer , die sick, doe hij te Zutphen wiert
affgedanckt, begaff op Vtrecht, daer hij ook eenen corten
tijt gestaen hebbende van daer verlaten

is ,

ende hij ginck

tAmsterdam wonen , daar hij zich voor eenen doctor in de
inedicinen wtgaff, ende den cost daeruan niet connende hebben heeft hij sick bij de Menisten veruoeght , van dewelcke
hij herdoopt is geworden , doch hebben hem tot het predickamt niet toegelaeten. Oock vond ick te Zutphen eenen
Sergium Brummannum, die rector scholae was ende predikte
oock des Sonndaeghs s morgens de sondaeghsche euangelia ,
in de Broeren-kercke. Wat mij te Zutphen al wedervaeren is
geduijrende mijnen dienst aldaer, sonde veel te lanck vallen
hier te verhaelen; de wederwaerdicheijt , die mij aldaer ontmoet heeft, wil ick lieuer verzwijgen dan verhaelen , ende
dancke Godt den Heere , dat hij mijnen dienst aldaer so
merckelijck gesegent heeft , dat ick zonder roem o ff sonder
buijten de waerheijt te treden wel seggen mach, dat so door
mijner als door mijner mithulperen dienst , t' getal der toehoorderen , als ook t' getal der communicanten wel ruijm de
helft

gewassen is. Nae de doot van d.

Petri Gellij de Bouma
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is te Zutphen tot den kerckendicnst beroepen d. Sebastianus
Dammanius , een treffelijck geleert jonckman , die goede gauen in bet prediken hadde , ook vroom van lenen is. Eenige
tijt hierna is te Zutphen neucn ons beroepen d. Bernardus
Stedemeijerus, ende noch daernae d. Henrickus Fabritius. D.
Stedemeijerus is aldaer ouerleden. D. Fabritius is van daer op
Leijden beroepen , ende eeaige tijt daer nae is d. Gellius de
Bouma (sael. Pieter Gellij soone) tot het predickamt binnen
Zutphen beroepen.
Mijn huijsvrouw Barbara Martens heeft mij, geduijrende
onsen echstant , successiue geboort negen kinderen , drie soonen ende ses dochteren, welcke geboorten dach ende aflivicheit
ick hiernae sal beschrieuen. Van het negende kint is mijn
1. huijsvrouw op den 5 Septemb. st. vet. anno 1612 seer
godtsaelichlijck inden Heere ontslapen, sijnde bijna een maent
out in de craem van mijnen soon Wilhelmo , die nu noch
leeft. Godt de Heere laet hem in deuchden opwassen. Mijn
sael. huijsvrouw Barbara Martens leijt te Zutphen inde grote
kercke op het hooge choor begrauen onder eenen grauweg
sarck , daer haeren naeme met den dach haeres doots op gehouwen staet; achter den predickstoel, beneven den voet daer
men optreet om op het sijdeuijtsteecksel te gaen , liggen onder
eenen Brouwen saercksteen begrauen drie van mijne kinderen,
die ick bij de sael. huijsvrou gehadt hebbe. Jck bleef wedewaer sitten met ses kinderen , vijff dochters en eene soone
soo lange tot dat anno 1616 mijn ouste dochter Anna trouwde
d. Waernerum Wentholt , desmaels pastoor te Gelselaer in
de heerlickheijt Borculoh , naderhant te Almen bij Zutphen.
Op dese dochter hadde mijn huijshoudinge meest gerust
mijne andere dochters noch jonck sijnde, so dat ick als ge.
nootsaeckt ben geweest , wederom te trouwen , ende hebbe
getrouwt tot mijn tweede huijsvrouw de edele deuchtsaeme
juffr. Josina Mum , geboortich van Boeckholt, wiens vader is
geweest Joncker Casper Mum ende haere moeder is geweest
16
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juffr. Elisabeth van 01st , beijde overleden eer ick heere
dochter vrijde. Jck hebse getrouwt anno 1617 in Septemb.
op het huijs te Brakel inde Betou bij Bommel, toekomende
joncker Antoine van Aeswijn , heere te Brakel &c. Van
deese huijsvrouwe heeft mij God de Heere het eerste jaer
onses houwelicx eenen soone gegeuen, dien wij Casper noemden,
de edele heeren Statten der graefschap Zutphen deden ons de
eere ende stonden gevadders over den doop deses onses soone,
doch als hij omtrent een jaer out was heeft hem de Heere
ons afgehaelt. Anno 1619 heeft dese huijsvrouw mij wederom
eenen soone gebaert , die wij oock Casper noemden , daer
stonden tot gevadders den doop deses kinds de edele heerera
des magistraets der stadt Zutphen , doch is desen soone overleden vier dagen out sijnde.
Anno 1621 is mijn tweede dochter getrouwt , genoemt
Maria , gehijlijckt aen Hendrick Beeckman van Ceulen , nader tijt secretaris der stadt Hassel in Ouerijssel. Mijn lieue
huijsvrouwe juffr. Josina Mum is te Zutphen overleden op
den 1 4 Martij anno 1626 des morgens tusschen 7 á 8 uijren
aen het waeter , daer sij omtrent ses weken aen gegaen ende
gelegen heeft, de beenen geheel veruuijlt sijnde ende vol gaten , daer het waeter aen alle canten uijtliep. Sij was out
tusschen haer 42 ende 43 jaer. Sij leijt begraeuen binnen
Zutphen inde groote kercke bij mijn eerste huijsvrouwe ,
Barbara Martens. Op het eijnde van den 1 ) April leses
jaers 1626 ben ick met mijn geheele familie ende huijsraet
van Zutphen op Leijden met der woone getrocken , ende ick
ben op Meij avond s o lo loci daer wel gearriveert , des wij
onsen goeden Godt gedanckt hebben. Ick ben gaen woonen
op de Brede straete in het huijs van sael. Erpinio , in sijn leuen professoor der Hebreusche spraeke , betaelende voor een
jaer huijshuijr drie hondert ende twintich keijs. gulden. De
oorsaecke mijnes verreijsens van Zutphen op- Leijden was ,
I) De dagteekening in het handschrift oningevuld gelaten.
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om dat ick neuens de hoochgeleerde mannen d. Joh. Boghermannum ende d. Hierhonem Bucerum inden nationaler
sijnodo binnen Dordrecht gehouden , anno 1618 ende W19
g enomineert was tot de translatie des ouden testaments wt de
Hebreusche in onse Nederlantsche spraecke , tot het werck
der translatie des bijbels ben ick gedeputeert vande kercke
in Ouerjssel , doe ick te Carnpen predicant was. Ende dacrnae vande kercken in Gelderlant , doe ick te Zutphen predicant geworden ben , in welck wij getreden lijn den 24
Novemb. 1626 , daer toe Godt de Heere sijner segen ons genadelijck wille genen , dat wij het tot sijner eere ende tot
stichtinge sijner kercken wel ende getrouwelijck mogen voltrecken. Tot hiertoe, namelijk tot in Julijo anno 1628 hebbe
ick in het corte den loop mijnes levens verhaelt ; wat mij
nu vorders sal wederuaeren , dat wil ick vande goede hans
mijnes heeren verwachten.
Mijn lieue soone Wilhelme.
Wat uwe stadia aengaet , jck wensche dat gij v ad sta.
dium theologice begeeft ende dat Godt de Heere v die genade

doe , dat ghij met vrucht en stichtinge het predickamt mocht
bedienen , alhoewel het een seer swaer ende becommerlijck
ampt is ende het heden ten dage bij velen (doch bij de
werlthkinderen ende atheisten) seer verachtsaem is, ende noch
daeghelicx in grooter verachtsaeniheijt is tomende, ende de tijdelijcke loon, die daer van cornt, is dein ; het is ter nauwer
noot dat mender heerlijck huijs van houden can , insonderheijt als men een huijs col kinderen crijgt; doch, indien gbij
v gantschelijck niet geneijght en vindt tot predickamt , soo
studeert in sodaenich een faculteijt daer ghij meest toe genegen sijt , beneersticht v oock om een goede har p van schrieven te hebben. Oock vermane ick u, leert soo veele spracken
alst v mogelijck sal wesen , immers de Fransche, Engelsche
ende Hoochduijtsche, benevens de Latijnsche, Grieeksche ende
16*
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Hebreusche , die ghij allereerst begonnen hebt te leren. Bevlijticht v om dese spraeken wel te leren , also dat ghij de
Fransche , Engelsche , Hoogduijtsche perfeckt en prornt cont
spreeken , jae cont preken indien ghij u tot het predickamt
begeeft. Jck Nebbe in mijn jonge jaeren de Engelsche spraeke
in Engelant geleert ende gerepeteert ende perfecter geleert
binnen Zutphen door de conversatie met d'Engelsche capiteijnen en officieren , die daer in guarnesoen lagen , ende door
bet lesen van goede boeien, also dat ick anno 1617,

18,

19

alle sondaege te Zutphen voor het Engelsche guarnesoen gepreeckt Nebbe, ende hadde ick d'occasie ofte t' beroep daertoe
gehadt, doe ick van Heijdelberch in Nederlant gecomen was,
ick soude oock in de Fransche ende Hoogduitsche spraeken
hebben tonnen predicen. Leert oock de Latijnsche , de Grieksche ende Hebreusche (met daeraen cleuende spraecken) soo
perfect ,

dat ghij daer in excellerende professor in eene der-

selfder mooght worden, indien ghij v tot het predickambt niet
en begeeft. Mijnen wensch

is ,

dat ghij mochtet doorwande-

len de voornaemste coninckrijcken van christenrijck. Jck
segge door wandelen , niet langhe blieuen woollen , ende ick
spreecke van die landen en steden , inde welcke de waere
gereformeerde religie geoeffent wort, als Hooge Duijtschlant ,
Engelant , Schotland ende Vranckrijck , opdat ghij te gelijcke
de spraecke dier landen des te perfecter mooght leeren spreecken, maer met mijnen wille sult ghij Spanijen y noch Jtalijen
nijet bcwoonen , op dat ghij daer niet verleijt en wort tot de
paepsche religie ende tot andere Ieelicke sonden , die in die
landen gemeijnsamer sijn als in andere landen; jmmers sijn
daer onstraffbaer hoerdom ende allerlei] oncuijsheit , item
vloecken ende sweeren &c., ende wort in die landen nau voor
sonden Berekent. Jck verswijghe mi de groote affgoderije
ende paepsche superstitijen, die in die landen in swanck gaen;
soeckt dan vooreerst het rijcke Gods ende sijn gerechticheijt,
ende alle andere dingen sullen y toegeworpen worden.
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Deese kinderen heeft mij Godt de Meere gegeuen bij mijn
eerste huijsvrouwe Barbara Martens
Willem. Anno 1596 op den z1. August. eersen soone bin.
nen Campen genaemt Willem , te Zutphen ouerleden den 24
Novemb. 1603,
Anna, Anno 1598 den 1 April st. vet. des naemiddachs
tusschen 3 a 4 uijren een dochter binnen Campen , gedoopt
den 3 dito, genoerot Anna, nae naere beste moeder, gehijlicht
aen d. Warn. Wentholt.
Maria. Anno 1600 den ÍÍ April te Zutphen een dochter
genoemt Maria, des avonts een weijnich voor tien uijren. Sij
is den ?° dito gedoopt van d. Petro Gellio de Bouma.
Janneken. Anno 1601 den 3 Octob. een dochter te Zuthen geboren , dese dochter hebbe ick selfs gedoopt op den
1 dito ende genoemt Janneken , dit kipt is aen de peste
gestoruen anno 1603 den 17 September.
Geertruijt. Anno 1604 den z9 Februarij des avens te seven uijren , een dochter te Zutphen , gedoopt den 26 dito
st. vet. ende genoemt Geertruit.
Janneken. Anno 1605 op den 30 October st. vet. des
morgens te drije uijren heeft ons Godt wederom een dochter
gegeuen, die des anderen daechs van d. Dammanno is gedoopt
ende Janneken genaemt.
Willem. Anno 1608 te Zutphen eenen soone gebooren
den it Januarij des naemiddags, gedoopt den 3 dito st. vet. ,
ouerleden den 27 Meij st. vet. anno 1612.
Ester. Mijn dochter Ester is geboren den i7 Meij anno
1610 binnen Zutphen op hemelvaertsdach des morgens t' ses
uijren.
Willem. Anno 1612 op den a August. te vijf! uijren in
den morgenstont is mij binnen Zutphen gebooren eenen soone,
van d. Sebastiano Dammanno gedoopt den

Íá

dito , genoemt

Willem; sijn moeder is (in) den craem gestoruen op den 5 Septemb, st. vet. anno 1612.
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Deese boecken ofte tractaeten hebbe ick geschreven , doch bij
sommige en hebbe ick mijnen naeme niet gesett om redenen.
Anno 1588 hebbe ick te Franeker publics in het Latijn
gedaen ende daerna drucken laeten Orationeni de classe Hispanica.
Anno 1596 is te Franckfort herdrukt de groote Latijnsche
bijbel Eman. Tremell j et Franc. Junlj, ende achter denselfden Triplex index 1°. Hebraeus, 2°. Graecus, 3°. Latinus,
denwelcke ick te Heijdelberch gemaeckt hadde, dit is geschiet
op versoeck van d. Franc. Junio , prcoceptore meo.
Anno 1599, doe de peste seer grasseerde ouer al in Nederlant , mag
ic insonderheijt te Campen , hebbe ick tot troost
van vele goede christenen , maer insonderheijt dezer van Campen , daer ick Benige jasren gestaen hadde , ouergeset uijt het
Latijn in onse Nederduijtsche spraecke het boecxken Ludouici Lavateri , de peste.
Anno 1600 hebbe ick uijt t' Francoijs in Nederduijtsch
getranslateert Den t' saemen sprekinge , gehouden te Nancij
tusschen Jacques Oouet, predicant aldaer bide princesse van
Bar ende eenen jesut. Hier heb ick bijgev oeght Een waarachtig verhael vande t' santenspreeckinge , gehouden te Fontainebleau anno 1600 in Mei tusschen Philips de Mornay
Plessis ende Jacques , bisschop van Eurex, in de tegenwoordieheijt des conincx Henri le Grand. Die tractaeten hebbe
ick drucken laeten sonder mijnen naeme daerbij te setten.
Anno 1601 hebbe ick gemaeckt ende drucken laeten een
boecxken genoemt Bruijloffspiegel, doe graeffLodewijck Gunter van Nassau te Arnhem trouwde Anna Margriete , grauinne
van Manderscheijt, naegelaetene weduwe van den heer H. van
Broeck , denwelcken d'admirant van Arragon hadden laeten
vermoorden op het huijs te Brouck , anno 1600.
Anno 1601 hebbe ick beschreven ende drucken laeten Een
historisch verhael vanden anslach en het innemen der viseke , met den casteele van Bredevoort door den Spaenschen
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ouersten Guillermo de Verdugo, die daer weder is uiftgedreuen door t' secours

van

Zutphen etc.

Anno 1603 Af beeldinghe der coning/zinne Elisabeth Jacobi VI, Annce sijner huisvrouwe ende llenrici principis
IT alliae met de beschrijvinge later geboorte ende leuens &c.
Item. eodem anno Een waerschouwinge aen alle christenen
die gesinnet waeren , tegens pinxteren des sel fden jaers 1603
nae .Munster te reijsen op den paus Clementis VIII jubel
jaer.
Anno 1605 hebbe ick d'eerste mael drucken laeten mijn
Apophthegmata Christiana.
Anno 1606. IVechbereder op de verbeteringe vanden
Nederlantschen bijbel.
Anno 1610. 111orgenweckcr der vrije Nederlantschen pro.
vintien ; dit boexken is daernae in een ander forme gestelt
ende genoemt geworden : Spiegel der 7euclit, meermaels herdruct; oock int Flans getranslateert ende gedruckt met den
titel van llliroir de la jeunesse.
Tegens den Morgenwecker heeft de jesnijt Thomas Saijllij
een groot boeck in 4° laeten uijtgaen 't welck van d. Joh.
-Polliet gerefuteert is, daer de jesuijt niet op geantwoort en
heeft.
Anno 1611 hebbe ick g emaeckt ende drucken laeten
een boexken geïntituleerd sica-tragica, ofte jaerclachte
over den moort begaen aen Ilenricum III1 , coninch van
Vranckrijck ende Nauarre,

gedediceert aen prins Maurits

van Nassau , die mij vereert heeft met een goude medaijlie
daer sijn beltenis op staet.
Anno 1615 is mij des vermaerden historici Jean Petits
Nederlandsche republijcke van Jan danst., boeckvercoper te
Arnhem , behandicht , met versoeck dat ick de selfde sonde
willen in beteren Duijtsche stellen, als deselfde van Jean Petits geschreuen was , want hij een Waele sijnde

van

Betune,

daer hij eertijts greffier geweest is en heeft geen goet Neder
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duijts connen spreken noch schrieuen. Ick hebbe aengenomen dat te doen, meijnende dat het licht te doen soude
veesen , maer als icker aenquam hebbe ick bijnae t' ghebeele
werck moeten herschrieuen , ende noch heeft het hier ende
daer behouden den character vande Walsche spraecke van
Jean Petit de Betune.
Dit jaer van 1615 hebbe ick oock uijt liet Schots Engels
getranslateert 1Vzlh. Couperi , christel ijcke t' saenaensprekinge
t usschen Godt ende de bedroefde siele.
Jck hebbe oock anno 1615 in rijm gemaeckt een cleijn
boexken geintituleert W jerge, ojfte a f beeldinghe hoe de Spaensche ende paepsche princen door Naere listicheijt alle coningen ende princen in slaepe wiegen ; dit boexken is stracx
int Frans ouergeset ende in Zeelant gedruckt ende genoemt
Berceau , ou bien delineation representante , comment les
princes espagnols etc.
Anno 1615 hebbe ick oock aen den dach gegeuen de Sondaechsche epistelen ende euangeljen, welverstaende so als de
text staet in onse ouersettiuge , niet gelijck dien staet inde
paepsche translatie, wtlaetende de paepsche feeestdaegen.
In October des jaers 1616 hebbe ick te Borculoh een
predicatie gedaen ende drucken laeten ouer de doot ende begraffenesse van frauw Maria, geborene grauinne van Holsteijn
ende Schouweburch ende gewesene gemalinne van den welgeborenen heere graeue Joost van Limborch ende Bronckhorst
&c. wt Gen. 23 vs. 1, 2, 3, 4.
Oock hebbe ick anno 1616 drucken laeten een boeck in
lanckwerppich formaet , geintituleerd de Nassausche oorlogen,
gedruckt t Amsterdam bij Michiel Collijn , deurgaens met copere platen , dit boeck is stracx ouergeset ende gedruckt int
Latijn ende oock int Frans.
Anno 1620 sijn mijn .pophthegmata Christiana herdruckt
vermeerdert met een tweede deel.
Jtem hebbe ick anno 1620 uijtgegeuen mijn historieboek
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in quarto genoemt : 1flemorijen ofte cort verhael van de gedenckweerdicliste geschiedenissen etc.
Anno 1624 een boecxken genoemt : Y eelaus vastelauontspel , ofte cort verhael vanden alarm die op den vastelauont
inde Velau geweest is.
Op het eijnde dezes selfden jaers 1624 is volbracht geweest
mijn groote hijstorije , in twee

tomes ,

geïntituleert , Memo-

rijen ofte corte verhael vande gedenckweerdichste geschiedenissen etc.
Jck hebbe oock gemaeckt ende drucken laeten eenige rijmen ofte versera op het Nederlantsche caertien , bij Jodocum
Hondium gesneeden ende gedruckt.
Item rijmen op de plaeten van de hijstorije Josephs , ende
nu en dan een carmen, rijm , prefatijen &c.
Anno 1626 ben ick in fine Aprilis met mijn kinderen van
Zutphen op Leijden gereijst , om het hoeck der boecken , den
bijbel uit het Hebreus in onse Nederlantsche spraecke te helpen translateren, neuens de eerwaerdighe mannen, rever. d. Joh.
Boghermannutn ende r.d. Herhonium, Bucerum, waer van ick
een apart verhael geschreven hebbe. Godt de Heere wille
sijnen seghen tot dit werck geuen , dat wij het tot sijner
eere ende tot stichtinghe sijner kercke nioghen ten eijnde
brengen.
Jck hebbe gemaeckt een cort verhael vande translatie onses
Nederlantschen bijbels ende dacrbij gevoeght , een diarium
van sulcx als ons bejegent is , geduijrende onsen arbeijt ouer
de niewe translatie , t' welck ick continueren sal off tot den
eijnde leses wercks , ofte tot den eijnde mijnes leuens
Godes wille.

nae
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Vergadering. 23 Junij 1849.

.l^rieuwe leden. Bibliotheek. Teregtwijzing. Archief der stadPurmerend. Iets over den bekenden drinkbeker het Turk je van
bpinola. Journaal van Maarten Harpenszoon Tromp.
Nieuwe leden. Benoemd tot werkend lid de heer Dr. J. J.
van Oosterzee , predikant te Rotterdam.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer Mr. P. Blommaert te Gend:
Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers , Gent
1849.
Van den heer P. S. van der Scheer te Winschoten :
Drenthe , in vlugtige en losse omtrekken geschetst door
drie podagristen, Koevorden 1843.
Teregtwijzingen. Op bladzijde 172 en 184 dezer Kronijk
staat : P. S. van de Werf, leest : A. P. van de Werf.
Wij zijn deze teregtwijzing verschuldigd aan de vriendelijke
mededeeling van den hoogleeraar L. G. Visscher.
Op bladzijde 173 staat : 17° eeuw, leest : 14. eeuw, en op
bladzijde 174 staat : N. de Blecourt, leest : W. de Blecourt.
Archief der stad Purmerend. Ook dit archief bevindt
zich , volgens de beleefde mededeeling van den heer burgemeester dier plaats , niet in de beste orde. Vroeger schijnt men
daarop niet veel acht te hebben geslagen , althans geen inventaris is daarvan voorhanden. Het eerste resolutieboek van
burgemeester , regierders en gemeene vroedschappen begint
met 1517 , zijnde de eerste daarin geschreven notule van
30 October 1577. Deze notulen en resolutien loopen van
dien tijd tot heden geregeld door. Het eerste notulenboek
van burgemeesteren is aangelegd in 1717 , de eerste notule
(8 Junij 1717) is een besluit omtrent eene acte van inwoning en ' borgtoot. Deze notulen loopen van dat tijdstip
tot heden

door ,

doch van 1795 tot 1811 zijn zij niet ver-
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volgd, als zijnde er van dien tijd geene anderen dan van de
municipaliteit. Van het eerste keurboek , litt. A, aangelegd in
1604 , dagteekent de eerste keur 16 Juuij 1604 (tegen het
werpen met steenen etc.). Deze keurboeken zijn zeven in getal.
Het eerste kopij missiveboek is aangelegd 16 December 1672,
van dien tijd af tot 1816 bestaan er vijf der boeken, doch zij
zijn onvolledig, vele brieven schijnen er verloren geraakt, of in
de resolutieboeken van de vroedschap opgenomen te zijn. De
oudste thesauriers rekening is van 1652 tot 1653 eu de oudste uitgaaf rekening van burgemeesteren van 1627. Het schijnt
dat vroeger de thesauriers en burgemeesteren ieder afzonderlijke rekeningen hielden, doch er is niet veel uit op te maken.
Nog is er voorhanden een compleet gedrukt exemplaar van
de resolutien der staten van Holland tot 1795. Meer schijnt
er op dat archief niet aanwezig te zijn.
Iets over den bekenden drinkbeker , het Turkje van Spinola. Medegedeeld door den heer Vernée te 117edernblik.
In den Algemeenen Konst- en Letterbode van den 20 October des vorigen jaars , bladz. 248 en 249 , vind ik in de
aankondiging van het werk van den heer A. D. Schinkel,
»Beschrijving van merkwaardige drinkglazen en bekers, onder welke uitmunten die van Anna Roemers en Maria Tesselschade , met drie afbeeldingen ," gewag gemaakt van den
beker of pokaal , of het zoogenaamde Turkje van Spinola,
door dezen in 1614 aan den predikant der gereformeerde
kerk Esaias du Pré te Wesel geschonken , beschreven en
afgebeeld in K. van Alkemade en Mr. P. van der Schelling ,
Nederlands Displegtigheden ,

3° deel , blz. 478 en volg. In
een exemplaar van dit werk , in mijn bezit en afkomstig uit

de bibliotheek van wijlen den heer Mr. Jacobus Scheltema,
en door dezen geleerde met zijne handteekening en vele eigenhandige aanteekeningen verrijkt , staat onder aan den rand
der afbeelding van het Turkje van Spinola , met zijn hand
geschreven : »Deze beker is in het kabinet in den Haag."
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Daar nu in de aankondiging van het belangrijke werk van
den heer Schinkel wordt gemeld , dat het echte exemplaar
van het Turkje van Spinola waarschijnlijk in het bezit is
van den heer Schinkel , heb ik het in het belang der vaderlandsche oudheidkunde niet geheel ondienstig geacht, de aanteekening van den heer Scheltema mede te deelen ; opdat
door vergelijking der twee opgegevene exemplaren der bekers
met de teekening en beschrijving van v. Alkemade en v. d.
Schelling, die beiden naar het origineel in 1731, in het bezit
van den heer Mr. J. Alensoon te

Leiden ,

opmaakten, welligt

zou kunnen worden ontdekt, waar het echte exemplaar berust,
bij den heer Schinkel of in het kabinet te 's Hage.
Behalve bovenstaande aanteekening heeft d? beer Scheltema
bij het drinkglas : » het Doornstokje," beschreven en afgebeeld
hij van Alkemade en v. d. Schelling , o. 1. deel

II ,

bladz.

473 en volg., deze aanmerking gesteld. »Een gelijk exemplaar is bij den heer van Maanen ," (waarschijnlijk den overleden minister van justitie).
Bij het glas St. Geerteminne , afgebeeld en beschreven bij
v. Alkemade en v. d. Schelling, o. 1. deel II, bladz. 481 en
volg., heeft de heer Scheltema aangeteekend. » Bij den heer
C. Vollenhoven te

Rotterdam ,

(waarschijnlijk den ontvanger

der successie•regten).
Omtrent Duk d'Alfs uitluiding , afgebeeld en beschreven
bij v. Alkemade en v. d. Schelling, o. 1. deel II, bladz. 512
en volg. , schreef de heer Scheltema. »Ik ken er twee, een
bij de familie Tholen te Franeker, een bij den heer van
Maanent' Een derde is mij bekend bij den heer L. Stokbroo,
kantonregter te Hoorn.
Aangaande het glas de Waal-svijkse dijk , (zie v. Alkemade
en v. d. Schelling, o. 1. deel II, blz. 517 en volg.) vermeldt
de heer Scheltema. »Dit glas is bij den heer A. Aalter te
Overschie."
De heer Scheltema geeft bij het glas van Viglius van Zuig

253

chem , waarmede hij keizer Karel V te Utrecht onthaalde,
bij v. Alkemade en v. d. Schelling, o. 1. Deel H , bladz. 527
en volg. beschreven , doch niet afgebeeld , op : »Dit glas is bij
den beer van Maanen ," terwijl aangaande het glas Loevestein
of Huig de Groot, zie de afbeelding en beschrijving daarvan
bij v. Alkemade en v. d. Schelling, o. 1. deel II, bladz. 530
en volg., door den heer Scheltema wordt gemeld. »Dit glas
is bij de familie Gevers."
Alle aanteekeningen zijn eigenhandig en in potlood.
Journaal van Maarten Harperszoon Tromp. Medegedeeld
door den heer IJsnel de Schepper te Olst.
Het navolgend stuk is berustende onder de familie-papieren van Jonkheer J. W. H. Teding van Berkhout. Het is
bekend , dat de admiraal Maarten Harpersz. Tromp gehuwd
was met Cornelia , dochter van Adriaan Teding van Berkhout,
pensionaris van Monnikendam 1596, gedeputeerde ter generaliteits-rekenkamer 1605 , lid van den raad van state 1613,
en raadsheer in den hove van Holland , Zeeland en WestFriesland 1614 , in tweede huwelijk verwekt bij Margaretha
dochter van Paulus van Berensteijn , burgemeester van Delft.
Het komt mij voor , dat dit journaal , hoewel in den derden persoon gesteld, nogtans blijkbaar van den admiraal
Tromp zelven afkomstig is , zooals dit onder anderen blijkt
uit het verhaalde op den 6 en 7 Maart 1642 enz. Het
schijnt een afschrift te zijn van diens eigenhandige aanteekeningen , welke de heer Berkhout mij verzekerd heeft, insgelijks onder zijne papieren te moeten berusten. Ik meende
echter dit afschrift belangrijk genoeg om door den druk te
worden bekend gemaakt.
Corte memorie van't remercabelste dat gepasseert en voorgevallen is int leven vande ed. heere 1Ylart jn Harpersz.
Tromp etc. gedurende sijn capite jnschap.
Anno 1626 den 29 Martij. De heer Tromp op sijs voijage
na Rochel op de riviere van Nantes heeft gerescontreert on-
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derwegen 5 cloecke Duijnkercse oorloghscheepen oft coninxschepen , met 2 lagen geschut , die alle haer geschut op den
heere Tromp en coopvaerders scheepen , die onder sijn bewaringe stonden, hebben losgebrant, de welcke den heer Tromp
soo mannelijck heeft gerepousseeert , dat nae een uur tegens
deselve slagfis geweest sijnde , de selve 5 schepen sijn ed. en
onderhebbende coopvaerdije scheepen hebben moeten verlaten,
en sijn soo afgeweecken en in de gansche vloot niet een vande maetroosen door haer gequetst en alsoo de voors. schepen
in salvo gebracht.
Anno 1629. De eerste reijse wesende met den heer
admirael Dorp en den capt. Tromp , commanderende t schip
den Groenen Draeck:
Den 18 Sept. Onder de voors. vlagge sijnde, en met sijn
schip well best beseijlt, heeft twee Duinkerckers vervolght
en terstont nae weijnich gevecht een glat aen boort geleijt,
sijnde den gouverneurs fleuijt van Dunckercken op hebbende 114 man &c., 14 stucken geschuts en deselve mannelijck int gesicht van de andere schepen verovert ende inde
Mase opgebracht , den capiteijn was genaemt Jacob Janss.
Den 20 dito. Ende int herwarts comen nae de Mase in
passant bevrijt een hoecker van Ziericzee , die van de Dunckerckers genomen was.
Den 7 October. Heeft noch verovert een scheepie genaemt
St. Francisco , den capt. Nicolaes Maskelier van St. Omer,
Bemant met 31 toppen , gemonteert met 4 gootelingen , 2
steen-stucken , was een haringhbootien geweest , dat de Dunckerckers van de onse hadden genomen.
Anno 1630. Den 24 Januarij. Heeft nevens sijne bijhebbende scheepen met subtijlheijt ingewacht een Duijnkerker
schip latende waijen een Borgondische vlagge , alsoo het op
haer al schromende afquám , doch malcanderen beginnende
te kennen, wende het van haer af, en den heere Tromp nae
hem toe , binnen schoots

tomende , wiert sijn

groote ree van

255

bovenneer gecloncken, en riep om quartier, machteloos sijnde,
den capt. was den jonge Teune-Menij , 't schip gemonteert
met 11 stucken , de reeder was Jacob van de Walle , well
bemant sijnde.
Den 2 Februarij. Seecker scheepken verovert bij den ed.
heere Tromp , van de Dunckerkers , dat deselve vande Engelsche 4 dagen te vooren genomen hadden , opstierende de
prijs met de gevangenen in de Maese.
Den 3 Martij. Srnorgens jacht makende op 2 Duijnckerkers
heeft den Benen, sijnde een konincx jacht genaemt St. Martijn,
bemant met 75 coppen , gemonteert met 8 isere , 2 mittale
stucken , den capt. was genaemt Pieter van Doever, bewesten
Beresier, ontrent het stedeken genaemt Prethemstoom , tegen
de groet aengeiaeckt , onder een casteelken met 14 smeken
is van de Engelsche geplundert en de matroosen gevangen
genomen.
Den 9 Martij. Verovert naer een tijt lanck geiaecht hebbende een bootien van Duijnckercken met 4 gootelingen ,
hadde op inde 40 toppen , den capt. genaemt Claes Kaerlinck , de reeder was monsr . van der Walle tot Duijnckercken.
Anno 1634 den 1 Februarij. Onder 't commando vande
vice-admirael Jasper Liefhebber hebben gerescontreert drie
Duijnckercker, 2 konincx scheepen met een fleuijt, waermede
sij eenigen tijt schiet gevaer gehouden hebbende ; Tromp met
sijn schip de naeste sijnde, wierde sijn voorstenge afgeschooten , sulcx Klaes Juijnbol met den vice-admirael Lief hebber
hem voorbij loopende , hebben nae cenich gevecht verovert ,
een konincx schip met 2 metale , 15 isere stucken met 120
koppen , den capiteijn wiert dood geschooten, 't schip genaemt de Fortuijn , met noch de voors. fleuijt ophebbende
14 stucken, den capiteijn genaemt Hansken Willaert.
Sijn eerste tocht is geweest in qualiteijt als luit.-admirael
oyer Hollant en West-vrieslandt, met 12 scheepen int
jaer 1637 int ketste van

November.
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Anno 1639 den 18 Februarij de slacm voor Maerdijc. Den
vijant uijt Duijnckercken met 20 seijlen, smorgens ten 2 uuren
voordagh , uijtcomende, getropt met 7 kloecke scheepen bij
malcanderen.

Tromp ,

de naetste aende vijant sijnde , leijde

hij den admirael inde mont vant Schuertien , aen boort, sijn
andere scheepen dat siende , quam het ontsetten en besetten
Tromp met haer sessen. Hij dreef het schip St. Joris in het
Scheur , den admirael afgestuijt sijnde, wende Tromp nae des
admiraels secondes toe , ende mits het. calm wierde dreven
afvechtende onder malcanderen , maer door stilte conden
den anderen niet aen boort coomen , en ontrent 6 uuren met
beijde de vlooten slaechs geweest sijnde, hebben twee schcepen om quartier geroepen , te weeten : tapt. Kleijntien en
Ceune -menij , ieler een nieuw schip hebbende met 16 metale
en 18 jscre stucken , Bemant ... 1) des vijants admirael,
een kleijn coeltie krijgende , deede sijn best nae strant toe ,
alwaer den vice-admirael met sijn sessen tegens aen setten ,
apparent van schooten onder water , de resterende liepen in
't Scheurtien , den vice-admirael vande vijant gestrant sijnde ,
hebbent schip den 19' ditto inden brant gesteken en sijn
triomphanteltjck de voorschreve prijsen int Goeresche gat opgebracht.
Dit alles sommarie gestelt , de verdere extentie nae te
sien in de Nederlandsche historien.
Den 15 Sept. 1639 met 't schip Emilia. Den luit.-admirael Tromp , gaende met de vloote ten dienste vande lande
in

zee ,

heeft op den 16 September 's morgens met sonnen

opganck , de Spaensche vloot , sterck bevonden 67 seijlen ,
hadde garen de wint van haer gehad , maer conde die niet
crijgen , en versterckt werdende door den vice-admirael d'Witt
met 5 seijlen , bcgonden den vijant te bevechten , in welck
begin den grooten Christoffel , daer op was commandeur ,
schipper Frederick Pieterss 't Hovelinck van Enchuisen, is
1) Deze plaats is in het handschrift oningevuld gelaten.

N

an

sijn eijgeu kruijt ïucle lucht gesprongen ,

en

vochten

voorts geluckelijck met 16 scheepen , wanneer den Spaenschcn admirael was afgeslagen ,

met

veele nevens hem.

Den 18e. ditto , wierden eenige scheepen gewaer , sagens
tegens den dagh, dat het den cornmandeur Barcker met sijn
bijhebbende scheepen

was ,

en vielen in de hoofden sijnde,

met alenian den vijant aen , en vochten tot 10 uuren savonts,
wanneer 2 vijants scheepen uijt liet gevecht liepen, masteloos
sijnde, en wierde hij de onse achter volglit en verovert,
waer van 't Bene schip daer nae weder viel onder den vijant ,
door 't versuijm int plunteren van de matroosen, en 't andere
geinonteert met 10 mittale en 6 jsere stucken , opgebracht.
Den vijant naem doenmaels sijn koers nae Duijns, ende alle
onse scheepen , 't eijnde kruijt sijnde , wacren genootsaeckt
't gevecht te staken en ons te begeven nae Kalis , alwacr de
scheepen van cruijt en loot weder wierden version.
Den 19e. ditto, de heere Tromp, weder uae de vijant met
sijn bijhebbende scheepen Bekeert sijnde, voet de selvige leggen
op den hoeck van Doeveren ten ancker, en ons siende aencomen liepen in Duijns bij de Engelsche koninck scheepen ten
ancker , verstaende Tromp doeninaels , Jatter in des vijants
troup was gesoncken een galioen met 700 man , daer van
maer 7 man met een schuijtie te Doeveren waren aen laat
gecomen.
Jaght den vijant uijt Duijnst. Den 21 October, smorgens
twee uuren voor dagh mistich weder , en het gebet gedaei ^
sijnde , en met sonnen opganck weder claer wordende , de
wint noortwest , lichten de anckers, en dreven benoorden de
vijant , ende ontrent half negen gaven soo furieuselijck vier
op haer, dat se haer anckers afkapte en maeckten wijl. Een
weijnich in 't gevecht sijnde, wierde liet gans mistich, soo dat
wij met de seijlen bleven tegens de mast

drijven ;

een groot

half uur doen begon het wat te lichten , son dat wij

den

vijant sagen , bevochten hem wederom niet alle couragie ,
17

eci
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dreven de vijant , 23 in getale , dicht onder de kasteelen
tegens 't lant aen , daer onder was den vice-admirael vande
Spaensche , die onder water was geschooten , en vol water
lagh , en noch veel andere meer ; verbrande oock een Dunckerker met een Spaens schip , de resterende scherpen dreven
wij uijt Duijns , al vechtende , een partij liepen bij de wall
laughs , en den Spaenschen admirael ginck getropt met 19
a 20 seijlen sijn koers nae de singels , welcke troup wij bevochten met de vice-admiraels en vordere officieren vande
vloote , en ontrent ten drie uuren raecken tapt. Muts aenden Portugischen admirael vast , quamen 5 branders om den
admirael van Portugal te verbranden , daer van drie miste, en
t schip van Muts verbrande , ende de twee andere branders
verbranden de Portugischen admirael. Onderwijlen maeckten
den Spaenschen admirael seijl, en teech aen 't loopen met sijn
bijhebbende , sterck sijnde 17, die Tromp datelijck vervolghden ; bij den doncker waren onse voorste schepen bij sijn
achterste schepen en beschooten hem seer , tonde niet sien
of hij gestreken was of niet , vervolghden alsoo de victorie
en onsen viant tot laet in den avont ; door de duisternis
verlooren hem eijntelijck wijt het gesicht ; in 't gevecht veroverden onse schepen noch twee van des vijants galioenen,
en onder 't lant werden oock drie genomen.
Den 22en ditto, smorgens veroverde Tromp noch een Spaens
galioen , gemonteert met 12 mettale en 12 jsere stucken; den
23 ditto, wiert noch bij de onse verovert een viants galioen;
ditto wert noch verovert onder 't casteel van Doeveren éen
Spaens galioen , en voorts in Duijns loopende , hebben bevonden de Spaensche, die teltent lant waren aengeseijlt, meest
alle verdestrueert.
De particuliere naere van dese zeeslach naerder te sien in
de Nederlantsche historie.
Anno 1640 den 27en Augustij. Verovert een Turckss roover van Algier , den Capt. Alija Rees Caloli , gemonteert
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met 10 stucken , gemant met 115 coppen, daer onder

16

christenen waren , 6 Engelsche , 7 Franschen , 2 Portugisen ,
1

Schiedammer , Leendert Adriaenss. genaemt.
Den

19 eii

September. Weder verovert een Dnijnckercker

schip , den capt. genaemt Jacques Bollaert van Antwerpen
sijnde den 17 Augustij met sijn macker van Duijnckerken
geseijlt, was gemonteert met 2 mettale en 16 jsere stucken ,
Bemant met 84 a 85 coppen.
Tromps goede surge om de buijsen te besurgen.
Den

18 en Oct.

Wert onder 't commando van den heere luit.-

admirael Tromp verovert, bij Capt. Joris Pieterss. Broeck , een
particulier fregat met 8 stucken, gemant met 63 á 64 coppen , den Capt. genaemt Jeu Boterdroger , alias Jan Lillo ,
dat geeffectueert sijnde, ordineerde 5 scheepen te gaen nae de
Noortzee tot assistentie van de buijs convoijers , en den viceadmirael de Witt tot Calis, om den ambassadeur Tullerije
naer Hollant te brengen, ende capt. Broeck met sijn genome
prijs nae Texel te gaen , en Tromp bleef kruijssen met 10
scheepen , als fregatten , op den vijant die in 't Schuertien claer
lagen , die wij oock verstonden , dat met haer 10 konincxscheepen onder de buijsen gemunt hadden.
Den Ten November. Verovert een fregat van Duijnckercken
gemonteert met 12 jsere stucken , gemant met 72 a 73 coppen, den capt. genaemt Jan Joris van Brugge, was den 2 e deser uijt Duijnckercken geseijlt , verclaerde , t' welck corroboreerde de opinie van Tromp , hier vooren vermelt , datter 7
a 8 konincks scheepen gereet lagen, Batter oock beslach vande particuliere waren , terwijl dat de konincks scheepen in
zee sonde sijn , seijt oock datter uijt Vlaenderen over de 50
particuliere fregatten in zee waren.
Den Sen Januarij 1641. Verovert een opgetimmerde barck,
daer Capt. op was Jacob de Vonck van Brugge , gemonteert
met 6 stucken , gerant met 54 a 55 coppen , was den 24
December uijt de haven van Duijnckercken geseijlt.
17*
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Den yen dito. Met sijn bijhebbende scheepen lacht gemaeckt
hebbende op 5 Duijnckerckers, nae dat hij op den achtersten
eenige schooten hadde gedaen , wierden den Duijnckercker
den top van sijn groote stenge af geschooten , snift hein van
het Duijnckercksche' esquader af, leijt hem aen boort , en
ontrent de bancken van Calis comende, heeft het op gegeven
en sijn vlagge gestreken , den capt. genaemt Jan Arentss van
Poetsieck , sijnde 7 mijlen van Dansijck , 't schip genaemt
St. Jan Evangelist , gemonteert met 28 stucken en 2 steenstuckies , gemant met 130 koppen ; in dit gevecht waren op
dit schip van capt. Jan Arentss doot geschooten 19, en 30
gequetsten , op het schip van den ed. heer lt. admirael Tromp

7 dooden , daer onder Adriaen Berckhout, sijnde een jonckman van goede hoope en apparentie, sone van Pieter Berckhout, balieu van Waterlant, en officier der stat Munnekendam,
nevens 11 a 12 gequetsten , sijnde soo jverich geweest in 't
vervolgen van sijn vijant, dat hij selver met sijn schip nevens
den Duijnckerker aenden gront vast geraeckte , met drie
andere Hollantsche schepen , daer door de resterende 4 Duij nckerckers eschappeerden en doorgingen.
Memorialiter. Den

24 en

April 1641. Heeft sijn hoogheijt

Fredrick Hendrich , hoochloffelijcker memorie, den heer lt. admirael Tromp sijn soone prins Willem vertrout, om met een
groote suite naer Englant te transporteren , en met 16 scheepen seijl gegaen sijnde, doch ten 3 uuren nae den middagti
bij den quaden hoeck komende, Brack sij n ed. groote mast
in 't groote rack , en vier overboort , waerover sijn hoogheijt
met sign gevolgh en bagasie overtegaen is, in 't schip van de
heere vice -admirael de With , om sijn reijse te spoediger.
Den

20en

Maij a°. 1641. Is onder 't commando van den

ed. heere lt. admirael mede verovert door capt. Joris Pieterss.
een Duijnckercker , sijnde een particulier , den capt. genaemt
Boudewijn Smeeckaert , van Petgom, een mijle van Duijnckercken , 't fregat genaemt St. Marie , gemonteert met 12 jsere
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stucken , gemant met 60 koppen , hadde 49 daegen uijt en
meest inde Bocht geweest, verclaerde weel 55 particuliere
fregats in zee waren.
Den 24e. Mail 1641. Nae de middagti quamcn bij de beer
Tromp 2 fregats en chaloupen , sijn chaloup hadde genomen
twee vissers , Joris Pieterss 2 ende chaloup van Forens en
Matijs Gilliss een met haer beijden, in alles 5 te samen.
Den Gen Martij 1642. Wiert den heere It. admiraal Tromp
ontboden te Doeveres , ende voedt aldaer de heeren ambass; deurs Joachimi en de heere van Heenvliet ; naer dat sijn ed.
hoer hadde gesproken , versochten sijn ed. te gaen bij den
coninck , coninginne , princesse en haer suijte, alwaer sijn ed.
comende, heeft, naer behoorlijcke salutatie, genarreert, hoedat
hij van sijn hoogheijt expres was gesonden met lootsluipen ,
als mede sijnen dienst haer aen te bieden , waer in sij groot
contentement namen , als mede seer preesen de eere , die ick
sijn maiesteijt hadde aengedaen , in 't fatsoenelijck strijckeu
vande vlagge en ordentelijck salueeren met het canon , voor
sijne conincks scheepen , dewelcke daer met haer sessen in
't getal waren , waer over den admirael Sr. John Pennington
commandeerde , t welck den coninck , coninginne etc. van
het casteel te Doeveren hadde aengesien.
Den Ten ditto. Voer doer ed. heer Tromp aen lant en aldaer comende , ginck bij de heer ambassadeur Joachemij, en
met hem naer het logement van de heer van Heenvliet , aIwaer sijn cd. werden aangeseijt, dat hij bij sijne magesteijt
sonde tomen ; bij sijne magesteijt met de voornoemde heeren
ambassadeurs comende , dele mijn brengen in een salet en
liet mijn aenseggen , dat sijn magesteijt van voornemen was
mijn ridder te slaen, alwaer sijn magesteijt bij ons quam , ick
vallende op mijn knien , trock den koninck den admirael

Sr. Johan Pcnningtons degen van sijn sijne en sloech mijn
op mijn slinker schouder, t welck gedaen sijnde , kuste ick
den konincx kant , die m ij n over eijut befte en bode mijn
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geluck , gelijck oock alle den adel en die daer present waren
deeden , bedanckte den coninck en gaf hem tot antwoort ,
dat mijn lijf voor sijn magesteijt ten besten was ; dit gedaen
en den koninck met sijn gevolgh vertrocken sijnde, versocht
audiencie bij den coninginne, princessc , etc. , t welck mijn
datelijck wierde vergunt ; bij haer comende viel op mijn
knijen en custe haer magesteijts bant, haer bedanckende van
het faveur , dat sijn magesteijt mijn hadde gedaen , nam met
eenes afscheijt van de coninck , coninginne , princesse en
alle de edelen , die daer present waren ; sij gingen in haer
carossen en reeden op strant , voer met de heer van Heenvliet en sijn vrouw , mijladij Stanneps, aen ons boort ; de
coninginne en princesse voeren aen 't schip vinden admirael
Sr. Johan Pennington , wiert aldoen eerst geschooten vant
groote casteel te Doeveren , daer nae vant kleine nieuwe
gemaeckte , bewesten Doevers , daernae uijt de stat , eijndelijck alle de Engelsche conincks scheepen , daer present ; wij
losten 2 reijsen rontom ons canon ; sijn alsoo in Hollant
gearriveert , alwaer haer magesteijt is verwellecompt.
Den 29 en Januarij 1643. Ontrent ten 4 uuren quam hare
magesteijt van Engelant, mitsgaeders al hare suijte aen boort,
maeckte een uur daer nae , met een esquader van 7 scheepen seijl.
Den Wen ditto , namen wij ons groot marseijl in , de wint
snijt west met een stijve coelte , nae de middagh namen wij
de blinden met het voor marseijl in.
Den 31 en ditto, (namen wij Legent 't sant , met een harde
wint w. z. w. met hol water, naemen de marseijls in.
Den t en Februarij , tegen den avont woeij het een harde
storm , soo dat wij genootsaeckt waren de fock op den bouch
te nemen en het alsoo te laten drijven over 't sant heen.
Den 2eu ditto , den geheelen dagh als noch waijende een
harde storm , dreven bij 't sant langhs met heel hol water ,
en waijde noch harder als het noch oijt gedaen hadde , haer
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de middagh ontrent 3 uur vrachden een van hare magesteijt
dienaers , hoeflat hare magesteit in dit vreesselijck onweder
gemoct was en of sij niet bevreest waren, waarop sij ante
woorde, well gemoet te wesen , wel wetende dat sij den
Hooghsten God een doot schuldich was , en soo het sijne
Goddelijcke wille was , haer le haalen , dat sij bereijt was ,

't sij te water ofte te lande.
Den aen ditto , dreven als vooren.
Den 4en dito , smorgens den wint noorden riet motregen
setten onse marseijle bij , en liepen west aen , met een stijve
coelte , tegens den middagh namen wij onse marseijls in , alsoo het weder een storm begon te waijen.
Den 5e ditto , smorgens begeerde de coninginue wande ed.
heere luit. admirael Tromp , dat hij soude voor de wint houden , gelijk sij voor dato meer hadde begeert , en versocht
dat hare magesteijt alles dies aengaende voor onse hooge overicheijt soude verantwoorden , waer over wij voor de wint
hielen , o. z. o. aen , de wint west met storm.
Den 6e ditto , smorgens quamen wij te lande west van
Egmont , de wint west ten n. met moeij weder, ontrent ten
12 uuren quamen wij voor Scheevelinge , ten 2 uren voer
haer magesteijt met den ed. heere luit. admirael Tromp, misgaders partije van haere hoochgemelte magesteijts suijte aen
lant.
Den 26e ditto , quam ick met mijn 4 scheepen van oorloge
en eenige bagasie scheepen voor Scheevelingen , nae de middagh omtrent 2 uuren quam haere magesteijt , met alle haere
suijte geinbarqueert sijnde , in 12 zijtse bommen , aen boort,
gingen ten 4 uuren 't seijl.
Den 4 Martij. Des middaghs seijlden de bagasie scheepen
inde pier van Barlington en nae de middagh ten 4 uuren
voer ick met haere magesteijt nevens haere suite ilaer lant
hadde last gegeven , dat onse scheepen tot twee reijsen rontom
soude losbranden , 't geene gedaen wiert , bleven daer leggen
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tot den

9e

ditto , en namen met alle de capiteijnen ons af-

scheijt , Naere magestcijt belovende , dat wij tot daglis daer
aen , nae een edelman van sijn hoogheijt , genaempt Joenville , die eenige brieven mede sonde nemen , souden wachten , 't geene wij deeden en gingen doen 't seijl.
Den 27en April , quarn bij ons capt. Verbeeck en Nieuwvelt,
die genomen hadde een Duijnckerkers conincx fregat, gemontcert met 26 stucken , de capt. gcnaemt Rocus Nikasius met
100 matrosesr gernant en 164 soldaten.
Den 4 en NTaij , quarn bij ons luit. Toelast, mede brengeud
een Duijnckerker , gernonteert met 20 stucken te boort , en
4 int ruijm , gemant met over de 100 koppen , den capitein was genaernt Francisco Olivier , vcrclaerde een Iersche
collonel Butterlaer met 50 lant soldaten, daer onder eenige officiers waren , die hij tot Oxford in Yrlant aen lant geset hadde.
Den 4 en Junij 1644, hebben nae veel jagens een Duijrrckerber fregat voor Grevelingen aen lant gejaccht, 't geene ons
licht vaertuijch daer van 'melde, was gemonteert me: 10 stucken, gemant met 95 toppen, quam uijt Biscaijen en hadt

een Fransche prijs niet 30 kisten suijker genomen ; in 't aensien vanden hartoogh van Orleans en grand maistres , die aldaer present op strant waren.
Ditto. Ten een uuren voer ick met den commandeur
Bancker aen lant en begroete den hartooch en monsr . grantmaistre , doch gingen savonts weder naer boort.
Den Ten ditto, commandeerde ick den commandeur Bancker
als hooft en tapt. Barent Cramer sijn advinct met den luit.
van Roijen om de musquettiers te geleijden en te vallen in
16 boots en chaloupen , die bewesten de recluiten , ten 11
vuren met ontrent 200 soo maetrosen als musquettiers naer
het uiterste reduijt marcheerden , ten half twaalf uren quamen wij met onse schoepen voor de reduijt

op

4 vadem en

2 voet waters ten ancker , en schooten op de reduiten en
schans St. Philippe met canon , onder welck faveur den corn-
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mandeur Bancker met sijn troupen wacker aenviclen , en
badde ten half een Buren de princevlagge daer op geplant ,
vonden daer in 2 dooden , den commandant ende sergeant, met
24 levenden , daer waren oock 2 stuckies, een jser en een
mittael , 't welck mittael sij mij aen boort brachten , het jsere
van boven neder de reduijt werpende.
Den 1 l en ditto, wierde vande Franschen 4 reduijten ingenomen, denselfden ditto nam ous volck, die in onse reduite waren , met practijcke een chaloup die dijt Duijnckerken quam.
Den 1 men ditto , schiet den viant uijt de stat victorie over
het nemen van Catalonien.
Den 13 en ditto. Naedat den mareschali Gassion tweemael 24
uuren met 8 halve cartouwen op de schans Philippe hadde
gespeelt , en met sijn loop graven tot aende staketsels was
gecomen , bevondet inde schans heel stille te sijn , en daer
nae toegaende vonden de schans verlaten, het volck was overeen kleijn bruggitien, dat over de vest high, nae Grevelingen
gevlucht.
Den 1Sen ditto. S'nachs ten 10 uuren[compt sijn excelentie
graeff Willem van Vrieslant met mijn soon aen boort,dewelcke
was gecomen orn liet Fransche leger een te besien , en ghinck
daghs daer aen, sijnde den 19 ditto, met capt. Mathijs Gilliss
nae Vlissingen , den selfden ditto ginck capitein vorens met
Conte de Collignij nae Vlissingen, de welcke met den voorss.
caps. van Calis was gecomen.
Den 20en ditto, ben ick met den commandeur Bancker aen
lapt gegeen, den hartoch van Orliens te gaen vinden, om een
sekere missive van sijn hoogheijt hem te behandigen, t'welci.
gedaen sijnde en des middaghs bij haer gegeten hebbende,
wiert met commandeur Bancker nae ......1)
...... voer den voornoemden hartoch met sijn volck naer
laat, wanneer ick den vice-admirael de Witt , den commondeur Cats y commandeerde goede sorge te dragen, en liet alle
i)

Hier schijnt eenc gaping in het handschrift,
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onse scheepen rontom afschieten, alwaer den voornoemden
hartoch naer raport van den vice-admirael de With groot
contentement in had genomen.
Den 4en Novemb. Met sonrnen opganch seijnde wij en
lichte ons ancker en gingen onderseijl , wij schooten veel eerschooten , de stat en forten bleven ons niet schuldich , en
voort fort Maerdijck comende , begroeten ons oock naer behooren , wij quamen des avonts met onse gansche vloot in
Duijns , alwaer wij snags bleven leggen.
Thuis comende sijn wij een geruimen tijd thuis gebleven ,
alsoo daer voor ons niet meer te doen en viel , want de vreede
tusschen haer Ho. Mo. en den Coninck van Spanien getroffen wiert.
Den Ben October 1648. Is mijn toegecomen een resolutie
van haer Ho. Mo., waerin ick wierde gelast mijn te begeven
nae de Sorles , alsoo daer veel scheepen van onse staet waeren aengehaelt , waer door men presumeerde, men well mochte
aldaer een roverije oprechten ; ick hebbe mij terstont daer
naer toe begeven met een esquader van 8 scheepen ; bij den
voornoemde Sorles gecomen sijnde , hebbe soo veel wijt gerecht , dat alle de Hollantsche scheepen met het volck gelibereert wierden , daer sijn veele particulariteijtec op deze
reijse voorgevallen , die te lanch soude sijn te verhaleu.
Den 29en Maij A°. 1652. Ontrent Calis Cliff quamen bij
ons capt. Joris vander Zaen met capt. Huerluijt , uijt de
straet tomende, en bij haer hebbende 7 coopvaerders, die nae
't patria wilde , dewelcke , nae de voornoemde capt s. rapporteerden , over de 50 tonnen gouts waerdich waeren , seijden oock, dat sij den 22e deser omtrent Goutstaert tegens drie
parlements fregatten over het strijcken vande vlagge hadden
slaghs geweest , verloren hebbende 3 a 4 man en eenige gequetsten , daer nae comende ontrent Vierleij ten ancker, ende
daer twee dagen gelegen hebbende quamen ontrent haer 12
parlements scheepen ten ancker , daer nevens noch Benige
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fregatten sagen cruijssen vande welcke compagnie sij vrij
schroomachtich sijnde over de rescontre, die sij met de Engelsehe gehad hadden , twijfelden niet ofte souden met de
voornoemde Engelschen in hapering raken , te meer omdat sij
verstonden hare vlagge daer ontrent was , hebben goet gevonden , haer op het spoedichste nae onse vloot te begeven , en
mijn aen te seggen , dat sij qualijck twijfelden , of de voornoemde coopvaerders, die soo veel tonnen gouts waerdich waren , soude in de Engelsche haer handen sijn vervallen ; dit
verstaende , vont goet , d.atelick goed jacht te maken naer
Vierleij , om de gemelde coopvaerders op te soecken, ofte genomen sijnde te libereercn , was 't mogelijck, volgens den levenden en achtsten artikel van mijn instructie ; vonde in
onse passage 15 parlements scheepen en cloecke fregatten
liggen met de focken op de nasten, waer onder was een admirael; saegen 12 diergelijcke cloecke scheepen en fregatten
uit Duij nst cornea, maer de selfden admirael bij hem naderende
namen wij schoner seijl en alle de bijhebbende seijlen in ,
gijlen de fock dicht op, en streeken de marseijlen ter halver
stenge , meijuende den admirael te preijen en te spreken;
binnenschoots comende , schoot den voornoemden admirael een
jser over ons schip , waer op wij niet en antwoorden ; weij.
nich daernae schoot noch en schoot en daernae noch een , waer
door eenich volck wierde gequetst en den (een) man den arm
af; wij schooten doen een schoot verre mis; bij hem comende
schepte sijn reilen en gaf ons de geheele lagh , waerop wij
hem antwoorden en deeden van gelijcken , quamen soo met
den anderen in 't gevecht en vochten van de clock half vijff
uuren tot ontrent 9 uuren , tot dat den doncker ons scheijde,
wanneer beijde d'admiraels pas buitenschoots van malcanderen
op de lij wierpen, om jder sijn vloote te vergaderen , wij alle
niet vieren op , en liepen nae de Fransche cust, om ons wat
te repareren , 't gene aen stucken geschooten was , hadde in
dese slagh gekregen 4 dooden en 8 a 9 gequetsten.
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Den 10` December, smorgens ten 11 uren rechten wij onder
seijl , leijdent om de noort en noort oost: d'Engelsche deeden
haer best met haer 44 in getall , om onder haer lant te comen en namen haer coers om de west; wij wendent nae
haer toe, ten een uuren begon den vice admirael Balck en
de Wilde oock eenige andere schut gevaer met den vijant te
houden ; ontrent ten drie uuren quamen wij bij de singels ,
namen ons groot seijl in , om den vijant tegens den hoeck
van de singels te besetten; den commandeur de Ruiter, die inde wint van ons was, wendent tegens de vijant aen , wij
liepen noch" en weijnich over en kregense tusschen beijden;
den gemelden commandeur passeerde dicht in lije van den
viant met veel geschiet over en weer; wij meenden den admirael Blaeck, daer wij de dichste bij waren , aen boort te
leggen, doch liep voor ons over; van dat desseijn gefrustreert
sijnde, leijden sijn seconde met 44 stucken aen boort, den
Gapt. Charles Battijn , het schip genaemt de Roosecrans;
den capt. Ackson , op het schip de Bonavontuere , meijnde
voor ons over te seijlen, racht aen onse boechspriet vast , en
viel ons voor den beech; een geruijmen tijt met haer gevoehten hebbende , riepen om quartier , wanneer den vice admirael Johan Evertsen , de Bonavontur aen boort leijde, en
dreef met hem van ons af; wij verlooren int aborderen onse
boughspriet en galioen , met den doncker raeckten wij van
mencanderen en deede seijn om te anckeren , t' geene wiert
gedaen ; den ganschen nacht waren wij besich, om onse lecken te stoppen , canon te monteeren , alsoo veel stucken uijt
de roopaerden leijden , oock nieuwe seijlen aen te slaen , en
't gene aen stucken was te repareren , setten mede onse dooden buijten boort 9 in 't getall en 21 gequetsten.
Den ll en ditto repareerden noch alles, watter aen stucken
was , en maeckten ons bequaem om te seijlen , ,geen van des
vijants vloote siende , dewelcke snachs met den doncker waren doorgegaen , presumeerden nae de rivier van London,
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't geene wij naderhant verstonden ; wij mcijudcu liacr te
volgen , naer alsoo daer geen lootsman in onse vloote wierde
gevonden , die moet hadde soo een vloot op de rivier op te
brengen , vonden Boet , oase schepen naer de gedestineerde
plaetse te convoijeren.
Den selfden dito, compt capt. Joris van der Lanen aen ons
boort , met een schipper genaemt Willem Watsch van London , voerende en fleuijt genaemt de Hoop, met 14 stucken
en 22 man , comende van

Faro ,

mijt de Condaet , geladen

met 3500 tonnen vijgen , gaven ordre deselve well te bewaren en bij ons te houden, tot bequamer gelegentheijt om die
op te senden.
Den

12 en

December. Smorgens ten 10 uuren tolut aen ons

boort capitein Bastiaen Centss , seijt gisteren ten 10 uurcel
tegen de Singels had gejacht een parlements schip met 36
jsere stucken , comende uijt Portsmuth , genaemt de Hercules,
daer capt. op was Bron , met 80 man , gedistineert nae London
oai aldaer gerepareert te werden nevens andere nae de Stract,
gaf den voornoemden capitein acte om het selve schip in versekeringe te houden , om met de eerste gelegentheijt op te
stieren.
Den 15 en ditto. Tegens den naiddagh quam capt. Dirck
Vijgh met een Engelsche prijs bij ons , genaempt Jan & Sara ,
gemonteert met 20 stucken , bemant met 34 toppen , 16 passagiers, daeronder eenige vrouwen en kinderen, was geladen
met

130 last ofte 260 ton Barhadische sukeren , weijnich

gember en tobacq , gemunt naer Londen daer liet schip thuis
hoorde.
Den selfden dito , met den doncker quam an

ons

boort

capt. Hillebrant Jeroelise, met diergelijcke Engelsche prijs,
groot 35 lasten , mede comende in compagnie met de selve
ladinge.
Den 28en Februarij 1653 compt bij ons den stierman Cornelis Lievenss van Maes-sluijs , bracht mede 2 packcn brie-
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ven , sijnde missiven en resolutien van hare Ho. Mo. , seijde
oock gisteren geiacht was geweest , van inde 60 Engelschen, die wij weijnich tijts daer nae sagen ; deeden ons
seijn van vijant , en setten het daer nae toe , die wij ontrent ten half negen seer heftich attaqueerden, wij met den
schout bij nacht Pieter Floriss, den admirael Blaeck met de
sijne , Jan Evertsen ontrent den midden , en quam noch
bij ons den commandeur de Ruiter inde Staert, doch wierden van veele niet well gevolght en gesecondeert ; dit gevecht
duerende met een groote fuerie tot 4 á 5 uuren nae de middagh , wanneer wij seer reddeloos geschoten sijnde oock ten
eijnde van onse gevolde cardousen, waeren genootsaeckt wat
op te houden om lecken te stoppen , reeustengen en masten
te wangen , en all te redden dat mogelijck was. Den viceadmirael Jan Evertss en den commandeur de Ruiter quamen
aen ons boort ; den commandeur de Ruiter rapporteerde een
Engelsman verovert te hebben met 44 stucken , dat hij daer
4 man in halt , en niet en wist waer hij vervaren was; seijde
mede, dat capt. Poort met een Engelsman op sijn sijde , saemen waren gesoncken.
Hebben op dese tocht gehadt 26 a 27 dooden en inde 50
gequetsten.
Hier houdt het Journaal plotseling op. Daarachter volgen
een drietal afschriften van documenten , tot Tromp betrekkelijk, welke wij den belangstellenden lezer niet willen onthouden.

Annoblissement.

Coppia recta.

Louis, par le grace de Dieu roy de France et de Navarre,
a tous presens et advenir salut. Lestime, que les roys , nous
predecesseurs , ont tousiours faictè de merite et de la vertu
n'a pas estè peu utile , pour faire fleurir cette monarchie
comme elle a faict depuis tant de siecles , aussi out ils esté
tres soigi.euv de les recognoistre par une recompence tres
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digne et proportionnee, qui est 1'honneur. C'est ce que leut
a suscité de temps en temps de grands et signales personnages
soit dans les armets ou dans les affaires ; qui les ont Bien servis et assistés de leur valeur ou de leurs conseils, pour maintenir la dignité de leur couronne , telle qu'il nous l'ont transmise, par une si longue suite et succession de roys: Or entre
les principales recompenses d'honneur , qu'ils ont donnees le
titre de noblesse a tousiours esté beaucoup considere , a cause
des hautes et menorables actions , que la noblesse Francoise a
faicte et des preuves admirables de son courage , qui ont esclaté en toutes les parties dc monde, d'ou eient que plusieurs
des plus qualifies des autres royaumes et estats ont tenu a
une faveur perticuliere, que ce titre leur fust communicque ,
savoir faisons, que nous ayant este represente, que nostre
cher et bien ame Martin Harpertz. Tromp , suiect de nos tres
chers , grands amis , allies et confederez , Ies estats generaux
des provinces unies des Pays — lias, apres avoir remporté,
comme leur admiral commandant leur flotte , la grande victoire , qu'il a obtenue sur cello d'Espagne aux costes d'Angleterre, desireroit pour tesmoignage que nous agreons en service,
qu'il a rendu a la cause commune entre nous , et les diets
seigneurs estats , que nous ley departissions cette grace, en luy
donnant, la qualite de noble, a ces causes inclinants libralenient, a son louable desir , et ayant esgard a sa valeur et
courage, qu'il a signales par une victoire si importante , nous
avons par nostre grace speciale, pleine puissance et auctorité
royale , iceluy Martin Harpertz. Tromp , decoré et decorous
par ces presentes signees de nostre main, du titre de noble ,
pour en jouir par luy , ses enfants et posterite , nez et a naistre en loyal mariage, pleinement, passiblement et parpetuellement ensemble de tous honneurs , auctoritez , previleges, preminances et franchises, dont jouissent les autres nobles et
tils hommes de ce

gen-

royaume; et pour marque perpetuelle

'estime, que nous faisons de son merite , nous luy

de

avons oc4
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troye et octroyons de porter une fleur de lis d'or au choir
de ses armoires , qui sera d'asur et au surplus l'escu d'argent
an chevron de gueules et en pointe une navire de sable, le dit
escu timbre a la facon ordinaire des gentilhommes de postre
dict royaume, ainsy qu'elles sont sy empreintez. Sy donsons
en mandement a tous nos lieutenants -generaux, qui cornmandent, ou commanderont cy aprex nos armes, tapt par mer que
par terre , nous tres chers cousins les marechaux de France,
baillifs , seneschaux ou leurs lieutenants et toes autres nos
officiers et subjects, qu'il appartiendrs, que le dict Martin
Harpertz. Tromp, ils facent, souffrent et laissent jouir du
contenu en ces diets presentes pleinement et paisiblement,
sans luy mettre ou donner, ny souffrir luy estre mis, ou donne
aucun trouble ou empeschement , car tel est nostre plaisir. Et
affin que ce soit chose ferme et stable a tousiours, nous avons
faict mettre nostre see! a ces dictes presentes sauf en autres
choses nostre droict et l'autruy en toutes; prions et requerons
tous roys, princes, potentats , republicques, nos bons amis et
alliez , specialement les diets signeurs generaux der provinces
unies des Paix Bas de considerer, traitter et faire recognoistre doresnavant danz les ternes de leur obeissance , armees et
provinces le diet Martin Harpertz. Tromp , comme noble , le
faisant jouir de tous les privileges et preeminances appartenantes aux personnes, qui portent cette qualité. Donne it St. Garmain en Laye, au mot' s de Januier, l'an de grace mil six cent
quarente et de nostre regne le trent. Soubsigné
Louis.
Carolus, Dei gratia magnae Britaniae, Francis et Hibernia rex,
fidei defensor, etc. Universis et singulis regibus, principibus ,
ducibus , marchionibus, comitibus , proceribus , dominis et
nobilibus , quibuscunqne ad quos presentes liters pervenerunt salutem. Quod reges excelsa rerum ad fastigia prs ceteris evectij sint , non aliam magis ob causam factam arbitra-
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mur , quam ut divini numinis , cuius sub imperio principes
populique iuxta consident, justitiam unitentur, supremus quippe
omnium Dominus ut panas ob scelera , ita prewia virtutum,
illas malitiae retinacula, h&c probitatis incontina , aqua manu
mortalibus impendit. Nos itaque, cum summi mundi rectoris
ordinem vigili qua decet mente suspicientes , eiusque ad
exemplar ut effingatur regimen nostrum sedulo adnitentes
viros eximios de nobis rebusque publicis praeclare meritos debito favore prosequendos et iuxta rerum a se gestarum conditionem iustis honoribus decorandos esse judicamus. Cum
igitur egregius vir , dominus Martinus Tromp , e Belgia ori–
undus vicemque admiralij sub potentissimis unitarum provinciarum Belgiae ordinibus sustinens, non solum oh res summa
cum prudentia , fide ac fortitudine a se gestas nomen famamque
suam longe lateque dilataverit , sed nos insuper et subditos
nostros singulari quodam studio et effectu prosecutes fuerit ,
nos ut nostra✓ erga ipsum benevolentix duraturum aliquod et
notabile indicium extet ap u d posteros, praeterquam quod eundum dominum Martinum Tromp in equestrem ordinem adsciverimus eumque equitem auratum solemni more fecerimus
ac creaverirnus, scutum ulterius armorum pravfati domini Martini

Tromp de

plenitudine regix nostrae potestatis ac favoris

supportatoribus , prout hie inferius memoratur et

in

margine

praesentium depictum cernitur, insignivimns ac decoravirr^ us ,
videlicet, duobus grijphis cum alis explicatis de auro, quorum
uterque in scuto de argento a collo in balteo cavruleo pendenti
rosam rubra ^n argentea repletam gestat , volentes ac concedentes
quod idem dominus Martinus Tromp et heredes sui de corpore suo legitime procreati seu procreandi praedictos supportatores et cetera praemissa omnia , ut predictum est, libere
gesturi ac uti possunt et valeant in perpetuum. In cuius rei
testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes. Teste
me ipso apud Eboraecum, vicesimo die Maij, anno regni nostri
decirno octavo. huscij.

Carolus R.
18
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Coppia.
Cornelis Tromp , soone vande heer lt. admirael Tromp ,
vromer gedachte , eenigen tijt op 't schip van sijn heer vader
gedient hebbende , is den 6 Septemb. des jaers 1647 bij
't collegie ter admiraliteijt tot Amsterdam gestelt als commandeur op het schip vanden capt. Anthonis de Liedekerken ,
wiens plaetse hij bekleet hebbende tot den 30en Augustij des
jaers 1649, is op nominatie van 't voorgenoemde collegie bij
den prince van Orangien, hooehloffelijcker memorie, geeligeert
tot ordinaris tapt., in welcke qualiteijt hij tot noch toe
wert geemploijeert ende heeft sich allesints gecomporteert tot
contentement van 't gemelte collegie , sijnde onderwijlen geemploijeert geweest als schout bij nacht, onder 't esquadre van
den commandeur de Wildt, ende nevens den seleen ontrent
twaelf maenden tot besettinge vande haven van Zalee , tot
dat eijntelijck op den gen Februarij des jaers 1651 den gouverneur ende inwoonders aldaer gedwongen sijn geworden
met den voorn. commandeur in. ouderhandelinge te tomen
ende te sluijten seecker tractaet van vreede ende trafflcque,
als bij de exemplaer, daer van voor handen sijnde, gesien can
worden , geduerende welcke besettinge hij , alleen sullende
seijlen van Zalee naer Cadix in Hispanien, rescontre heeft
gehad mct twee Turcxe roovers scheepen , ende de selve op
de vlucht gedreven, van welcke voijagie 't huis gecomen sijnde,
hij noch int selve jaer onder de vlagge vanden commandeur
Cats is geseijlt naer de Middelanse zee , alwaer hij tot noch
toe is verbleven , hebbende naderbant onder den commandeur
van Galen zal. twee notable batailles helpen vechten tegens
d'Engelsche, d'eene ontrent Elba ofte Porto Longone ende
d'andere op de rheede voor Livorne , in welckenn beijde aen
desen sijde is getriumpheert, ende heeft eijntelijck naer d'aflijvicheijt vanden voorn. commandeur van Galen , door sijnen
successier , den commandeur de Boer, gesonden wesende als
opperhooft over een esquader van seven scheepen, nu onlangs
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ontrent Trapano met sijn esquader bejegent , verslagen ende
verovert een groot Engels schip , gemonteert met veertich
stucken canon ten oorloge toegerust , ende gelibereert een
schip met vier en twintich stucken hier te lande t'huis hoorende, door het voors. Engels schip daer benevens genomen,
sijnde een persoon van goede hoope ende apparentie om noch
verleren dienst aan 't lant te doen.
Aldus gestelt ende gepasseert bij mij ondergeschreven
secretaris van 't collegie ter admiraliteyt ter Amsterdam op
den 10en Septemb. a°. 1653.
Davt. de Wildt.

15. Vergadering. 1

September 1849.

Bestuur. Nieuwe leden. Bibliotheek. Correspondentie. Congres
van Gent. Archiven der steden Wijk bij Buurstede en Willemstad. Overwinning ter zee, behaald op de Spaansche vloot bij
het eiland Tholen 4631. Geschiedkundige brieven 4574 , 4578 ,
4580.

Bestuur. Herkozen in hunne respective betrekkingen
(zie art. 14 van het reglement des Gezelschaps) , de beide
aftredende leden des bestuurs mr. C. L. Schiiller tot Peursum
en Jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck. Ter aanvulling
der vacature des bestuurs tot nieuw lid benoemd en tevens
tot rapporteur voor de leden in de provincie Zeeland , Jhr.
C. A. Rethaan Macaré. Voorts heeft de heer mr. J. Cock
Blomhoff bij missive van den 16 Augustus zijn verlangen te
kennen gegeven , om als secretaris des Gezelschaps te worden ontslagen , en is Jhr. J. J. de Geer met deze betrekking belast geworden.
Nieuwe leden. Benoemd tot werkende leden de heeren
dr. G. D. J. Schotel , predikant te Tilburg , mr. H. J. Koenen,
lid van den raad der stad Amsterdam , nar, C. E van Goor
18*
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advokaat te Amsterdam en de heer C. D. Schuller, mede
aldaar.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer J. David te Leuven :
De Middelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis. Eerste , tweede en derde jaergang.
Leuven.
De ziekte der geleerden, in zes zangen, gedicht van mr.
W. Bilderdijk. Uitgegeven met inleiding en aenteekeningen
door J. David. l e en 2e stuk. Leuven.
Lettervruchten van het Leuvensch Genootschap Tyd en
Vlyt. 2 deelen. Antwerpen.
Reis naar Moshow.
Van den heer F. H. Mertens te Antwerpen :
Een cluyte van Playerwater , tafelspel. Met korte aant.
door F. H. Mertens. Antw. 1838.
Van den heer K. L. Torfs te Antwerpen :
Iets over de Lornbaerden en bergen van barmhartigheid
in Belgic.
Iets over den graenhandel.
Over de Anagrammen.
Ilongersnooden in de Nederlanden.
Sint Michiels abdy te Antwerpen. Met afbeelding.
Historisch berigt wegens eenige reusen zoo hier te lande
als elders.
Historisch berigt over de aerdbevingen in de Nederlanden
waergenomen.
Van den heer F. A. Ebbinge Wubben te Stapborst :
Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst. Groningen 1835.
Van de maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden:
Catalogus van de bibliotheek der maatschappij. Derde deel.
Van den heer mr. J. H. Beucker Andreae te Leeuwarden :
Extracten , getrokken uit de notulen der stad Utrecht ,
(1786, 1787) door den hooileeraar J. H. Voorda. Handschrift.
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Van Jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck te Utrecht :
De 10 eerste bladeren van de door hem ondernomen voortzetting van het werk , getiteld : Archief voor kerkelijke en
wereldlijke geschiedenis , inzonderheid van Utrecht , uitgegeven door wijlen den heer J. J. Dodt van Flensburg.
Aangenaam is het den Heere v. A. v. W. reeds in staat
te zijn, om op deze vergadering aan het Gezelschap ten geschenke aan te bieden de eerste bladeren van de door hem
ondernomene uitgave , hetwelk , onder een anderen nader te
bepalen titel , ten vetvolge zal strekken van het evengemeld
verdienstelijk werk.
De groote menigte onbekende bescheiden, die zich bevinden
in de onderscheidene openbare en bijzondere archiefverzamelingen der stad en provincie Utrecht, hebben hem tot deze
onderneming opgewekt. De voortzetting van genoemd werk
kwam hem te meer noodzakelijk voor , daar de Codex Diplomaticus , welke door het Historisch Gezelschap uitgegeven
wordt , bestemd is voor alle die stukken , welke tot de
meer algemeene geschiedenis des vaderlands behooren. Ten
einde toch zoo veel mogelijk te vermijden, om aan de werken
des Gezelschaps eene gewestelijke kleur te geven , is het bestuur van oordeel , dat men niet dan spaarzaam daarin stukken behoort te plaatsen , die meer bepaaldelijk tot de geschiedenis van het Sticht betrekking hebben.
Gedurende verscheidene jaren zich onledig gehouden hebbende met het vervaardigen en verzamelen van afschriften
is de heer v. A. v. W. in de gelegenheid gesteld, onafgebroken vele hoogst belangrijke bescheiden het licht te doen zien.
Bij de aanbieding dezer eerste bladeren aan het Historisch
Gezelschap wenscht hij voorts de aandacht te vestigen op de
begunstiging en ondersteuning , die hij tot deze onderneming
van de hooge regeling heeft mogen ondervinden. Eene aanmoediging, welke toch daarom onze opmerking niet ontgaan
mag , omdat zij het bewijs geeft , dat de hooge regering niet
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alleen prijs stelt op de pogingen , die ter bevordering der
bronnenkennis worden in het werk gesteld , maar dat zij
ook ondernemingen daartoe strekkende door ruime tegemoetkoming wenscht te begunstigen.
Het eerbiedig verzoek tot eene jaarlijksche bijdrage bij de
verschijning van elk deel ter bestrijding der drukkosten
werd geréedelijk toegestaan bij koninklijk besluit van 3 Mei 11.
N0 . 42. De Minister van Binnenl. Zaken gaf daarbij kennis,
dat de regering , behalve deze bijdrage , 10 exemplaren voor
hare rekening zoude nemen. Tevens werd door den Minister
in overweging gegeven , of het niet wenschelijk ware , dat

eene nieuwe reeks of serie wierd aangevangen , omdat in dat
geval de voortzetting gereedelijker zoude worden aangeschaft
door sommigen , die er tegen zouden opzien , het geheele
werk aan te koopen. »Er zoude, merkt voorts de Minister
van Binnenl. Zaken aan , dan ook in het werk zoodanige
wijzigingen kunnen worden gebragt , als de ondervinding
Beeft geleerd nuttig en noodzakelijk te zijn."
Men ziet uit deze bewoordingen, dat er van wege de regering ook bijzonder belang wordt gesteld , dat dit werk zoo
veel mogelijk volgens wetenschappelijken eisch worde bearbeid
en in alle opzigten aan het nuttig doel beantwoorde.
Naar aanleiding van deze wenken, besloot de heer v. A. v. W.
zoo veel doenlijk eenheid en chronologische orde in acht te
nemen, door geene op zich zelf staande bescheiden te plaatsen,
maar , onder afzonderlijke rubrieken , eene reeks van stukken
te geven , die een bepaald tijdvak of feit der Utrechtsche
geschiedenis zullen toelichten.
Hij meende geen beter en nuttiger aanvang met dit werk te
kunnen maken , dan door het uitgeven van eene reeks van
oorspronkelijke brieven , berustende op het voormalig archief der
5 kapittelen van Utrecht en verzameld in 12 folio deelen , en
door daaruit bepaaldelijk die brieven te nemen, welke op eene
merkwaardige wijze de bisschoppelijke regeringen van Frede-
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rik van Baden , Philips van Bourgondié en Hendrik van
Beijeren toelichten — namelijk het belangrijk en minder
juist bekend tijdvak der geschiedenis van Utrecht van het
jaar 1496 tot 1528 , toen het wereldlijk gebied inhanden van
keizer Karel V overging. De inventaris dier brieven tot
aan het jaar 1517, in de Kronijk des Gezelschaps , jaargang
1846 , 1847 en 1848 geplaatst , kan de belangrijkheid daar.
van reeds aanvankelijk doen kennen.
Het in de bearbeiding van dit werk aangenomen stelsel van
uitgave zal meer omstandig in de voorrede ontwikkeld worden.
Correspondentie. De heer rapporteur voor de leden in de
Oost-Indische bezittingen , doet mededeeling eener aan den
heer dr. Kemink gerigte missive, waarin de heer J. Munnicli,
te Batavia, zijne medewerking tot het doel van het Gezelschap
toezegt , en belooft zijne pogingen aan te wenden om het een
of ander te leveren, dat tot toelichting van de duistere historie
dezer gewesten strekken kan.
Hij maakt vervolgens het Historisch Gezelschap opmerkzaam
op de verhouding van Spanje en Cuba , ten jare 1819 en
verder. » Niet onbelangrijk ware het," zegt de Heer M. ,
» daaromtrent alle documenten te verzamelen en met terug
blik op onzen kolonialen toestand dit onderwerp te bewerken."
Voorts vestigt hij de aandacht der leden op eene belangrijke
bijdrage over onze koloniën , voorkomende in de Revue des
deux mondes 1848, waaruit blijken kan hoezeer de geheele
geschiedenis onzer Overzeesche bezittingen eene afzonderlijke
bewerking verdient.
Naar aanleiding dezer niededeeling wordt door de leden
de wensch te kennen gegeven , dat er voorloopig van het
aangehaald artikel in de Revue des deux mondes, een kort
verslag in de Kronijk mogt worden geplaatst en daartoe een
der leden door het bestuur worden uitgenoodigd.
Volgens mededeeling van den heer rapporteur voor de Belgische leden , berigt de heer Mertens , dat de Apologie poll,-
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Philippe de Marnix , (welke hij met bijzondere dankzegging
terugzond ,) benevens eenige andere stukken de belegering
van Antwerpen betreffende , in een afzonderlijk aanhangsel ,
en niet in het 5e deel der geschiedenis van Antwerpen, zooals
dit eerst het plan was , zal worden in het licht gegeven.
De heer Torfs deelt omtrent zijne verhandeling over de
St. Michiels abdij te Antwerpen mede , dat dit opstel de gewenschte volledigheid niet bezit, omdat hij, bij het schrijven
daarvan, geene mededeeling erlangen kon van het Cartularium
St. Michaëlis , berustende in de bibliotheek van Bourgondië,
in weerwil der voorspraak van wijlen den verdienstelijken
schrijver Willems. Om dezelfde reden behelst het

le

deel

der geschiedenis van Antwerpen niet veel meer dan in deze
brochure voorkomt. »Eerst in het jaar 1846," zegt de heer M.,
»mogten wij het gemelde Cartularium door tusschenkomst eens
hoogen beambte bekomen. »De heer Mertens haastte zich om
daaruit den hoofdinhoud en de voornaamste charters uit te
schrijven , en naar aanleiding van dien is het

5e

hoofdstuk

des IIIen tijdvaks onzer geschiedenis gedeeltelijk opgemaakt.
»Het zal , zegt deze heer , de leden welligt verwonderen , dat
het hier te lande zoo moeijelijk is , mededeelingen uit de
publieke archieven te bekomen : dit is nogtans zoo; ik zwijge
van de archieven van particuliere gestichten : daar is bijna
niet aan te geraken , nu om deze, dan om gene reden. Het
is te verhopen , dat het moge beteren !"
De rapporteur voor de provincien Noord-Holland en Overijssel berigt :
1°. \Tan den heer mr. H. J. Koenen, ter inzage voor de
leden des Gezelschaps , te hebben ontvangen een op last vervaardigden inventaris van het archief der stad Amsterdam,
met vergunning aan het bestuur , om uit dit handschrift alle
zoodanige aanteekeningen en uittreksels te nemen , als men
zoude mógen verlangen.
2°. Dat Jhr. P. Opperdoes Alewijn in zijne missive van
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I Augustus omtrent de archieven der steden Hoorn en
Enkhuizen eenige bijzonderheden vermeldt , welke de aandacht verdienen. Men gaat , schoon langzaam , met de inventarisatie van het archief vau Hoorn voort ; er is eene
groote kast vol perkamenten stukken aanwezig , die nog
volgens tijdsorde behooren te worden gerangschikt. Veel heeft
ook dit archief geleden door slechte verzorging en andere
oorzaken, terwijl vele stukken door de Fransche wachten
in 1795 zijn verbrand geworden. Nog veel treuriger is het
echter te Enkhuizen gesteld ; waar bijna alles weg is , tot
welke vernietiging de voormalige secretaris dier stad veel
heeft toegedragen , door eenige achtereenvolgende weken te
laten verscheuren , en daarna al dat gescheurde te doen
verkoopen. Nog enkele belangrijke stukken, die reeds den
vorm van winkelzakjes hadden bekomen , zijn gered. De
archieven der admiraliteit van gecommitteerde raden der Oosten West-Indische compagnies zijn, even als die van liet groot
arsenaal van West-Friesland , sedert 1795 bij opvolgende gelegenheden weggehaald, en , zooals de heer Alewijn meent, zijn
bijna alle stukken verdwenen of vernietigd.
De heer rapporteur deelt daarbij mede , dat hij reeds
verscheidene malen den heer burgemeester van Bleiswijk heeft
verzocht , eenige inlichtingen omtrent het stedelijk archief
van Enkhuizen , hetwelk zooveel belangrijks heeft moeten
bezitten , te willen geven , doch dat zijn stilzwijgen waarschijnlijk aan den ongelukkigen toestand van dit archief is
toe te schrijven.
3°. Dat de heer IJssel de Schepper te 01st , bij missive
van 14 Aug. , berigt , dat de alom heerschende ziekte hem,
tot zijn leedwezen , noodzaakt af te zien van zijn voornemen om zich naar het congres van Gent te begeven , alwaar
hij als lid der commissie bet Gezelschap zoude hebben vertegenwoordigd.
4°. De heer Ebbinge Wubben te Staphorst biedt eenige
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afschriften ter plaatsing in de Kronijk aan en meldt , dat
hij zich steeds onledig houdt met de hem opgedragene rangschikking van het rijke archief der stad Hasselt , en dat de
inventaris daarvan door hem vervaardigd nu reeds twee lijvige deelen uitmaakt. Met genoegen vernemen wij tevens ,
dat het onlangs door den heer E. W. in de vergadering der
staten van Overijssel medegedeeld opstel, behelzende geschiedkundige bijzonderheden van de Staphorster schutsluis , beginnende van 1594, waarschijnlijk in het licht zal worden
gegeven en dat daarvan aan het Gezelschap een exemplaar
zal worden aangeboden.
De rapporteur voor de provincie

Noord-Brabant

be-

rigt , dat de heer J. de Bruijn , burgemeester der stad
Geertruidenberg , bij missive ged. 13 Julij sub n°. 26,
aanbiedt om door middel van den heer van der reen,
klerk ter secretarie , bij nader verzoek van wege het bestuur des Gezelschaps en zonder bezwaar voor het stedelijk
fonds , omtrent het archief van Geertruidenberg de verlangde opgaven en mededeelingen te doen. Voorloopig be•
rigt de gemelde burgemeester , dat het archief dier stad
tamelijk uitgebreid is; dat de oudste stukken dagteekenen
van het jaar 1554 en dat daarvan een beknopte inventaris
bestaat.
De heer rapporteur wordt verzocht van dit aanbod het
noodig gebruik te maken.
Congres van Gent. Uit de leden des Gezelschaps, welke,
ingevolge de uitnoodiging des bestuurs (zie Kronijk blz. 130)
hun voornemen te kennen gaven, om zich derwaarts te begeven, zijn de heeren mr. G. A. IJssel de Schepper te O1st,
Jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol en Jhr. G. Hooft te Utrecht
verzocht geworden , om te zamen met de uit het midden van het
bestuur daartoe te benoemen leden de commissie uit te
ken ,

ma-

om op het congres van Gent zoowel de belangen des

Gezelschaps te behartigen , als de wetenschappelijke verbroe-
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dering tusschen Noord- en Zuid-Nederland te bevorderen,
bepaaldelijk met opzigt tot de Nederlandscbe oudheid- en
geschiedkunde en bronnenstudie.
De ziekte evenwel , welke op het tijdstip dier vereeniging
in bijna alle streken des lands en voornamelijk in de stad
Utrecht in lievigen graad heerschte , heeft de leden dier
commissie verhinderd zich van hunne woonplaats te verwijderen.
Het bestuur heeft echter vermeend aan den secretaris der
uitvoerende commissie van het congres Jhr. Ph. Blommaert
deze redenen te moeten mededeelen , ten einde allen schijn
van onverschilligheid in deze zoo belangrijke pogingen tot
wetenschappelijke verbroedering weg te nemen , welker groot
nut zoowel door het bestuur als door de leden levendig wordt
beseft.
Archief der stad JFijk bij buurstede. De mededeeling
van den navolgenden daarvan bestaanden inventaris zijn wij
verschuldigd aan den heer mr. E. H. Baron van Ittersum ,
kantonregter te dier stede.
Inventaris van zoodanige archieven en oude stukken als van
eenige consideratie ter secretarie der stad Wijk bij Deurstede
berustende zijn.
Een boek in quarto , gebonden in een lederen band , bekend onder den naam van Poirterboeck , houdende register
op perkament van de daarin vervatte stukken , geschreven
met eene zeer leesbare hand, denkelijk uit de 15e eeuw, vervat in onderscheidene rubrieken , zijnde het hoofd van ieder
stuk met rooden inkt geschreven.
Voorts worden ter voormelde secretarie gevonden , de navolgende archieven
No. 1. 1400. Woensdag na St. Jan. Brief van Willem ,
heer van Abcoude en Duurstede, betrekkelijk de jaarmarkt.
No. 2. 1423. Vrijdag na St. Anthonij. Accoord tusschen
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de steden Utrecht en Wijk bij Duurstede , betrekkelijk het
onvertogen regtdoen aan wederzijdsche burgers.
No. 3. 1449, 4 Mei. Brief van Rudolf van Diepholt,
bisschop van Utrecht , houdende continuatie en vermeerdering
van privilegiën.
No. 4. 1444. 10 Jan. Brief van Jacob , beer van Gaesbeeck, Apcoude en Putten, en van Willem , heer ten Berge ,
ten Bijlant en tot Hedel , waarbij de laatstgenoemde , ten behoeve van zijnen neef Jacob van Gaesbeeck , afstand doet van
alle regt en aanspraak op de landen , heerlijkheden, sloten
en steden van Abcoude, Duurstede en Wijk.
No. 5. 1459. 16 Mei. Een papier geschrift in plano , houdende protest , gedaan door Martijn Medemblick , notaris, in
tegenwoordigheid van getuigen , namens gemagtigden van
Antoni , bastaard van Bourgondië, betrekkelijk zijn voorgewend zegt op de nalatenschap van Jonkheer van Gaesbeeck
en alzoo ook op Wijk.
No. 6. 1409, 4 Febr. hofstijl. Brief van Willem graaf
van Holland enz. , waarbij hij vrijheid van tol in Holland
verleent aan den heer van Apcoude en aan Gijsbrecht zijnen
zoon. Gegeven te Haarlem.
No. 7. 1449. 10 Maart. Brief van Rudolf, bisschop.

In

de Latijnsche taal, voorzien met het zegel des bisschops en
der 5 kapittelen van Utrecht.
No, 8. 1446. 20 Nov. Brief van bisschop David van
Bourgondië , houdende kwijtschelding van de jaarlijksche
renten van 49 r. g. Gegeven op het slot te Duurstede.
No. 9. 1413. 7 Maart. Brief van Jacob heer van Gaesbeeck enz., met eenen in het Latijn zeer duidelijk geschreven
transfixbrief , voorzien van twee genoegzaam ongeschonden zegelen en houdende continuatie en confirmatie van privilegiën.
No. 10. 1470. 8 Maart. Brief van bisschop David van
Bourgondië , houdende als voren. Gegeven op het slot te
Duurstede.
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No. 11. 1496. Brief van bisschop Frederik van Baden,
houdende als voren. Gegeven te Wijk.
No. 12. 1510. 1 Maart. Brief van denzelven , houdende
verklaring van non prejudice , waarbij de stad Wijk , uit
gunst , aan den bisschop schenkt 132 gold. ter betaling van
den hertog van Kleef.
No. 13. 1524. 9 October. Brief van bisschop Hendrik
van Beijeren, houdende continuatie en confirmatie van privilegiën. Gegeven te Wijk.
No. 14. 1528. 1 Maart. Authentieke kopij van eenen brief
van keizer Karel V , houdende confirmatie van stads privi1e§iën en het verleenen van een nieuw privilegie , namelijk ,
dat binnen één mijl rondom de stad op de dorpen geen bier
mag worden gebrouwen.
No. 15. 1528.25 Nov: Acte van den eed afgelegd als stadhouder door Anthonij van Lalaing , graaf van Hoogstraten ,
voor de regering en burgers van Wijk.
No. 16. 1531. 22 Oct. Brief van keizer Karel V, houdende
kwijtschelding voor Wijk van een aandeel in de bede van
80,000 ponden. Gegeven te Brussel. Voorzien met liet ongeschonden keizerlijk zegel.
No. 17. 1528. 1 Maart. Brief van denzelven , houdende
confirmatie van privilegiën , tolvrijheid enz. Gegev. te Brussel.
No. 18. 1532. 26 Julij. Rekwest van schout, burg., schep.
en raad der stad Wijk aan den stadhouder Lalaing , betrekkelijk den Lekdijk of den Hinderdain beneden Utrecht , met
onderscheidene gearticuleerde appointementen.
No. 19. 1543. 23 April. Brief van keizer Karel V, houdende de sauvegarde voor die van Tiel , met de stad Wijk
gelijken vrijdom genietende , behoudenlijk dat de goederen van
Maarten van Rossum en anderen , die geweest zijn en als
nog zijn in dienst van den koning van Frankrijk , hierin niet
zullen zijn begrepen.
No. 20. 1546. 11 Junij. Blief van keizer Karel V, In-
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houdende overdragt ten behoeve der stad Wijk bij Duurstede
van zekere hofstede en erve aldaar , met een poort genaamd
de Hoenrepoort. Gegeven te Bijns.
No. 21. 1551. 15 Julij. Brief van Maximiliaan van Bourgondië , stadhouder en raden van het prov. hof van Utrecht,
houdende continuatie van stads privilegiën en tolvrijheid. Ged.
Utrecht.
No. 22. Vidimus van vijf bisschoppelijke brieven , als :
1°. van Rudolf van Diepholt , in het Latijn ; 2°. van David
van Bourgondië ; 3°. van Frederik van Baden ; 4°. van Philips van Bourgondië en 5°. van Hendrik van Beijeren. Alle
inhoudende confirmatie van stads privilegiën. Gegeven door
den hove van Utrecht 1555. 10 Dec.
No: 23. Vidimus van twee brieven van Jacob van Gaesbeeck , houdende confirmatie van stads privilegiën. Gegeven
als voren , ten zelfde jare en dage.
No. 24. 1457. 20 Jan. Oirvede brief van eenige burgers
van Wijk te Duurstede , ter zake van misdrijf gepleegd tegen
jonkheer Jacob van Gaesbeeck.
No. 25. 1519. 20 Jan. Brief van bisschop Philips van
Bourgondië en ridderschap en steden van het Neder- en het
Oversticht, houdende bevestigingen van alle voorheen bestaande
tractaten , mitsgaders onderscheidene punten het bisdom van
Utrecht betreffende. Gegeven te Utrecht. Met zes uithangende ongeschonden zegels in rood en groen was.
No. 26. Brief van Gilles van Barlaymont , vrijheer van
Hierges , stadhouder enz. , aan burg. , schepenen en raad der
stad Wijk bij Duurstede , ter zake van betaling des krijgsvolks.
No. 27. Brieven van Don Fernando de Lannoy , stadhouder enz. ter zelfde zake. Ged. 11 April , 2 Mei en 25
Julij 1574.
De navolgende stukken in eigendom behoorende aan den
heer van Schaik , secretaris der stad Wijk bij Duurstede ,
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zijn door hem op de secretarie dier stad gedeponeerd , om onder de stedelijke archieven te worden bewaard.
No. 1. 1555. 20 Sept. Sententie van den hoogen raad
van Mechelen in de zake vau liet convent van St. Augustinus, geheeten Jerusalem, binnen Utrecht, tegen den beer van
Brederode. Voorzien met het ongeschonden keizerlijk zegel
in rood was.
No. 2. Notariële kopij van een stuk betrekkelijk het
kapittel van St. Jan te Utrecht. In liet Latijn.
No. 3. 1358. St. Johans avond. Erfpachtsbrief eener hofstede met land , gelegen aan de Bilt in 't geregt van Oostbroek , gegeven door het kapittel van St. Jan te Utrecht.
No. 4. 1494. 3 Aug. Brief van Walraven van Brederode,
houdende gift ten behoeve van het convent van Jerusalem,
te Utrecht. Zijne handt.
No. 5. 1475.6 Mei. Brief in plano geschreven, waarbij paus
Sixtus IV aan de kloosters van St. Geertruide en St. Katrine
binnen Amsterdam gelijke repten schenkt als het kapittel van
Wildelmin (?) bezit of bezitten zal.
No. 6. Zonder jaartal. Dingsdag na Exaudi. Brief van den
hertag van Gelder aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht,
houdende verzoek om Zweder van Boechout , zijn secretaris,
met eerre openvallende prebende te begiftigen.
No. 7. 1489. 27 Febr. Oirvede brief van Jorden Janss,
Utrechtsch burger.
Archief der stad Willemstad. Wij zijn de navolgende
opgave van dit archief verschuldigd aan de beleefde mede-.
deeling van den heer van Wijngaarden , secretaris dier stad.
Er bestaat een net geschreven inventaris van de folianten,
rekeningen en stukken, die zich op de secretarie moeten bevinden. Deze inventaris is gemaakt in 1790.
Het alleroudste

bock ,

dat zich daar bevindt, is een Reghis-

ter van vrou Jacobslant, denkelijk een particulier register
van tenen rentmeester. Dat Vrouw Jacobsland is een polder,
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nog aldus genoemd in de gemeente Fijnaart , niet ver van de
Willemstad. Het begint: op huyden den 20 Sept. a. 1555 etc.
zijnde eene borgstelling. Dan volgen in dit boek : voorwaerden en conditien van verhueringe van d id' cksettinge , en ook
de verhuring der gorssingen genaempt den Ruijgenhil ende
heinzngen. (De Ruigenhilsche

polder ,

waar de Willemstad in

ligt, is in 1564 bedijkt). Dat register loopt tot 1675. Dan
bevinden zich verder alhier op de secretarie een 4Ctal folianten, zijnde rollen of regtboeken. (Willemstad heeft tot
1810 haar eigen vierschaar gehad). De 4 eerste folio's zijn
de rollen van den Ruigenhil (zoo heette ook het dorp , voor
dat de stad in 1583 door Willem I werd gesticht) beginnende
met den jare 1568 en loopende tot 1586. De daaropvolgende
foliant draagt tot titel , met mooije letteren geschreven : Reghister der wethouderen van TVillemstadt , beghinnende den
XXV Juli 1586 ende expirerende den IIII Januari 1592.
Dit loopt in de volgende folianten door , tot dat de laatste
met 1809 (grasmaand) sluit. Van de crimineele rollen zijn
3 folianten. De eerste begint den 24 April 1715 en de
laatste eindigt in 1810. Dan berust er nog eene crimineele
rol van Dinteloord van 1800 tot 1803, tijdvak dat de vierschaar van Dinteloord onder de Willemstad behoorde. Voorts
sententieboeken , compromissen , uitspraken en verbalen , uitmakende 3 folianten beginnende 9 Junij 1691 en eindigende
in 1810.
6 Registers van executiën, bezittingen en pandingen beginnende 2 Jan. 1612 tot 1808. 10 Registers van verpachting
van de gemeene middelen beginnende 1598. 14 Registers van
oblig. , transporten en hijpotheekbrieven beginnende 1603.
14 Registers van opdragten en vestinge beginnende 1596.
2 Registers van bijlwater- en rentebrieven beginnende 1603.
Van de policieboeken , uit vele deelen bestaande, begint
het eerste met 1587, onder den titel: Reghister van de policyen
binnen IJ"illemstadt, beginnende den IXe1 Bach in lifajo 1587.

289

Over 't algemeen is dit register zeer onduidelijk geschreven.
De magistraat bestond toen uit e'ón sehoutet , éón binne),boryermr., één buyfen-borgerni r. ende VII raeden.
Voorts waren er nog 2 keurmeesters op alle eetwaren , 2
keurmeesters van wijnen en bieren , 2 ijkmeesters op drooge
en natte maet , en 3 brandmeesters.
In dit register is bovenal merkwaardig een daarin zeer
net geschreven topij van de overdragt van Willemstad en
Ruigenhil aan prins Maurits op den 6 Julij 161; door de
markgravin van Bergen op den Zoom, waarin de volgende zinsnede voorkomt: Item sullen sijne Ex cie noch volgen ende
toebehooren soowel over den voorss. geheelen polder van den
Ruygenhil als over de voors. stede van Willemstadt alle beerlijcke ende seignoriale rechten van keuren , van boeten , van
breucken , van accijnsen , van bodemgelt, van den bierboom,
van den afslach van den visch , van de

wage ,

van venduen,

van sterf huysen , van de grontchijnsen , van den

win

tmolen

ende rosmolen , van de collatie ende presentatie van de bedienaers van de kercke etc." Dat collatieregt is hier , wat de
gereformeerde gemeente betreft , altijd gebleven , en ofschoon
thans door sommigen beweerd wordt, en ook uit het vasthouden aan dit zegt door Z. M. schijnt te blijken, dat het colli•
tieregt niet onder de heerlijke repten in art. 4 der add. artt.
van onze grondwet bedoeld

is ,

zou men voor deze plaats uit

het genoemde stuk misschien met vrucht het tegengestelde
kunnen beweren.
Behalve de genoemde registers heeft men nog velerlei soorten, b. v. inventarissen, van allerhande acten, van resolutiën van
binnenburgermr. en schepenen uijtmakende den gerechte van
Willemstad; van uitkoopingen, van de weeskamer, van taxatiën van vaste goederen ; van geregistreerde requesten met
hare appointementen , van testamenten , van verpachtingen.
De oude stads-rekeningen zijn geplaatst in

de

kerk op den

zolder van het baarhuis. Dan hangen sommige kasten nog vol
19
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van liassen van stukken van verschillenden aard , die zelden
van hunne plaats komen.
Van de losse stukken , als : stads-documenten , privilegiën ,
octrooijen , charters , brieven en papieren , bestaat ook een net
geschreven catalogus. De meeste dier stukken zijn echter
minder van algemeen belang en betreffen meer plaatselijke
aangelegenheden. Onder deze verzameling trof ik eenen brief
van de staten-generaal aan, dien ik de moeite genomen heb af
te schrijven en aan het Gezelschap hiernevens toezend. Misschien bezit dit stuk eenige historische waarde, hij is van
15 Sept. 1631 en gerigt aan : Eersame, vrome, onse lieve besondere burgeroren ende regierders der stede Wilmstat.
Onder deze losse stukken berust ook een gedicht ter eere
der stad Willemstad , waarvan ik in der tijd een kopij heb
gezonden aan den heer Hermans te 's Hertogenbosch, die het
heeft laten plaatsen in zijn Geschiedkundig Mengelwerk voor
de provincie Noord-Braband , bijeengebragt door Dr. C. R.
Hermans , 2e deel , 4e stuk , bladz. 353-360 ('s Hertogenbosch bij Muller 1842). De vervaardiger van dit stukje is
denkelijk H. Celosse , daar deze naam op den omslag staat
geschreven. Van dezen vind ik meermalen melding gemaakt,
als zijnde hij hier in 1625 tot predikant beroepen ; hij
wordt ook Colosse genoemd en zijn voornaam is Johannes.
Blijkens het policieboek hebben de burgemr. en schepenen
der stede en lande van Willemstad den 15 Julij 1655 eene
commissie gezonden naar mevrouw de princesse douairière van
Oranje , om van dien Colosse af te komen. Zij klaagden
dat Ds. Johannes Colosse , door indispositie en swackheijt en
ouderdom dickwils niet heeft conne preecken , versoeckende
hierin voorsieninge en dat in de beroepinge van een 2 e predicant de gemeente haer vrije keuze mach hebben." Hij
kreeg dan ook in dat jaar zijn emeritaat. (Twee predicanten
echter te gelijker tijd zijn hier nooit geweest).
Onder de losse stukken vind ik nog ordonn. en statuten van

2J1
prins Maurits op 't stuk van huwelijck, over Willemstad , h'ij•
naart , Ruigenhil en Heijningen de dato 17 Nov.1586, waar
onder als noot staat : Gepilbliceert binnen Willemstadt ter
plaetse daer men gcwoonlijck publicatie is te doen. Des
Son ac s XXIII Novembris 1586.

get.

(?)

Van de octrooijen is alhier het oudste dat gegeven is door
»Jan van Withem , marquis van Berghen op den Zoom , grave
van Waelham , baenderheere van Boutershem etc. aan sijnen
dorpe ende heerlijcheyt van den Ruygenhil, om ten ccuwigeu
dage , des saterdachs van elcker weke, te mogen houden een
weeckmerct ; ende op denselvexi sater dach oick voirtaene te
mogen leggen ende houden heure gewoonl. gerechten." Dit
octrooi is geteekend » den achtsten dag van Meerte in den
jaere 1581." Het stuk is zeer net gescheven op perkament.
Dan volgt weder een parkement stuk, geteekend door prins
Maurits (Maurice de Nassau), bevattende Benige pointen van privilegiën etc. In dit octrooi vindt men ook de inrigting van de
magistraat, alsmede den last , dat alle huizen of erven eenmaal
betimmerd geweest , door den brand of oorlog geruineerd ,
weder moeten worden opgebouwd binnen den tijd van minder dan een jaar; daarbij bewilliging om van de bouwmaterialen voor zijne rekening te nemen, die binnen 't jaar
aan die gezegde huizen worden verbruikt ; toezegging

on1

terstond 600 gi. te betalen voor opbouw van kerk, toren,
straten etc.; belofte , dat Maurits voor de poorters van Willemstad zal trachten te verkrijgen vrijdom en exceptie van
tollen op de haven en de stroomen etc. Dit stuk is gedagteeleend »twaelffsten dach van Augusto 1586."
Bij een octrooi van 8 Aug. 1587 vergunt Maurits aan de
magistraat, om f2400 te mogen opnemen tot het opbouwen van
een stadhuis alhier en de inkomsten daarvoor te belasten ,
» welk stadhuis oock voor een tijt sal mogen dienen omme
Godts woordt daerinne te vercondigen."
Van denzelven een octrooi om Bene weekmarkt te houden
19*
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des maendachs van elke weke en een jaermarkt van 8 dagen
elk jaar, den 15 Augustus. Geteekend 28 April 1605.
Van denzelven een later octrooi van 31 Mei 1622, waarbij
die genoemde jaarmarkt verzet wordt op den tweeden vrijdag
in September.
Van denzelven een octrooi om f 2000 te negotiëren om een
kerk te bouwen en daarvoor d'incomsten te belasten. Geteekend 22 Junij 1611.
Van d'eerste presiderende ende andere raeden van Brabant
van 27 Julij 1656, een octrooi om tarwe te belasten met 6
stuivers de zak rog 3 stuiv. etc.
Een octrooi van Willem Hendrik om 20,000 gl. te mogen
opnemen en daarvoor stads inkomsten te belasten, geteekend
den 11 Januarij 1663 door Amélie d'Orange.
Een octrooi van d'eerste presiderende en andere raede van
Brabant ende landen van Overniaze , op het stellen van eeu
tol , van 20 Julij 1668.
Item rakende het houden en losloopen der stieren en de
poene daarop 24 Junij 1668.
Een octrooi van 28 Maart 1771 tot het houden van een
jaarlijksche paardenmarkt , geteekend te 's Gravenhage door
W. prins van Orange.
Alle deze octrooijen zijn op parkement en met zegelen
omhangen. Behalve het vermelde geloof ik niet dat er in
het stadsarchief meer belangrijks bestaat , noch veel is notatu
dignum. Van de doopboeken voor den burgelijken stand begint het oudste met het jaar 1625, is met slechten inkt geschreven , zoodat men niet kan onderscheiden of het letterschrift
rood 'of schier onleesbaar is.
Overwinning bij het eiland Tholen op de Spaanschen behaald 1631. De navolgende missive zijn wij mede aan den
heer van Wijngaarden verschuldigd.
De staten generael der vereenigdc Nederlanden.
Eersame , vrome , lieue besondere. Wij hebben v gisteren

bij missive beginnen openinge te doen van de groote victorie,
die Godt Almachtich den Staet deser landen heeft verleent ,
oock toesegginge gedaen van de naerdcre particulariteiten u le
sullen laeten toetomen. Sedert sijn wij van den heere prince
van Orangie, als oock van de heeren onse gedeputeerden int leger hij haere respective missiven van den 13 et1 deses , mitsgaders van andere handen geadverteert , dat den lo eit deses
des avonts int gcsichte van de coninginne moeder van Vrank
rijck ende haere hoocheit d'Infante van Spaingncn wijt Antwerpen aflgevaeren is een coninckl. arrnade ondert beleit
van graeff Jan vans Nassau ende den prince van Barbariton
bestaande de voorss. armade uyt vijftich groote chaloupen
met seylen , thien pontons ende achtien groote pleiten , mitsgaders noch een goet aental van roeijchaloupen ronder seijl ,
sijnd.e die voorss. armade voor veertien dagen versien van
vieres , ende op deselve verdeelt thien halve cartouwen
twintich drielingen , veele vierwercken , materialen ende andere instrumenten van nieuwe inventie , mitsgaders een groot
aental van metale stucken, genaernt Mansfelders , als ook met
veele cleijne handsame topere geslagen stucken , bij een religieus van nieuws geinventeert , daermet men groot eifort can
doen , gelijck de preuve daervan int naevolgende combat naval heeft geleert, ende daerenbovcn is de voorss. conincklickc
scheeps armade versien geweest met omtrent vijff a ses duijsent
goede en wel gewapende soldaten, onder 't beleit van veele
ende verscheiden officiers van qualiteit ende name, bestaande
in vier regimenten, te weten : dat van graeff Jan van Nassau,
Barbancon ende noch twee andere , wiens namen ons alnogli onbewust sijn , maer hebben haere vendels gelaten op
het casteel tot Antwerpen; welcke scheeps asmade, in manieren
als vooren versien sijnde, is den

li en

deses maents Septern-

bris het Safftinger gat uljtgeloopen, ende neflëns liet

csjlaiid

Tertoolen de rivier de Schelde affgeseijlt, .sulcx dat se ,'eluckelick is

gecorrren

tot uitrent de kete , al wier se

^^: ^
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getije stoppende ende in wachtende Benige van haere schepen ,
die voor Romerswael op drooch geraeckt waeren. Is de voors.
scheepsarmade den 12en deser des avonts omtrent thien uijren
achterhaelt van de oorlochschepen van dese Staet, soo van
de geene , die onder den vice admirael llollaer van Valckenisse affquamen als van een goet getal andere, die sijn hoochgemelte Exie. uijt de haven der stalt

Bergen ,

met sonderlinge

vlijt ende ijver naer hadde gesonden , gernant met omtrent
1500 musquettiers van verscheiden natien , daerover commandeerde collonel Maisonneufue, mitsgaders van elcke natie een
lieutenant coronel , een sergeant-major ende verscheijden capiteinen. Ende is die armade des vijants door de voorss. oorlochschepen van desen Staet tot een goet stuck in den nacht
soowel beschooten ende bevochten geweest , das se eijntelick
door Godts genadiger segen in confusie gebracht, ende metten
dagenraet van eenen mist overvallen sijnde, sijn alle de voorss.
schepen ende chaloupen , geschut , vivres , wapens ende alle
andere behoeften bij den vijant verlaten , ende heeft het volck
sick soo uit water, daerin een mennichte verdroncken is ,
als te lande soecken te salveren, namentlick : sommige aen de
Beene, sommige aen nieu Vosmeer , aen het eijlant van Tertoolen ende tot verscheiden andere plaessen, soodat alle haere
voorss. scheepen ende chaloupen met haer geschut , wapenen
ende alle andere behouften genomen sijn geworden , ende
wel omtrent de drie duijsent gevangenen becomen, daeronder
een groot gedeelte capiteinen ende officieren, die alle te samen
int leger bij sijn meer hoochstgemelde Exc. ende de heeren
gedeput. van wegen desen Staet sijn gebracht, sander dat men
noch perfecte kennisse hee ft van de geene die in Zeelant
ende elders te lande sijn geraeckt. Graeff Jan van Nassau
met ten prince van Barbancon ende Jacob Jansse Boeij , admirael als oock weinigh andere heeren , hebben sick in een
cleijne schuijte des nachts getracht te salveren , sonder dat
men

mede tot noch toe kan weeten, waer heencn sijs. mogen
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vervaeren wesen. Op dese vloote is becomen een wimpel
van wit satijn, met de wapens van Spaignen in gout, die
vant schip van den admirael is gehaelt , hebbende inscriptie
met goude letteren , nostra signora ; oock sijn op deselve
veroverde scheepsarmade bevonden twee capucinen in haere
ordinaris habiten , ende een J esuit ; de gevangenen hebben
alle te samen groote apprehensie , niet wetende wat her sal
wedervaeren , omdat sij sijn betonen op plaessen daar egeen
quartier wen gegeven. Vorders wat des vijants voorgenomen
dessein belangt, hebben wij vermoeden , dat de voorss. scheepsarmade naer Wilinstat sich heeft willen begeven , om deselve
plaesse te water op sijn onversiens aan te tasten , ende dat
den vijant op gelijcke tijt deselve stadt te lande sonde hebben comen bespringen; 't welck hieruijt des

te

meer afgeno-

men wert , omdat den vijant sich op derselver tijt met sijn
leger van Eeckeren omtrent Antwerpen is opgelroocken ende
vestroeken naer Brecht ende West-Wesel, ende soo voorts gemarcheert van Rosendael; oock is sijn meer hoochstgem. Excit%
gebleecken uijt eene geintercipieerde missive

van

den marquis

d'Aijtonaaen den marquis du St. Croice , daerbij deselve adviseert
in substantie : dat liet dessein van het leger , dat hij te lande
geleide , dependeerde van het succes van de vloote , die den
voornoemden graeff Jan van Nassau comrnandeerde ; maar
dat hij , d'Aijtona , gehoort hadde veel schietlus met canon
't welck hem swaerhooffdich ende achterdeneklich maeckte ;
de gevangenen verclaren van het voorss. dessin niet te weeten , alsoo alle de schepen , chaloupen ende pontons , in 't
affvaren alleenlick is aangeseit , dat sij de vlagge van den
admirael souden hebben te volgen , sulcx dat genoechsaem, als met de bant connen tasten een wonderwerck Godts.
Waerover wij hooch nodich hebben geacht, u mits desen ernsstelick te belasten elide beveelen , dat deselve binnen Willemstat sulcx ende daert behoort willen stellen sodanige ordre,
dat Godt de Ifieore Alwachtich over dese groote elide ()river-
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wachte victorie publicquel. ter eerster ende beste gelegentheit
mach worden gedanckt ende gepresen , oock daernaer teickenen van blijschap bethoont. Hiermede beveelen wij u in
Godes heillige protectie.
In 's Gravenhage den 15 Septemb. 1631.
(geteekend) P. Singendonck, v t.
Ter ordonn. van hoochgemelte heeren staten generael ,
(geteekend) Corn. Windof. ' 1631.
Geschiedkundige brieven 1574, 1578, 1580. Medegedeeld
door den heer mr. P. Scheltema te Amsterdam , ontleend
uit eene nieuwe bron van de vaderlandsche geschiedenis, namelijk : » uit de missiven en resolutie-boeken der gedeputeerde
raden van he-t Noorder-kwartier, berustende te Haarlem in
het provinciaal archief van Noord-Holland."
Brief van prins TPillem I over het maken van toebereidselen tot afwering der Spaansclie vloot, welke verwacht werd.
Gedeputeerde raden van het Noorderkwartier enz.
den 7 Augustus 1574.
Aen sij n Excie. den (Prins).
Deurluchtige, hoochgeboren , grootmogende forst ende gen.
here , wij gebieden ons in aller onderdanichcijt tuwer f. gen.
Alsoo bij u f. g. laetste scrijven altijt geen mentie gemaect
en wordt van den compste van de Spaensche vlootscepen, ende
lijckewel tot Enchuijsen die tijdinge wt Engelant gecomen is,
dat se op handen zouden zijn ende thooft op dese quartieren
keren souden sonder nochtans zekerheijt van dien te hebben,
ofte uw mitte toerustinge ende equipagie van de angegeve
menichte van de scepen voortvaren ende haesten sal al dan
nijet , alsoo die nijet volbracht sal moogen werden , sonder
te corten te maecken over die vijftich ofte tsestich duijsent
guldens , welcke , hoewel men niet lichtelijck becomen can,
nochtans nyet aengesien moeten wesen , soo verre die vloot
voorsz. op handen sonde zijn. Js daeromme ons hartelijck
begheren , dat n f. g. gelieve zal , soo verre enige zekerheijt
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van dien tot u f. g. kennisse gecomen zal zijn , dselve hij
brenger van desen over te scrijven , dien wij specialijck daertoe offgevaerdicht hebben , opdat wij weten moegen , wacrrae
wij ons reguleren sullen, want al ist dattet ons swaer ende
lastich valt sulcke grote excessive tosten te doen , soo achten
wij nochtans gheen costen soo swaer oft rijcdom soo groot ,
dien wij niet voorstellen en willen, omme mit hulpe van God,
die een Ghever van alle goet ende victorie is, de servituijt
te wederstaen , daerinne die vijant ons ende onse naecoemclingen in ewicheijt meent te brengen.
Brief aan mr. Willem Bardesius, waarin de gedep. van
het Noorder-kwartier verklaren, waarom zij onnoodig vinden
kr jgsvolk te zenden tot ontzet van Leiden.
Aen mr. Willem Bardesius. 2 Oct. 1574.
(Het slot van den brief. Het begin handelt over
het koopen van buskruid).
Aengaende UE. scrijven van bootsvolck naer Suijt-Hollant
te schikken tot ontsettinge van Leijden , dunct ons nijet nodick te zijn , want in de laetste versamelinge van de steden
tselve offgeslagen werde , omme redenen dat wij daer volck
schickende ende van bootsvolk ons ontblotende , die vijant
meer oorsaecke soude hebben , in dit quartiere een inval te
doen. Oock soe heeft ons capiteijn Doede Ritwers verhaelt,
dat Joachim Cleijnsorch mit zijn mede-capiteijnen wederomme
wt Zuijt•Hollant thuijs gecomen is , seggende dat hij enige
scantsen voor Leijden heeft helpen inwinnen ende datter aldaer wiemelt van volcke (soo UE. Doede Ritwers breder verclaren mach). Ende soe daer volck gebreck ware , twijfelen
nijet ofte sijn p. Exc. sonde aen ons soe wel om assistentie
gescreven hebben , als aen die van Zeelandt , ende soe die
tijt nu oock verlopen is , wilde lange tijt anlopen soude eer
men 't volck aldaer tot grater coste sonde tonnen gecrijghen,
dunct ons onder correctie van UE. dat wij wit volcke te
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scnden te laet souden comen ende oock ons die costen te
swaer vallen , gelijck UE. wel kennelijck is. Oock en is
ons noijt last gedaan bij den gouverneurj, omme enich volck
daer benen te schicken , soo dat wij UE. gebeden willen
hebben , dit ons ten besten af te nemen ende bevelen UE.
den Almogenden Heere. Tot Hoorn.
Brief aan den gouverneur , houdende berigt van het ontzet der stad Leiden.
Aan den gouverneur. 4 October:
Gescreven , dat Leijden ontset is op gisteren avont ende
volck ingecomen

is ,

alsoe die contscapper noch op IX ure

voer noene tot Amsterdam sijnde gesien heeft den soetelers
incoemen, die schuijten ende goederen achter gelaten hadden,
seggende , dat heurlieden het gehele Spaensche leger volchde.
Brief aan burgemeesteren van Enkhuizen , bevattende
hetzelfde berigt , met eenige nadere b ij zonderheden.
Aen de burgemeestcren (van Enkhuizen). 5 October.
(Na vermelding van andere zaken , thans van geen
belang meer , eindigt de brief aldus).
Wij tonnen UE. oock niet naelaten te adverteren van dè
blijde ende gewisse tijdinge vans ontset van Leijden , t welck
op sondach laestleden des avonts (God zij loff) geschiet is ,
als ons bij een contscapper, die wij daertoe specialijck afgevaerdicht hadden , gerelateert is , die de soetelaers tot twintich of dartich toe op gisteren voermiddage zelffis gesien ende
gesproken heeft, die nat ende vuijl tot Amsterdam inne gecomen sijn , seggende dattet gehele Spaensche leger opgeslagen
ende verlopen was ende det zijluijden heur schuijten ende
goederen achtergelaten ende nauwelicx ontcomen waeren;
d welck nu bij een ander van Utrecht ende Muijden coemende geconfirmeert

Wert ,

die selffs Spaensche soldaten ge-

wont van Leijden coemende heeft horen seggen : Al verloren !
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Al verloren ! Ende soc tot Muijden de fame is , soe hebben
die vijanden al heur geschut ende munitie ten oorloge , jac
die knechten heur geweer meestal achtergelaten ende *der
vele gebleven ende verslagen. Dus mogen wij dien Here
Almachtich wel hoochlijck dancken ende loven , die de zijnen nimmermeer en verlaet.
Soldij der soldaten.
9 Nov. 1574. Generale vergaderinge.
Service oft Logs velt.
Is geresolveert , dan men van nu voortaen de service voor
de soldaten in der stede liggende betalen sal wt des gemeenen lants beursse ter weecke voor ijgelijck vaendel bedragende
acht ende vijftich currens guldens.
Brief aan prins Willem 1, waarin de gedeputeerden van
het Noorder-kwartier hem verzoeken, Cornelis Dire: , niet ,
zooals zijn voornemen was tot vice-admiraal van Holland,
onder Jhr. Johan van Duvenvoirde , maar tot admiraal van
de Zuiderzee aan te stellen.
Den XXIII Meije LXXVIII.
Aen sij n Pr. Exc.
Deurluchtige, enz. Wij hebben ontfangen uwer E.
sive ,

mis-

die aen dese collegie en dander aen Cornelis Dircx,

admirael , beijde van date III Meije , versouckende aen ons
dat van den voirsz. Cornelis Dircx van wegen uwer Excellentie souden requireren , dat hij als vice-admirael mitten gesub•
stitueerden admirael over Hollant Joncheer Johan van Duvenvoirde, heer tot Warmont, hem in zee wilde begeven , omme
dieselve te veijligen van piraten. Wij hebben oick denselven
Cornelis Dircx bij ons ontboden tot Hoorn ende hem aldaer op
huifden uwer Excellentie wille ende begeerte voorbehouden,
ende alhoewel wij meenden, dat hij uwer Excell. versoucke nijet
zoude gerefuseert hebben, zoe hebben wij nochtans, hoezeer wij
here hadden gebeden , hem daertoe nijet connen induceren.
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Gaf oick voir antwoirde , dat hij al nae date van uwer Excellentie voirsz. missiven bij u Excellentie tot Antwerpen ende
Brussel was geweest , anhoudende zeer oitmoedelicken ende
mit ernst , dat uwer Excellentie geliefde hein van sijne commissie te deporteren. Twelck uwer excellentie nijet en heeft
willen doen , versouckende veel liever , dat hij hem als admirael opte Zuijderzee ende binnenlantsche wateren wilde
voirtaen laeten gebruijcken ende alhoewel wij bevinden , dat
uwer Excellentie den voirsz. Joncheer Johan van Duvenvoirde,
beer van Warmont , absolutelicken gesubstitueert heeft admirael over Hollant , zoo tonnen wij evenwel nijet naelaeten ,
mit goeder eenvuediger hertte uwer Excellentie te adverteren
van de zwaricheiden , die wij hier bevinden int veranderen
van des voirsz. Cornelis Dircx commissie , nijet alleen dat
sijne persoon schijnt ongelijck te geschieden ende voer zoe
heerlicke victorie (op Bossu) tegens die vianden oneer ende
schande angedaen te werden , maer oick mede dat wij van
het ontberen van alsulcken beproefden ende ervaren admirael
gescapen zijn , eenich ongeluck opte zee te gecrijgen ende
heden oft morgen (twelck God verhoeden wil) vuijten watere geslagen te werden.
Wij laten hier staan het apparentelicken murmureren van
het gemeene volck ende van den zeevarenden man in desen
quartieren , die liever zijnen lijf , coopmanscap ende waren
zal willen opt water gewagen bij een admirael , die hij kent
ende opte zee bedreven is , dan bij een andere. Nijet dat
wij die edele, manhafte ende vroome Johan van Duvenvoirde
voir ontrouw ansien , geenssins , maar dat zeggen wij , dat
Cornelis Dircx de humoeren van de waterlanders ende scheepvolck alhier seer wel kent , ende hem daernae weet te accommoderen , gelijck die experientie mit onse groote geluck
ende voorspoet dat wel gcleert heeft , dat de coopman tot
hem geaff ctioneerd is , hem betrouwt ende oick lief heeft.
Wij willen oick hierbij gevoucht hebben , naedemael die

vaertie ende navigatie op Oostlant van hier meer valt als
vuijt Zubt-Hollant dat die van den Noorderquartiere nijet
weijnich gelegen is , dat haere convoijschepen werden gebruijckt tot beveijlinge van de INoort en de Oosterzce , sulcx
dat onse convoijscepen irisonders aldaer tot dien eiinde ge.
bruijckt werden , betwelck mogelick nu , naedeinael die van
Zuijt-Hollant den admiraal op hear zijde hebben, nijet zoe
wel zal geschieden , als tot hiertoe , waervuijt oick geen
cleijne inconvenient gescapen soude zijn te comen.
Sonde dacromme ons vruntelick versouck ende oetmoedich
bidden aen ii Excellentie zijn , indien u Excellentie eijet van
meeninge is Cornelis Dircx als absolute admirael nae inhouden zijner vorige commissie over Hollant te laeten , twelck
hij nochtans wel verdient heeft dat nijettemin u Excellentie
soe veel believe te doen , dat de voirsz. Cornelis Dircx bij
uwer Excellenties nieuwe commissie ten minste werde ge.
stelt als admiraal van de Zuijderzee ende binnenlandsche
wateren. Wij verhopen , als uwer Excellentie hem alsulcke
commissie verleende , dat wij hem wel daertoe zouden induceren tot grooten gerijve van den coopman alhier, ende oick
tot bevrijdinge van de Noort-Hollantsche vloote. Anders zoe
u Excellentie bij de voirsz. meeninge persisteert van hein,
als vice-admirael , onder den voirsz. jonkheer Johan van Duvenvoirde te stellen , dat wij hem geenssins daertoe zullen
connen brengen , zeer beducht zijnde van ongeluck ende
inconvenient, twelck vuijt oirsaecke van dien gescapen is
in desen quartiere te commen. Biddende uwer Excellentie
desen ons ten besten willen affnemen wantet vuijt een goet
eenvuedich hertte compt, kenne die Almogende God, Die u
f. g. lange in goede gesontheijt spare tot welvaren van 't gemeene vaderlant.
(Brief van de h. h. gedeputeerden der steden van 't Noorder. quartier , te Hoorn vergaderd aan prins Willem den
Eersten).
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Gedepiteerdeu van het Noorder -kwartier vereeren den admiraal Cornelis Dircx elf duizend guldens.
Kort te voren hadden dezelfde gedeputeerden aan den
vermelden admiraal Cornelis Dircx geschonken elf duizend
guldens tot vereering voor zijne overwinning op Bossu behaald en ter belooning van andere goede diensten den lande
sedert 1573 betoond. (10 Maart 1578).
Brief aan prins Willem I, waarin gedeputeerden van
het Noorder-kwartier zich zuiveren van den blaam , als waren z ij onwillig de verschuldigde lasten te betalen en als
wilden zij zich aan de regering van den prins onttrekken.
Den Eden Junij 1578.
Deurleuchtige , hoochgeboren forst ende ed. heeren.
Uwer f. e. laetste missive ons bij monsr , Gaude Vos ( ? ),
commissaris van monsteringe , op den V den deser behandicht
heeft ons nijet minder droeffnisse ende hartseer gemaect , als
uwe Excellentie wel int harte ontroert is geweest door het
onwaerachtig rapport van den tresorier , diewelcke hem wel
schijnt aen ons gewroccken te hebben , omdat de onse lestmael zijne practijcke ontdect hadden. Zeker wij en hopen
nijet dat uwe excellentie , denwelcken onse voirgaende vromicheijt ende getrouwicheijt noch versch in de memorie legt,
zulcken vermoeden van ons gecregen heeft, dat wij te rugge
stellende onse oude eere ende prijse , nijet ronder bloetvergieten vercregen , zoude weijgeren op te brengen , t welck
ons van rechtswegen toestaet te betaelen. Want behalven
dat wij al over lange die van Zuijt-Hollant hebben gewairschuwet , dat de C e penning) wairvuijt dese restanten moeten gefurneert werden , in desen quartiere al geijdelt (?) is
met betalinge dier schulden , die zijluijden zelffs ons hebben
geconsenteert daervuijt te betaelen , zoe weten zij mede wel ,
dat alhier weijnich minder als hondert duijsent guldens aen
die afgedancte ende gereduceerde vendels Jacobi naestcomen-
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de 1 ) staet te betaelen , wael toe die van Zuijt-Hollant, hoewel zij volgens de Unie daerinne oick gehouden zijti , noch
nijet één penninck begeren te contribueren, jae dat arger is,
alhoewel zij meerder steden thaeren voirdele onlanx hebben
gecregen , zoe onderstaen zij evenwel nog hoger te quotiseren , dan uwe Excellentie selff's in den jare LXXV gedaen
heeft. Doch uwe f. e. can wel verstaen , hoe rechtveerdelick daer gehandelt wert, als die van Zuijt-Hollant nijet meer
dan XXII m guldens u f. e. opbrengen ende men ons als
eenvuedige , slechte Noort-Hollanders oplegt te furneren ten
allerminsten XVI m guldens, in alien schijne, off gewedt ware
o il s teeneniael tonderdruckcn , sonder dat men peijust , dat
onslieder verdri f oick anderer mine ende onderganck zal zijn.
Die voirder u Excellentie willen persuaderen , dat wij ons
soucken aff te snijden van de staten van Hollant en doen
nijet wel , want wij mit haer verplicht blijvende , noch dagelix henluijden van onse armoede mededeijlen, daer zij
ons noit één stuver hebben bijgeleijt , noch oick nijet willen bijleggen , zulcx dat wij overmerkende heurl. confuselicke regieringe meerder becommert zijn onse collegie alhier
te behouden ende oase bederff mit goede middelen te voorcommen , dan onse eijgen proffijt ende oordeel te drijven ,
hoewel men ons zulcx naezegt. Want mit haer raecken wij
gewijsselick in gelijcke confusie ende zullen met den anderen verdorven werden. Die oick u Excellentie gerapporteert
heeft , dat wij u. f. m. regieringe willen verwerpen, die
heeft u Excellentie mit logenen betaelt , want hoe lieff ende
zoet uwe f. g. goedichlicke gouvernement ons zij geweest
ende noch is , dat blijct vuijt onse goetwillige gehoirsaemheijt
als geene cleijne vruchten uwer f. g. bevels over ons. Wij
zijn oick noch bereit, lijf, Boet ende bloet mit u Excellentie voir 't vaderlant op te zetten , wel wetende, dat uwer
Excellentie onderganck ons neet wijff ende kinderen tot eewige
i) 25

Julij.
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slavernije zal gedijen. Ornme dan onse voirder goetwillicheijt
ende getrouwicheijt te bewijsen , soe zullen wij zekere ge•
committeerden vuijt ons eerstdaags aen u Exc. schicken met
de rest vant geene wij belooft hebben , biddende uwe f. g.
zeer oitmoedelick , hij wil ons dit ten goede boude , want
wij voir onse eere strijden veel meer , dan die ons te onrecht bij uwe Excellentie beschuldigen.
Hoichgeboren , E. enz.
Gedeputeerden der steden van het Noorder-kwartier aan
prins Willem I.)
Brief aan Martsz. Visscher, bij welken de gedeputeerden
hem verzoeken bij den prins ende staten op hulp aan te
dringen, tot afwering van het gevaar , dat hun na het innemen van Staveren en Hindelopen bedreigde.
Den VIIen Novembris 1580.
An Jan Martsz. Visscher , wesende in den Hage.
Eersame , discrete , voorsienige , goede vrindt ende waerde
medebroeder. Wij connen nijet nalaten uwe E. te verwittigen ende mit groter droeffenisse te schrijven , hoeflat op ghisteren omtrent de clocke twe ure nae middage die vijant geoccupeert heeft Staveren , Henlopen ende andere omleggende
plaetsen, soe dat alhijer tot Enchuijsen onder den gemeenen
volcke al sulcke lamentatie, jae beroerte is, dat men nijet en
wete , wat raedt men voorwenden zal , omme die te bestillen,
want alle die comptoire albijer soe beroeijt zijn , dat geen
middel en is, ijets te vege te brengen. Immers worden wij
nootsakelijck gedwongen soe schepen als jachten ten oorloge
toe te rusten , ofte is geschapen dat nacht over nacht , ja bij
dage, die luijden van huer bedden , vuijt haer huijsen ende
van de wegen gehaelt ende wechgevoert sullen werden, alsoe
genouch die gehele zeecust bij den vijant geoccupeert wert,
zulcx dat een ijgelijk wel considereren can , wat jammer die
van desen quartiere ende coopvarende lubden 'te verwachten

staat, alsoe , dat omme t selve te voortomen meer als nodich
is , dat ons van de provincien succours gedaen veerde met
penningen , die wij dus lange mit aller vlijte tot betalinge
deser comptoiren getrouwelijck bijgestaen hebben. Twelck
alles wij begeren, dat u Zijner Pr. Excellentie ende den heeren Staten mit aller diligentie sal andieuen ende ernstelijck
versoucken , dat tot dien fine ons assistentie van penningen
gedaen mach werden. Oock is nodig , dat bij placcate Zijn
Pr. Excellentie terstont sal gelieven te doen belasten de dorpen en huijsluijden, in desen quarticre laages de zeecust woenende , goede wacht te houden op de dijcken en plaetscn ,
dacr die vijant sonde mogen ancoemen , ende aldacr
den, staende de voorgaende troubele , gewoenlijck sijs geweest wacht le houden , mit interdictie omme den vijant
geen toevoer te mogen doen op lijfstraffe. Hiervan en laet
geen zijt ofte stout veebij gacn, omme Zijn Excellentie te bidden, dat in desen mitten aldereersten behoirlijck mach wei
den voorsien, alsoe dier seer veel an gelegen is. God zij nart
UE. In haeste tot Enchuijsen.
(De gedeputeerden te Enkhuizen).
Aanteekeningen betrefende de gevangenschap van den graaf
van Bosse te Hoorn.
Register van missiven en resolutien ende verscheijde acten
gedaen int collegie van gedeputeerde raden van l/est-Vrieslandt en liet Noorder-quartier van 2 plug. 1574 tot 2 rl pril
1575.
Den Pen Septembris 1574.
Opte resolutie van de gevanckenisse ende bewaeringe
van den grave van Boussou.
Die gedeputeerde van Alcmaer deede zeggen, dat men behoort op de bewaring van den grave van Boussou nae te
coemen de wille van den Pr. Exc., ende dat men den Grave
opten huijse tot Medenblick brengen zal , soe mijd heere die
20
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gouverneur die bewariuge van den Grave tzijuen laste aennemen wil.
Die burgermeesteren van Hoorn sleeden seggen , dat heurl.
nijet geraden en dunst , dat men den Grave alhier langer
bewaren zal , alzoe die plaetse nijet genoech verseeckert en
is , omme denselven sonder groot pericle te moogen bewaren ,
mer dat men daarinne de wille van Zijn Exc. behoort nae te
coemen , ende den Grave te brengen opten huijse te MedemNick , aldaer hij beter verseeckert zal zijn naer heurl. goetduncken, ende oock tot minder costen ende pericle vant gemeene landt bewaert sal moegen werden.
Die burgermeester van Enchuijsen , hem refererende tot hetgunt overlange geresolveert is , deene seggen , dat hem dunst,
dat die Grave nergens beter , dan alhier tot Hoorn bewaert
can siju, ende indien met 't huijs sijner gevanckenisse alhier
nijet starck

genoech

is , dat men tot gemeenera coste een goet

starck gevanckenisse doen maecken zal in aller ijle, daerinne
men den voorn. Grave wel sonder pericle bewaren can, ende
om vorder pericle te schuwen , dat men dselve gevanckenisse
doen maecken zal mit goede drije sloten, daervan mijnheer
die gouverneur deene , die state daadere ende die burgermeesteren van Hoorn die darde sloten bewaren zullen ,
ten eijnde nijemant daerbij zal gaen dan bij believen van
den gouverneur oft zijn gecommitteerden , de state en burgermeesteren voors.
De burgermeesteren van Medemblick refereerden lien totten
stemree van die van Enchuijsen.
Die burgermeesters van Edam ad idem.
--

--

Monikendam ad idem.

Die burgermeester van Purmerendt refereert hem tottet advijs van burgermeesters van Hoorn.
(Onder aan hëtzelfde blad leest men) :
»Die burgermeesteren defer stede Hoorn werden gecommitteert, omme van stonden aen bij advijs ende tot discretie van
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mijnen here den gouverneur te doen maccken een vast gevanckenis, daerinne (men) die grave van Boussou volgende
voorgaende resolutie wel bewaren mach , tot gemeenera landts
costen ende sullen die gedeputeerden ordonneren passive (?)
van de betaling van dien.
5 October 1574.
Gerbrant Heijnsz. , licentmeester , wert geordonneert aen te
tellen Cornelis Vrericx, coster, dispensier van den grave van
Boussou , bondert seven ende dartich guldens vijf stuvers
ill betalinge van dc penningen tot behoud' van den GI avo
voorsz. verschoten.
28 October 1374.
Anden gouverneur.
(Het begin van den brief luidt aldus) :
Edele , erentfeste , vrome, voorsienige here , wij gebieden
ons tuwer E. soe

wij

meest moeken.

Ende senden UE. hierinne gesloten sekere besloten missive,
die LE. gelesen hebbende ons wederomme gelieven zal over
te senden. Nopende de drije slotelen van de sloten an de
gevanckenisse van den Grave behorende, van welcke wij de
eene in bewaringe houden , de andere den

burgerrlcesl eren

alhier leveren sullen , met de darde te leveren den burgermeester van Harderwijck , Assueer Hueclotn , bevijnden

ons

overmits de burgerije alhier eensdeels beswaert ,

seet

UE. goetdunct , souden wij wel van

dan

meeninge z j . i dcse1''e

te gheven in bewaringe den coster Cornelis Vreric e , niete
rein verwachten van dien UE. gelieven code

lnei niugc.

3 November 1574.
Auden gouverneur. (Het begin van den brief) :
Edele enz.
Wij connen nijet naelaten UE. te scrijven , dat ons hoe
20*
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langer hoe meerder tegens staet dit veel scrijven over ende
wederover , an ende van den grave van Boussou , welcke
wij wel wilden , dat aldus voorts hem nijet toegelaten en
werde , dan in notelicke zaecken , concernerende de verlos
singe ofte wisselinge van de gevangens ofte diergelijcke, ende
dat alsdan nijet dan in Duijtsche tale , wantet ons veel moeiten inbrengt met dus versceijden ijdele brieven gemolesteert
te werden , ende zijn oock mede nijet met alle behulpe de
grote costen van de teringe van de briefdragers te betalen ,
sulcx indien zij boden willen zenden met brieven , behoren
heur eijgen costen selfs wel te betalen ofte van hier te blijven.
Soo U.E. dunst dat die coster Cornelis Vrericx nijet gequalificeert en is , leen slotel te bewaren , dat dselve U.E. gelieven zal een ander burger daertoe van authoriteijt te nomineren. Ende soe ons hopman Hogheman van UE. voornemen angedient heeft , soude ons zeer wel aenstaen ende
raetsaem duncken , als wesende oorsake ende middele , waerdeur des vijants aenslach moegelick verhindert soude werden.
15 November 1574.

Wacht

den grave.

Jan Nierigs voor hem ende sijs seven maets ses ende vijf
tick guldens in betalinge van een maent soldije , henluijden
als waeckers bij den grave van Boussou verscreven.
(Dezelfde post komt daarna meer voor).
(Laatste bladz.)
Bij Cornelis Vrericx , coster , tot behouff van den grave
van Boussou.

Vic XXVIII gull, 10 st.
10 Julij 1578.

Beroerende 't pension van den grave van Bossou is overmits de grote laste van desen quartiere t selfde afgeslagen.
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16. Vergadering. 15 September 1519.
Teregtwijztng. Bibliotheek. Correspondentie. Kameraars - rekening van
Middelburg , 1366--4367. Maximiliaan van Egmont beleend met
het graafschap Tekelenburg, 1546. Geschiedkundige brieven 4568,
1583 , 1584, 1624. Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen.
Teregtwijzing. In de Kronijk bladz. 145 regel 17 van
boven staat: niet en duuren , leest: niet en deruen.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den beer Leupe te Medemblik :
Merkwaardigheden omtrent Liet beleg van Oostende en liet
gevecht van eenige Staatsche oorlogschepen voor Sluis in
1603. (Overgenomen uit het tijdschrift voor het Zeewezen
door de HH. Pilaar en Obreen 1849, 9. deel, 5e stuk).
Correspondentie. De heer Leupe berigt aan den rapporteur voor de provincie Noord-Holland , dat de inventarisatie
van het archief der stad Medemblik door hem wordt voorgezet , en dat hij daarmede bereids gevorderd is tot pakket
geteekend litt. S. Onder de 660 nieuw geïnventariseerde
nummers zijn niet begrepen een aantal brieven of stukken
van de heerera de Rechteren, J. van Foreest, J. de Witt en
N. Stellingwerff, die te zamen 700 stuks bedragen.
De brieven van N. Stellingwerff, burgemeester en pensionaris der stad Medemblik , die velt jaren als gedeputeerde te
's Hage heeft doorgebragt , zijn zeer merkwaardig. Zij zijn
allen door hem eigenhandig geschreven en ook door zijne medegedeputeerden onderteekend. 350 stuks daarvan zijn reeds
door den beer Leupe nagezien en gaan over de jaren 1622 ,
1634, 1635, 1638, 1639, 1647-49, 1651,1654-57,1661-64,
1666. De brieven van de jaren 1647 en 1648 loopen meest
allen over den Munsterschen vredehandel en bedragen 68 stuks.
Hoewel er weinig van dezen Stellingwerff is geboekt , zoo
blijkt het rrogtaus uit zijne schriften , dat hij een belangrijk
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staatsman is geweest. Dit kan ook opgemaakt worden uit een
aan hem gerigten brief van Johan de Witt, ged. 30

Jan.

1654,

waarbij hij door dezen ernstig verzocht wordt om de betrekking van gecommitteerden raad van West-Friesland en het
Noorder-kwartier , waartoe hij volgens d'observantie zal gekoZen worden , niet aan te nemen , maar zijne belangrijke en
goede diensten aan het gemeenebest te blijven wijden. Na
betuigingen zijner opregte genegenheid zegt de Witt : » verklaerende in oprechticheyt ende waerheyt , dat my 't gevee
-voors. is ten hoochsten heeft becornmert , ende dat ick daerdoor in groote vreese ben gebracht , dat wy door de executie
van de voors. observantie UEd. hulpe ende bystand in de
betrachtinge ende uytvoeringe van saecken , daer aen den
welstant van ons lieve vaderlandt dependeert, wel lichtelyck
voor Benige jaeren in de vergaderingen van haer Ed. Groot
No. soudcn mogen tomen te missen." Voorts hoopt hij , dat
StelIingwerff » albereyts genegen sal blyven den dienst van
t' landt voor uytterlycke eere, voor ruste, voor gemack , voor
proffyt ende voor al t' geene by de menschen geestimeert went,
te prefereren" enz.
Bij deze mededeeling geeft de heer L. het verlangen te
kennen , om zijne nasporingen omtrent Stellingwerff voort te
zetten , ten einde later in de gelegenheid te zijn dien staatsman uitvoeriger te behandelen.
Het bestuur des Gezelschaps noodigt derhalve in het belang van dit onderwerp de heeren leden , die met bronnen
en bouwstoffen , dien staatsman betreffende, bekend mogten
wezen, beleefdelijk uit , om daarvan aan den heer Leupe, door
tusschenkomst van den rapporteur voor de provincie NoordHolland, kennis te willen geven.
Kameraars-rekening van Middelburg, 1366-1367. Ingevolge een door het bestuur gedaan verzoek legt de heer
Rethaan Macaré ter tafel liet afschrift van de oudste kameraars-rekening der stad Middelburg , loopende van 1366

311

tot 1367. Deze rekening behelst vele merkwaardige posten
met betrekking tot de geschiedenis van dien tij d en de toenmalige beschaving en stedelijke iiirigting van Middelburg.
Zij wordt door den gemelden heer kortelijk toegelicht.
Men besluit dit afschrift te stellen iii handen der coinmissie van redactie , ter plaatsing in den Codex Diplomahens.

Maximiliaan van Egmont beleend met het graafschap
Tekelenburg, 1546. De heer Beeldsnijder van Vosliol deelt
mede twee gedrukte mandaten van keizer Karel V , betrekkelijk de beleening van het graafschap '1'ekelenburg aan
Maximiliaan van Egmont, graaf van Buren , stadhouder-gen&
raal van Friesland en Overijssel. Beide stukken zijn ged. uit
het leger bij Suntheim, het een den 18 Oct. en het andere
den 3 Nov. 1546 ; zij zijti gecoll. naar de oorspronkelijke
brieven en get. door C. Dijck, griffier der stad Antwerpen.
Men besluit de afschriften dezer stukken te stellen in handen dier commissie van redactie.
Geschiedkundige brieven, 1568 , 1583, 1584 , 1624.
;I Tedegedeeld uit het archief der stad Hasselt door den heer
Ebbinge Wubben te Staphorst.
De heer van Groesbeek vermaant den magistraat van
Ilasselt, onz liet drukken , verkoopeis en verspreiden van
eenige oproerige geschriften, waarvan hij de titels geeft, op
te sporen en te doen straffen. 15 Nov. 1568.
Erentfeste , wijse , voorsiclitige, mijne guede omranden. Soc
sick i1i eruarilige gecolnen sij , dat van dele seditiose luitden, Co. 1\1a[ ti Ls e ijanden , tot aghterdeel und blasphemie des
hartogen van Alua, generate stadtholder et<., alleiweget gedruckt
und vercoft worden ende jii delen landen verspreit veeldechande buecxkelis , daervan jck u de tijtulen hierbij gevelecht
toeseijnde, ende van wegen Co. Mai ti ts heuel, dat ghij alle nearstigheijt doet van de seine allerwegen na ten vernemen wie
diese verbreiden und vercopen , naerachtigh te maken . om
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die seluent uae Co, ma ters . rechter] te apprehenderen en ten
eijnde voor ts naren, und oick anders als mit saments wegen
na rechte behoort te laten straffen , opdat de guede geesten
in

vrede mogen leuen, ende dat quade verdruckt. Ende zult

wel doen tot dienste van zijne C o. Mat ui ts . ende v liedes
landen vreden eendracht te maken , bij grootte sommen die
auteurs ofte princepale vercoopers , die se melden solde , te
beneerstigen und dieselue antiringen , und mij daervan verwittigen binnen aght of thien dagen, zoo ghij dat set tl e lnoget
ondersoecken laten bij de printers ri nd bouckvercoopers, zoe
wie van de ghene j n uwe stadt wonende als aldaer vrempt
jticornende , daer ghij doch nae Co. Ma t. placcaeten een groot
o h sicht beboert gehadt te hebben zonder mijne vermaninge,
und wij die ouer gesonden te hebben , op dat de landen jn
geen wijders ongeual geraeken ende jti Co. Ma ts ongenaede.
Daer in, Erentfeste, wijse, voorsichtige, mijne guede vrunden,
oasen Heer Godt bevelen. Dat. Deventer den XV November
1568. Seijger van Groesbeeck, heer algen. Co. M a tets . und de r
welgeboren grauen tot Megen gouverneer luitenant in Vrieslant , Ouerissel , Groeningen und Linger , luiten. ouerste.
Daer op volg d :
De titulatie van drie Francoi$e libellen off t boecxkens ,
luidende aldus:
Des eersten loeks.
Verclaringe en vuijtschrijíft des duerluchtigen, hoichgeboren
fursten ende heeren, heern Wijllcm prince van Oranien etc. ende
Sij oer Excel!. noetsaeckelijken defensie tegens dije Ducq de
Alba ende sijnne gruwclijcke tijrannije. Gedrukt jut jaer ons
Hecren 1568 , inholdende acht blaederen , en stoot jn fine
Gog den XV Julij , anno 1568.
Des tweeden boech's.
Oorigine ende oirspronck , waeromme de clu'istelijcken Prince
seer verradelijck in Spangien geuangen js, getranslateert ut
den Franchoise in oase gerneue Nederlantschc spraeke , ge
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druckt bij toelatinge van den Prince der

Prirncen,

ende beholt

acht bladeren sonder eenighen dato.
Des derden boecks.
V^T ijllem,

bij der gracien Gods prince to Oranien, graue to

Nassau , Catzenellenbogen , Vijanen , baron to Breda , Dijest ,
Grimbcrghen , Arlan , Nosereij , en borchgreue to Antwerpen
ende Besanson , allen getrouwen ondersaeten der Co. Mats.
in der Nederlanden saluijt. Gedruckt jut Jaer 1568, jrholdende soeuen bladeren , dato den XXXI Augustij 1568. Onderstont gescreuen : Pro lege , rege et grege.
Hierbij geuoeght dat vierde boecxke geinlituleerd :
Die verantwoerdinge des Princen van Oranicn tegens die valsche loegenen , dacrnlede sijne teegcuspreeckers hem soecken
te onrechte tbeschuldighern, jnholdende lie XV zijden.
Het stuk is overigens in alles zeer defect en bijna onleesN'. 1108.

War.

Franciscus de Verdugo , vernomen hebbende , dat de magistraat der stad Ilasselt van voornemen is het platte land
in brand te steken en af te loop gin, verzoekt leun van dit
plan af te zien, zullende anders genoodzaakt zijn , geweld
met geweld te keeren. 31 Maart 1583. n. s.
Erntfeste , waelachtbare , waelwijse unde voorsichtige guede
vrunden nae gelegentheijdt. Jck can V. L. bedroeflicker ge-

i

stalt l nde mcijninge nijet verhalden, wie dat ick geloeífwerdich beright beu , dwelck ick nochtans mij in mogen vorsier,, als dat dieseluc tot grondige onderganck ende verderlfenisse der arme onschuldige onderdanen onbillicks voornemens
sijn , het platte landt met brandt ende andere ongebeurlicke ende
moetwillige darden te laeten ouervallen , dwelck , soe bonen
toeuorsicht alsoe geschiet, sal ick genootsaeke sijn, boe wal
ougaerne, gelijcke datelicke wegen unde middelen voortenemen,
tot vuij terste verderf van landt eride luijden , dwelck wijse
ernstelich ick wes hier toe hebbe vermijdet, en voergecommen
ijdier menuclick meer dan hecant

is ,

un cl e virwijne geensins

3 14

dat die sleeken daer uier sullen verloopen , dat durch moetwille ende vreuelmoet van deep oft deander soe een tijrannish
oft onchristen handel toelatelich ofte juslaendet sal worden ,
doch soe hem anders nijet sijn en mach, ende ick tot enige
ongebeurlicke unde onbestadige aenslach alsoe geuordert worde,
wil mij Gode en alle die werelt desfals ontscbuldigt hebben.
Met beuclinge Godt Almachtich. Dat. Oldenzael den 31 Mertz,
anno 1583
v. 1. goede vrundt na gelegentheyt
Was met een ander hand geteekend Franciscus de Verdugo.
Het opschrift luidt : Den erentfesten walachbare unde waelwijse heeren borgemeester, scepen ende raedt der stad Hasselt ,
mijne guede vrunden naer gelegentheijdt. (De brief is overigens
zeer defect en vervuurd).

No. 1191.

1)e magistraat van Hasselt antwoordt, dat het bovengemelde
herige onwaar is. 24 Maart 1583. c. s.
Edele, strenge, manhafte ende frome, gunstige, guede vrundt
nac gelegentheijdt. VL. missiue , gedateert den 31 Martz
tegenwoerdiger jaers , bij ons ouerlezen sijnde, hebben wij
ouer desseluigen inholtz niet minner vervreempt, als sick die
seine bouen toeversicht sulx niet toe geschapen vermoeden ,
ende verclaren bijer mit voer die waerheid , dat sulx bescheijt niet voer onsen auer gecomrnen , veel wheiniger dat
whij sulx ongebeurlicke of moetwillige daden solden willen
anuan g en. Des van VL. voer een andwoerd niet hebben
willen onderlaten auer toe scrijuen , mit beuelinge Godes des
Almeebtigen. Datum Hasselt desen 24 Mertz, anno 1583
stilo cornmuni. VESTL goede vrunden, burgemeesteren, schepen en raedt der stalt Hasselt.

No. 1192.

De graaf van Leicester vermaant den magistraat van
Hasselt tot trouw en volharding in de goede zaak , bij gelegenheid van den overgang der beide steden Grave en Venlo
in handen der Spanjaarden, en belooft den noodigen bijstand
te verleenen. 8 Julij 1584.
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Robert Graue van Leijcestcr et c. , Gouuerucur ende Cap„.
Generaal etc. Eersaeme, lieue, besundere. Wij en twijuelen
niet

oft

het verlies van de twe steden Graue ende Venloc ,

die soo schandel. den vijandt zijn ouergegeuen, deene deur
onachtsaemheijt ende ontrouwe van den ouersten erfde hopIuijden, ende ander deur de cluaetwillicheijt der burgerie, eenige
verslaegentheijt veroorsaeckt. Dies niettemin willen wij verhopen, dat gijluyden wel zult hebben ouerlecht ende bedacht
het swacr verdriet en vuyterste slauerneije , weicke sij hun
ouer den hals gclraelt hebben, die hun soe lichtveerdich in
der vijandten macht hebben ouergegeuen; want bouendien dat
zij nu het onuerdragelicke jock der Spaignaerden ende heure
aenhangheren, doot vijanden deler Nederlanden, sijs onderworpen , die nae beuren rnoetwille met bun zoo vijaiidelijck bandelen alst hun lust, soo sijn zij nu berooíft vande waere chris•
telijcke religie ende des Goddelijcken `Voorts, weicke alleen
opregte christenen meer ter harten behoorden te gaene ende
in weerde te wesen dan sijn eijgen lcuen; e li de derhalue wij
vastel. vertrouwen dat ghijl. iri uwer gcwonelijcke cloekheijt
code stantvastighei j t sult willen volheiden gebruijckende de
middelen, die v Godt de flecre jn handen geeft bestelt, ende
Hem

die saccke beuelende ; waertoe v luyden des te meer moet

verwecken ende den goeden moet geuerr, dat ghij verseeckert
mooght wesen , dat wij v in den noot piet en sullen verlaeten , niaer met alle oase middelen , soo van volck , uivers,
munitien , ende andersints verseecLcren ; soo wij v luden bij
desen vcrclaereri, dat Naere Mat . ons almede soe goede middelen in handel heeft gegeuen ende daegclijx hoe lange hoe
moeer gegeuen sullen worden, dat wij niet en twijuelen oil wij
sullen hier cor'ts Benen zoo geweldigen leger van ruijteren
ebde knechten te velde hebben, zulcx dat wij den vijaut wel
stillen konnen thooft bieden ende met Godcs hulpe vuijten
velde vcrdrijuen. \laer aisoo het daertusscheu sunderlinge van
Hoode is, de

goede

steeden te verscrckeren

f'ljde met ; 1'flrsocn

316

te bc setten , welcke den vijaut (zoo wij dies seekerlijck onderright sijn) trachtet doer sijne boose jnstrumentcn affuallich te
inaecken: soo is ons ernstigh begeren ende versoeck , ghij luijden wilt toch rijpelijck overleggen wat groote ellenden v lueden ende uwe bontgenooten sonde ontstaen, soe ghij des vijants
verbloemde redenen eenich gehoor geuende , v seleen, v goet
ende bloet uijt vuijterste verderff wilde brengen ; om d'welck te
verhoeden wij willen ende bereidt sijn , soe wij v bij desen
aenbieden , tot v eijgen bescherminge te seijnden soo vele
kreijgsvolcx ende alle prouisie ende noticheden tot behoudenisse
uwer stede dienende, als ghij luijden sult mogen begeren;
xruntelicke versoeckende, dat ghij ons ter stont, dese gesien,
wilt ouerschrijuen , was v enigsints sal moghen veesen.
hierop uwer goede andtwoorde verwachtende , bidden Godt
den Almogende , eersaeme , lieue , besuudere , v luiden te
hebben in zijne bescherminge. Tot Vtrecht den 8sten Julij
XV . LXXXVI. V lueden goede vrundt , get. R. Leicester.
lager Gilpin.
Op den kant stond: Den brenger van desen js genaemt
doctor Jacobus, een van onsen hoffraden ; wat hij verder
woorden van onsen wegen sal aenseggen, bidden wij u den
seluen ju als credence ende gelooft' te geucn , alsoo wij hem te
dien ei,jnde expressel. naer uwe quartieren hebben afgeveerdight.

No. 1218.

Krij n de Blaeu, koinnzandeur van J(oeverden , doet mededeeling aan den magistraat van Hasselt , omtrent de beweging en bedrijven des vijands. 4 Febr. 1624.
Edele etc. Ick heb Diet tonnen naerlaeten VL te adverteren, dat voorseeker is, dat den vijaut, ongeveer vier ofte vijfl
en twintigh hondert mannen soo te voet als te peerde starck
sijude (edoch meest ruijterije), omtrent de Bourtange ende in
het clooster ter Apel geweest sijn , nemende alsoo voorts haren tocht na het Oldeambt te doen , wesende bare meeste
troupen gelogeert in 't carspel Haren, niaer, alsoo de cowman,
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deur van Bourtauge soo van mij als van den prior ter Ape!
geadvertcert sijnde , dat se voernernens waeren ecu grootco
rooft uijt het Oldampt te halen , soo heeft sijs E. middernaght
drie van de swaarste stucken doen lossen ende een vuurteecken opgetrocken ende die arme huijsluijden vant Oldampt daermede gewaerscheut van haarn ouercomste, waerdoor
de vijant soo seer verschrickt is geworden, ende hebben haren
ruijterij uijt het clooster ter Apel tot Haren ontboden, ende
aldaer te samen geresolueerd (mits datse vermoedende waren
dat eenige compnien van onsen ruijterije omtrent Couerden
waren, ende dat het lossen van tcanon de leuse was, dat sic
tot Haar ouer het moer sich solden begeuen, alsmede int
Oldampt) , dat sic alsoo met schanden weder een ieder in haer
guarnisoen solden teecken, gelijck die van Liegen gister auont
weder in haer guarnisoen sijn gecomen , ende die anderen
hebben ter nacht weder inde Wijtmarsen gelegen , ende tomen
van dage in haer guarnisoeu tOldenzeel , ende dandere ongetwijuelt naer Grolle ende Wesel , twelck een wonderbaerlick
werek Gods

is ,

sonder tegenstant haer harten so versaget te

maeken. lek Nebbe niet tonnen

laten ,

mijne heeren, V L.tseluc

te aduerteren. Hiermede edele etc. Actum Couerdcn den
4 Febr. a°. 1624, V L. dienstwillige Krijnne de Blaeu.
No. 2000.
Deze brief is belangrijk en betreft der vijanden inval in
Westerwolde onder bet bestuur van Gauchies en Lucas Cairo.
Volgens het gevoelen van den heer archivarius Feith zoude
Haren zijn het gehucht ter Haer, digt bij en ten noorden
ter Apel. De navolgende brief sub. n o . 1199 staat met dezen
brief in verband e n toont, dat dc vermoedens in den vorigen
brief opgegeven niet bevestigd werden , want de vijand verbrandde grootendeels Winstboten, Hilligerlee, Scheemda, Exta
Noordbroek , en zelfs Slochteren.
Krijn de Blaeu aan de magistraat van Hasselt. 14 Febr.
1624.
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Edele , wijse , agtbaere , seer voorsienige heeres , zich erbiede mij seer dienstigh ten dienste van V L.
Mijne Meeren. Ick hebbe mitt eenen laten VL. te scllrijuen , datt ick des datelicke seeckere tijdinge becomen hebbe,
dat den vijandt gister auont heeft beginnen te rnarcheeren ende
weder tot het Oldettanibt gin getoogen , twelck die meeste
nacht tott huifden morgen toe geduert heeft; sij hebben mett
die eerste trouppen wel dartich off meer geuangen voer af!
gezonden ;

hett schijntt datt sij van de comste van onse rui-

terij in de neuse gehadt hebben , daerotn sij haer te cerder
hebben wechgemaeckt. Monsieur Stakeubrouck is met 250
wtgelesen musquettiers neífens sijn bijhebbende ruiterij ende
noch wel vijífhondert soldaten tott Groningen derwaerts , ende
veruolgen haere hindertocht ; sij hebben j n een durp, twelck
jck nogh niet can noemen, eenige huisen verbrantt ende mede
het huis van den drost van het Oldeambtt. Andersins is
daer van de brant weinig schaede geschiett. Diu alles heb jck ,
mijn heeren, in aller haest

niet

verbargen cunnen te schrijuen.

Hier mett, wijse aghtbaere, seer voersienige bere t) , mij jt)biedende ten dienste van v 1,, biddende Godtt Almagtich gelieae
VL. in lanckduirige gesontheitt ende gelucksalige regieringe te
beholden. Datum Couerden den 14 Februarij anno 1624 ,
des auouts omtrent negen ure.
V L. seer dienstwilige ,
Krijnn de Blaeu.

N°.

1199.

Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen. Medegedeeld door den heer H. Tol te Tilburg ,
volgens het oorspronkelijke , berustende op het archief van
Kiiilenburg. 3e afd. 3 . hoofdstuk.

Y. 21.

Hooge Mogende Heeren !
Mijne heeren. Onse leste schrijuen aen U Ho. Mo. was
van 27 Decemb. 1617 vuij t de Baei van Cadis ; den XXX
daer aenvolgende seijlden wij van daer , ende quamen den
volgenden lach (sijnde den lesten derselver maent) voor
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Tetuan op de rede , alwaer datelijck van dien avont noch
bestelden met een Noorsche visscher barok U Ho. Mo. ende
Sijncr Extie. brieven aen don moncadan ofte vicey alwaer ,
met belastinge van 's morgens daeracnvolgende antwoort wederom te brengen , 't weick zij beloofden ; dan cregen snachts
roette Levante een geweldige storm, soo dat in groot pciijckel
stonden van de schepen te verliezen. Jck gedwongen sijnde
mijn cahel te houden ende t ander te laten stam en Capt.
Dirck Quiryn twee anckers van de swaerste, die hij hadde ,
met twee nijeuwe touwen , Godt versachet niettemin dat wij
van dcii wal geraeckten , ende Gibraltar cregen , daer die
schepen tot vijfi' toe weder bij een quamen. Pellicorn vonden
wij den IIIe11 Januarij

1(118

onderwe i en , en capt. Jacob

Jansz. erfde li n ijter voor Mallaga op de reede ; wij s orderden van dacr voorts oase reijse en, overmits ons de slachbouch
ons meestendeel tegen liep , tosten wij Algiers eijet crijgen
voor den 2 Febr. dacraenvolgende ; als doen quamen wij met
een harde storm daer op de reede ende , hoewel bet een opperwal was, soo vonden wij nochtans de grout soo slibbericli,
dat in den eersten meest alle de anckers deur gingen, en de
schepen gelijck perijckel liepen , den anderen op 't lijf te
drijven ofte aen d'ovcrsijde van d'bai j e aen de wal te geraecken , 't wcick quaet genouch geweest sonde hebben , hadde
het onweder nae middernacht nijet afgenomen , want ick alrede drije van mijne swaerste anckers t' see hadde en d' andere schepen irae advenant.
Wij hebben voorts alwaer gelegen van 11 Februarij vooisc.
tot den XIII en daeraenvoigende dat weder seijl gingen. Aan,
gaende 't succes van de saecken
is gevallen na den aert van
't volck, daer wij mede te doen hebben gehadt, want in den
eersten, als de brieven van U Ho. Mo. ende Sijne Fx t1e. hen
gelevert waren , scheerren sij alles te sullen doen , dat de capitulatien mede brachten , ende deden dienvolgende de Ne•
derlandtsche slaven (ondersater van U Ho. Mo.) verwisselen
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tegens de Turcken en Mooren die wij brachten ; maer deselve hebbende , wilden voorts nijet een slaeff meer laeten
volgen , noch oock restitueren de schepen en goederen van
U Ho. Mo. in biecten genomen , nijettegenstaende wij veele
van dien voor onse oogen noch sagen inbrengen en dat eenige
(daer gelegen hebbende eer wij arriveerden) noch ongelost
en onvercocht waeten, ende (nae wij merckten) was haer intentie nijet anders dan ons onder dexel van een nijeuw
tractaet soo lange aldaer te houden liggende , dat sij met
alle de schepen die bij der hant waeren (weijnich min dan
hondert int getale sijnde), veerdich mochten wesen weder
zee te nemego l ) en ons dan d'eene affront oft d'ander te
doen , gelijck sulcx te meer was te vermoeden , overmits
nijemandt van landt aen boort wilden laten gaen, selífs oock
nijet den consul (die in allen gevallen dat behoorden vrij te
sijn) , gevende voor reeden , men soude ons te veel wijs
maecken , de consul (soo 't scheen) socht mede het liedeken
van verlangen , en wat wij hem alle dagen waerschoudeu
van 't beginne tot den eijade toe , soo cost men hem nochtans
daer van nijet diverteren , off hij maeckten arten ende tradt
ij Het navolgende komt in dit stuk daar ter plaatse als nota voor
» Doch oftse met alle den hoop vuijtgecommen souden hebben ofte
noch vuijtcommen su;len , is nijet seecker , want aan de toerustiuge
henluijden altijt oock t' een off t'ander ontbreeckt , soo wel als ons;
en hebben tegenwcordich groot gebreck van masten , in vougen da t
datelijck op groote straffe wel dient verboden , dat vuzjt U Ho. Mo.
gebiet ofte bij de ondersaten derselver van andere plaetsen geen rout
hout , touwerck off ammunitien toegevoert en worden; want wat batet
dat U Ho. Mo. de tosten doen de roverijen te weeren, soo men henluijden alles toevoeren mach dat sij van doen hebben. De schepen
nacr Werf gereet leggende , als oock die beene die deur de Straet
'willen, dienen oock gewaerschout op haer hoede te wesen , en met
groote admiraelschappeu haer bij den anderen te houden , soo veel
mogelijck is, tot dat bij U Ho. Mo bij andere wesen in dele roverije
eert voorsier,
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met hemluijden in tractaet, tot dat wij eijntd jcken roet tunjt
mosten seggen, dat wij in geene saecken begeerden te verstarn
o ff sij souden eerst alle de slaven , die alsnoch resteerden
mitsgaders de jongens, veele int getal sijude , diese moest
alteniael met louter gewelt besneden en te tourneren gedwongen hadden ende dach 'v oor dach noel) dwon g en , ons
gelijckelijck overleveren , ende voorts restitueren de schepen
ende goederen van U Ho. Mo. onderdanen genomen , en alle
schaden daarbij geleden repareren ; twelck gedacn , de alsche pront haer voorts bebost te openbaeren, want sij geensints
en begeerden Mier nae te luijsteren , roepende, al dattcr gepasseert was most gepasseert blijven, en men soude een goede
vaste paijs voor bet toekomende marchen, daer wij ons nijet
toe gelast en vonden. In vouge dat , benluijden latende int
ongelijck , de handelinge aff sneden , brengende de schippers
(die wij uuyt Spaignen mede genomen hadden om naeg harre
schepen en goederen te vereijsschen) bedroeft wederom, waer
van oenige met groote Nertseer haer eijgen bloot van jongers
ende andere fraije ongebaerde gescllen in slavernije hebben
moeten laten , eenige de decrelijcke tranen derselvee aensien ,
als clagende niet schreijende oogen , dat men nar veel slagen
ende tourmenten haer eijutelijck met gewelt besneden en die
rock aengetrocken hadde , ende dacrbi j soo schandelijck getracteert, dat een christen mensche griven ende afgrijsen hebben mocht daervan te spreecken ; en wat naoeijte wij deden
en hoe seer wij den consul des vermaenden , oock gedeputeerden naar landt toe sonden, het mochte al nijet helpen , de
genomen schepen en goederen mosten blijven daer se waren ,
en de jongers ende d'andere Nederlandsche slaven (getracteert
als voorsch. is), mitsgaders alle de geene, daer sij verder mede
Bedient waeren (gel. Jan Janss. van Hacrlem ende sijns gelijcken), begeerden sij geensints ons te laten volgen , dervende
de boeven jacht leus noch beroepen op Naere wet , die si^
seijden dat nijet en vermocht, dat men besnedene in christen
21
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handen soude leveren, in alle schijn off de joncheijt, bij heurluijde soo abominabel gehandeld, met haer wille dit was aangedaen. Derhalven geene van dese beijde poincten connende
verwerven , te weten , de restitutie der schepen ende goede.
ren en de overleveringe der jongens ende resterende slaven ,
wij resolutie genomen hekhen onse tijt eijet langer hijer te
verslijten , maer dan te gacn , hoe eerder hoe beter, geconsidereert de scherpe rede , daar wij lagen , en den vermomden
vijandt, die wij met hondert cloucke schepen (als geseijt is)
daer voor oogen sagen , en d'aerenboven t' groot gebreck van
vivres, dat alrede in de vloot begost te comen. Consequentelijk
soo hebben wij den XIII voorst. de anckers begost te lichten
en seijl te maecken, doende noch op de leste uuijre aen
wijsant de Keijser de wete, dat hij sich versien sonde ende
tornen aen boort, gelijck sijn tolk Jan Tonisz. gedaen hadde,
't welck gemackelijck, soo inde tijt dat wij noch op ancker
laegen, als daernae , hadde tonnen bijbrengen , hadde hij soo
vele wille gehadt uuijt de barbaren handen te wesen , als
daer te blijven ende sijs profijt te doen, gelijck alles uuijt
het rapport (dat als wij met heft t huis comen U Ho. Mo.
gedaen sal werden) breder bli jcken sal , waertoe wij ons om
cortheijts wille voorts refereren. De slaven en andere Nederlanders van U Ho. Mo. gebiet , die wij verlost hebben ,
sijn in alles ontrent seven ende tachtich in getaele , nijet een
van de welcke gecregen sonde hebben , hadden wij geen
Turcken ende Mooren daer gebracht. Naere cracht van schepen , die sij tegenwoordich hebben, is buijttermaten groot en
meerder , dan wij oijt souden hebben gelooft , hadde wij het
met onse oogen nijet gesien : want (soo voors. is) lagender in
ende buijten de havens nijet min dan hondert wel gemonteerde schepen , behalven al die geene die noch uuijt
waren, (en van dese hondert sijn de tseventich wel Hollanders),
sommige van hondert vijftig , sommige van tweehondert last,
sommige oock van IH C last , uuijt het welcke U Ho. Mo. dan
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hebben te bevroeden , wat gewelt dese rabauwen te somer
noch doen
sien.

sullen ,

Want

bijaldien niet tijdelijck daerinne went verg

soo stercke vlooten van coopvacrdcrs hen tegen

commen , sij si jn machtig dcselve te slaes , als voerende seer
ycel geschuts en Ceti ontalli, cke hoop i usquettiers, de reinste
daervan achtien ende twinticli stucken opliebbefde, en daerbij
hondert vijftig en twee hondert man, en die geene dia gf oo•
ter sijs nacc advenant , wanter onder sijrl , die inde dertich
stucken op hadden en nijet min en souden voeren als twee
hondert vijftich ofte drij hondert man. Daer larven oock then
van hacrc schepen gereet, die onder 't commandement van
haren admirael Soliu o Pacij (den veenboer genaanipt) naar
Constantinopolen souden gaen, 't welck off alsnu geschieden
sal, deswijle ons ondcrwcge van een van

Amsterdam,

van Vea

netie geconlen , gcsccht is, dat sultan Mahomet haeren kcijser
doot sonde wesen , en weetcn wij eijet. Inde sulc.l,en ge,
valle sullen sij noch soo veel te sterckcr in see comen, want
de voors. thien altemacl geweldige schepen sijn , van de beste
die wij hebben. %\'ij lieten daer op stroom bij de veertich,
die altemacl haer geschut te boort hadden , en de raes aan
't cruijs , en wel glas geeoert waeren , en sij arbeijden onder
nacht , onder dach , voorts successivelijck meer en meer noch
uuijt te brengen, eijet twijfelende oil sullen datelijck, als wij
van daer overstaken , ons gevolcht wesenL wij hielden den
XIII voors. de gantschen dach en naedol g ende nacht noch in
de baij , op hoope of ,fr ijn,ant de Keijscr noch aen boort
mocht comen , cfte ecnigc slaven elide jongens ten minsten
seijnden met de schuift van d'eene handclaer off d'ander,
maer vernamen nijcniant; waeromme de XIIII voorts onse
cours gingen , recht over nae de Christen zijde , hebbende
gestadich in de wint gehadt , tot dat wij einteli l ck

niet

veel

laverens hijer tot Alicante noch op de reele sijs geraeckt,
alwaer wij in aller ijle de schepen van water en victualie
een weijni h provideren sullen , want de reijse lange geduijrt
21*
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Beeft, en de vivres sijn geconsumeert. Sullen oock in alle
sorchfuldicheijt de vloote bij den anderen soucken te houden,
om van de meenichte der roovers nijet overvallen te worden,
oft wij bij avontuijre tusschen in 't uuijtcommen van de
Straet ofte elders daer buijten deselve noch mochten rescontreren, en ons alsoo voorts thuijs haesten, soo veele doenlijck
en mogelijck is. Waermede
Hooge Mogende Heeren !
Wij Godt Almachtich bidden

U Ho.

Mo. regeeringe te wil-

lén segenen, ende deselve tot Sijns naems eere ende dienst
vaat gemeene beste behouden in gelucksalige regeeringhe,
geduijrige voorspoet ende gesontheijt. In Uwer Hoochmogende
admiraelschip van oorloge den Orangienboom , op de reede
voor Alicanten , den 2 Martii 1618.
Onder stond:
U Ho. Mo. onderdanige, ootmoedige dienaren,
geteekend Hillebrant Gerbrantsz. Quast.
Pieter Woutersz. van Ziercxzce.
Maerten van Rijsbergen.
P. S. Wij kwamen eerst gisteren avont hijer , twee dagen
gelaveert hebbende , eer wij de reede tosten crijgen.
17.

Vergadering.

29

September 1849.

Bibliotheek. Correspondentie. Verkooping van boeken en handschriften van wijlen de H.H. Huet en Keizer te Amsterdam. lets
naders over de drinkglazen van Viglius van Zuichem en het
Doornestokje. Brieven van prins Wtllem van Oranje 1577-1584.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van Jhr. G. Hooft te Utrecht :
Beschrijving van den historischen stoet der graven van
Vlaenderen. Met afbeelding. Gent 1849.
Correspondentie. De heer G. Hooft , benoemd tot lid der
commissie , welke het Gezelschap op het congres, onlangs te
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Gent gehouden , zou hebben vertegenwoordigd (zie Kronijk
blz. 282) , bezigt, dat hij, niettegenstaande de verijdeling dier
commissie , het Ncderduitsche congres heeft bijgewoond, en
deelt ons daaromtrent verscheidene bijzonderheden mede , die
deels reeds van elders bekend waren , en deels uitvoerige r
behandeld zullen worden in het officiele verslag der deb: ttcn ,
dat spoedig in druk zal verschijnen. Hierbij voegt de beer
H. zijne eigene opmerkingen over het volkskarakter en de
ontwikkeling onzer Vlaainsche stamgenooten en de schoone
tentoonstelling der gewestelijke nijverheid , die hij in oogenschouw mogt nemen. Het een en ander getuigt , hoezeer de
heer H. een aandachtig en belangstellend toeschouwer geweest is.
Verkooping van boeken en handschriften van wijlen do
1111. boet erg Keizer te Amsterdam. De heer Beeldsnijder
van Voshol vestigt de aandacht der leden op deze verkoo•
ping , welke zal plaats hebben den 17 October eerstvolgende bij T. Muller te Amsterdam , en waarvan de catalogus
vele handschriften bevat van historische waarde.
Wordt door de leden aan het bestuur verzocht , om het
een en ander uit die verzameling aan te koopen, indien de
geldmiddelen des Gezelschaps dit veroorloven.
Iets naders over het drinkglas vun Viglius van Zuicliem.
De heer van Kinscliot te 's Hage deelt daaromtrent het volgende mede :
Op bladzijde 252 der Kronijk van het Historisch Gezelschap , 1849 , wordt melding gemaakt van het glas van
Viglius van Zuichem.
Dit glas , (waarvan ik hiernevens de afbeelding op de
ware grootte gevoegd heb), bevindt zich werkelijk in de
belangrijke verzameling van den overleden minister van
Maanen.
Het is hoog 20 duimen , breed van boven 11 en van
onderen 12,5 Nederl. duinzen. Ware het niet dat Anna Ma-
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ria Schuurman met zeer kunstige trekletters daarop had
gesneden :
Viglius Zuichenius.
Al schyn ick duyster de Naere geeft luyster.
A. M. a Schurinan.
Zoo zou noch de vorm , noch de stof , waaruit dit drinkglas is vervaardigd , het oog van den beschouwer kunnen
bocijen, want het is gevormd uit gewoon donker groen fles•
schenglas , zooals men ze in alle glaswinkels voor eenige
weinige stuivers kan verkrijgen. Carl Gerard Hultman schonk
bet aan Jacobus Scheltema , die het weder vereerde aan den
overleden minister van justitie Corn. Felix van Mullen.
Uit den voet van het glas gaat eene berst opwaarts naar
den rand; doch om voor te komen dat zij zich, niet verder
uitbreide, is nagenoeg in bet midden van het glas , daar
waar de berst eindigde , een gaatje geboord. Zie Alkemade
en van der Schelling, deel 1T, bl. 527.
De afteekeningen van dit glas en dat van het zoogenaamd
Doornestolje, door den beer Minschot gevoegd bij deze mededeeling, zijn gesteld in handen der commissie van redactie,
en heeft de heer Craeyvanger zich aangeboden om , indien
genoemde commissie die afteekeningen wenschte in het licht
te geven, deze daartoe op steen te brengen.
Brieven van prins Willem van Oranje 1577-1584.
De heer van Asch van Wijck deelt de afschriften mede der
navolgende brieven.
Prins Willem van Oranje beveelt zich in de genegenheid
der staten van Utrecht aan, en verzekert hun het zijne
te zullen toebrengen tot verlig ting hunner lasten en bevor•
dering hunner belangen.
Eerweerdighe etc.
Alsoe d'edele ende erntfesten joncker Willem Pijl, brenger
deses , hier Bekeren tijt bij den staten geweest sijnde , ons
verclaert heeft , in meeninglle te wezen , wederomme bij u
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te vertrecken, Nebbe niet kunnen laten ul. dese te schrijuen,
om ons in alle vruntscliap aen ul. goede gratie te recommanderen , ende meer en meer te betuygen die goede genegentheit ende goede affectie, die wij altijts tot uwer ende
's lants weluaren sijn dragende , waerinne wij noch voortaene
eenpaerlick sullen continueren, alsoe langhe als Godt ons in
't reuen zal gesparen , zulcks wij hertelicken hidden u te
willen versekeren ende ons ganschelicken toe te betrouwen ,
selfs dat wij allen middelen soecken sullen om ul. vande
groote ende swaere lasten te ontslaen, daer ghij jeghenswoordelick inne sijt bevindende, mitsgaders in alle andere saccken subuenieren ende behelpen , daert ons enighsins moghelijck zal zijn , verhopende alle tselst mitter dart ,jegens ul.
allen soe wel int generael als int particulier te bewijsen ,
zooder enighe ocasie om sulcx te doene sich sal presenteren,
biddende hier mede Godt Almachtich ulieden, eerweerdighe
etc., te gesparen in een lanckdurent ende voorspoedich lenen,
ons zeer hertclicken an ul. goede gratie gebiedende. Tot
Dortrecht, opren XVI1J lach Aprilis 1577.
Die prince etc.
Ul. goede vrint
Guille de Nassau.
Opschrift : Eerwei'dighe etc. der drie staten van derselve
lande. Recepta 20 April 1577.
Prins Willem van Oranje beveelt aan de hoplieden der
Utrechtsche schutterij eerbied en gehoorzaamheid aan de
stedelijke regering.
Dye prince van Oraenghen , graue van Nassauw , heere
ende baron van Breda , Diest , enz.
Edele , erentfeste, eersame , discvete , lieue en bijzondere,
alzoe tot ondcrlioudi nge van t gemeene weluaert ende ruste
zeer notelick is , met uwen magistraat, goede ende behoirlike
correspondentie te houden , zoo en hebben wij nyet willen
onderlaten , ul, eerst te schrijuen , wel ernstelickeu bevelende
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dat ghijlieden -- omme alle inconuenienten schouwen die , zoo
wij verstaen, zeer apparentel. zijn te lnoghen vallen, — de voors.

magistraat ende wethouders in behoorlicke gehoorzaemheyt
obedieert , ende dezelve respecteert, zonder yet te attenteren
tegen heurl. , want zij in cas van swarichcyt nyet en begeren
te doen, zonder van ons advijs te hebben.
Waermede ghijlieden ons zonderlinghe vruntschap zult doen.
Edele, erentfeste , discrete , wijze , lieue , besundere , Got
zij met olieden. Geschreven tot Antwerpen, den I Julij
anno 1575.
Ulieden goede vrundt
Guille de Nassau.
Opschrift: Den eerzaeme , discrete , onze lieve bezundere,
acht borgercn bevoelhebberen ende hopluyden der stadt
Ta trecht.
Prins Willem van Oranje antwoordt op de bezwaren der
staten van Utrecht in de maandelijksche betaling van het
regiment van den vrijheer van Hohen-,azen , dat hij hun
wel indachtig houdt , dat de bescherming en bevrijding des
vaderlands deze lasten vorderen. .Hij hoopt , dat de herinnering aan de weldaden van sedert eenige jaren genoten rust
en welvaart , hun deze geringe som gewillig zul doen betalen tot heil des lands, en voorts alle verdere klaglen staken.
Edele , erentfeste , eerzame , hoochgeleerde , discrete , bezundere , goede vrunden. Bij ulieder scrijuen van den XI
dach dezer maant , hebben wij gesien die excusen ende redenen , bij ulieden voorgewendt tot confirmatie van . de zwaricheyt , die ghij zijt maeckende omme maendelijck te be-.
t ielen het regiment van den vrijheere van Hohen•Saxen ,
midts dat die van Vrieslandt ulieden alle maenden daerinne
te goede commen sonde roette somme van 1700 guldens ,
welcke ulieder geallegecrde redenen wij om cortheytswille
alhier nyet en willen verhaclen , maer willen ulieden alleen
lijck zeggen , wel grotclijcx verwondert te zijn , siende al-
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suicke ulieder groote bezwacrnisse, ende sonderlingllen , dat
b ilij schijnt die schuit daervan op ons te legghen , al oft wij
sochten ulieder te beswaeren, ofte met te veele excessiue
contributie ^ i lastich te vallen , dier ulieden ende alle anderen nochtans het tegenspel genoech behoort bekent te zij a
als wel wetende , tot wat fijne de coiitributien , bij ulicde ^i
ende andere provincien gedaen , opgestelt worden , als namentlijek tot bescliermeuisse ende bevrijdinghe des vaderlandts , ende dyenvolgens tot ulieder en ali n anderen ingeseteilen weluaeren , so li der dat dacrvan yet tot ons
particulier nut ofte prouflijt gcconuerteert wordt , zoe wij
oock des nyet ^,esocht noch begeert en hebben , niaer welcer alle onze eigene substantie dacr inde geschoten , des
ee ^ie n ie.ercn genoech bekendt is , ende onze wercken getuycheuissp geuen van 't gene wij tot noch toe in deze zaecke
gesoclit hebben , soe wij oock nyet sier en souden , dan dat
die saecke in aisulckeii state code gerustichcyt waeren , dat
die landen van alle tosten ende lasten verlicht mochten
worden , maar alzoe om tut alzulckcn groten saccken ende die
versochte vrijiieyt te cornea, een ieder van ons schuldiep
ende gehouden is , naei• de mate der gauen , die hen Godt
verleent heeft , alle vy terste debuoir elfde goede offitien te
doen iii 't

gene

de voorderinge van de berneyne zaecke is

helanzheude, so li der ons in eei ^ iglier manieren daerinnc te
spaarm , ofte liet pack altfijt op onser naebucrcn hals te willen

werpen ;

soc willen wij oock Verhopen, dat ghijlieden

acniacrcke ^ :de de beneficien ende weldaden, bij Godt Alitiachticil sedert cenighe jaeren herwaarts aen ulieden bewesen ,
hoe wel elide gerustelick birij nu zijt sittende om u praat,
tweick goot ende vruchtbaar is, te mogen gcbruycken , nyet
en Sult om eca Cleyfie So7lnre gelts (die u toch wciiiicli can
bewvacren) alsu:cken onwillichheyt tliooiien , dat liet landt
flaer doere geschapen zoudt sijn in celiich ongemack tot verderf deszelfs te vallen , des ulieden tot ceuwighen verwijte
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soude staen ende glijlieden oock tselue daer naer machte beclaegen , maer nyet en solt connen beteren. Welcken aengemcrckt wij andermael ernstelijck aen ulieden sijs versouckende , dat gbijluden, volgens den innehouden van onze voorgaende brieucn van den VII en ende de repartitie bij ons tot
Campen gernaect, versiet in de maendelijckse betaelinghe van
de bouengem. regimente van den vrijheere van Hohen-Saxen,
sonder vorder swaericheyt dacrinne te maecken, om alle periculen voor te tomen ende te verhueden , van dewelcke wij
ons voor geexcusecrt willen houden , verhopende dat ghijluden de gewichticheyt der saecke ouerleggende , u zulcx daer
inne zult draeghen , dat ons tgene woordere slachten daerover
en zullen tomen , des wij uluden oock noch eens bij desen
amptshaluen wel hertelijcken vermaenen , ende zult ons altijt
tot nlicder dienst willich ende bereijt vinden. Hiermede
Edele, erentfeste, eersame, hoochgeleerde, discrete gunstige,
goede vrunden , onze heere Godt zij met ulieden. Geschreven tot Antwerpen opten XVII dach Junij 1580.
Die prince van Orangien, graue van Nassau & heere ende
baron van Breda , van Diest etc.
Ul. zeer goede vrint
Guille de Nassau.
Opschrift : Aen den edelen, erentfesten, eersaemen, hoochgeleerden, discreten dryen staeten slandts van Utrecht , onze
gunstige, goede vrunden. Rec a. 20 Junij 1580.
Prins Willem van Oranje verzoekt aan de staten van
Utrecht bereidwillig te betalen hunne quote in de 5900 r.g.
ten behoeve der reiskosten van de raadsheeren Leoninus en
van Loozen en van den pensionaris der stad Mechelen.
Edele , erentfeste , eersame , hoochgeleerde, discrete, bezundere, go
e de vrienden.
Alsoe de staten generael binnen dezer stede vergadert
geweest zijnde , considererende , dat de saecken van den
oirloge niet en connen geconduiseert wordden zonder goede
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correspondentien ende zoc openbaer als secrete boden , daeraen ende aen diergelijcke oncosten veele van noden is
dagelijcx vyttegeven, ende dat nochtans deselue staeten daerinne nyet en corrclen voorzien , zoo is binnen middelen tijde
ende totte wedercompste van cle gedeputeerde geraemt , dat
daertoe zoude worden promtclick vyt , ercyckt .de somrnc van
vi^ff duyzent negen llondeet rijusgulderr eens , ende dacraf
elcke provincie zijn deel zoude furnecren , volgens d'acte
daer van zijnde; ende alsoe dien achtcruolgende de staten
van ilollant alrcde den somme van derthien honden Carolus
gulden , ten behoeue als bonen , gefurncert hebben, zoc wijj
oock wel verzeeckert zijn , dat die van Brabant ende Vlacnderen insgclij cx hunne quote zullen furnceren , ende dat den
raetshecr Leoninus mit den ractslieer Loozen ende den pensionaris der stede van Mechelen bij den generaelen staten
om zeekere wichtige zaecken , den gemeynen landen betreffende , afgevaerclicht errde gecornmitteert zijn , omme in verscheyde provincien ende plaetsen te reysen, ende dat hun tot
dien fijnen van iroodcn wordt, met oenige somme van penningen vcrsierr te zijn , omme heure reijse des te gevuechlicker te voirderen: is daerormne doirzake dezer ons scrijuens,
versueckendc ensle uluyciea des niettemin amptshalve vermanende , dat uwe quote van de voirn. vijif duyzent negen hondert guldens leuert in handen van den voirsz.
heerco Leonino , ',00ze ende den pensionaris , omme hun
dacrmede in hu o ue reyse te behelpen, ende van des ie doene
en wilt in gcene gcbveke bl ij uen , opdat des landts dienste
niet verachtert cri woedde. Hiermede
Edele , ercntfeste, cersame , hoochgeleerde, discrete, bezundere, goede vrienden, zijt Gode beuolen. Vyt Delft den VIII
februari j 1531.
Die

prince van Orangien , grave van Nassau etc. , lieut.

gener'ael etc.

UI. zeer goede vrint,
Guille de Nassau.
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Opschrift : Den edelen , erentfesten , eersamen , hoocbge.
leerden, discreten staten slaudts van Utrecht, onse bezundere
goede vrunden.
Prins Willem van Oranje zendt aan de staten van Utrecht
de door Holland gemaakte lijst, naar welke , ter bestrijding
der oorlogskosten, de convooygelden in elke provincie behooren te geheven worden. Hij verzoekt van hun gevoelen en
besluit hieromtrent te worden onderricht.
Die prince van Oraengien, graue van Nassau etc. , lieut.
g enerael etc.
Edele , erentfeste, eersame , wijse , discrete, hoochgeleerde,
lieue , besundere. Uluyden is kennelijck , dat om cortelingh
te mogen becomen Benige prouisie van ghelde, tot onderhout
van de jegenwoordighe oorlochsche lasten , voor 't scheyden
van de versamelinghe , hier lestmael gehouden , bij

dien

van

Hollant sijn gheraemt ende voirgehouden zekere middelen
van convoijgelden , die in ecke prouincie soude moghen
worden geheuen op de goeden ende cooprnanschappen, gaende
op de andere gevnieerde provincien , bij prouisie voor den
tijt van drye maenden , waerop als doen nyet en is gheresolueert geweest; ende, alsoe bij deselue van Hollant daernae
is eene liste gemaeckt , op wat voet nae hunnen goetduncken
dezelue middelen souden moghen te werck geleegt worden in
Hollandt , hebben wij nyet willen laeten , uluyden deselue
mits dezen over te senden , soo wij aen den anderen prouincien oock gedaen hebben , ten cynde gliijlieden tot dyen
exempel siet, hoe deselue in ulieder prouincie souden moghen
volbracht worden ; vruntlick begherende , dat glaijluijden
deselue wilt ouersien ende visiteeren , ende met uwen gedeputeerden, die alhier wederom corts moeten verschijnen, daer
op seynden ul. meyninghe ende resolu.ic. Ende wesende dezen tot ghenen anderen eynde , sullen

uluyden hiermede

Edele , erentfesten , wijze , discrete , hoochgeleerde , lieue
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bezundere, den Almogende bevelen. Vyt Delft, den XXVII
Februarij 1581.
Uluyder goede vriendt
Guille de Nassau.
Opschrift : Den edelen , erentfesten , wijzen, discreten, on•
zen lienen , bezunderen staten s'lants van Utrecht.
Prins Willem van Oranje verzoekt aan de staten vang
Utrecht om de gedeputeerden met dezen van zijnentwege belast , te hooren.
De prince van Orangien , graue van Nassau , lieut.
gencrael etc.
Edele , erentfcste, ecrsaeme , hoocbgeleerde, wijze, discrete,
lieue , bezundere. Alsoe wij ende den staten gencrael dezer
Nederlanden last ende commissie gegeucn hebben aende heeren
mrs . Elbertus Leoninus, raidt van staten , Sebastiacn van Looien , raed ord. in den hone van Hollant , ende Pecteren van
Dieven , pensionaris der stad van Mechelen, omme hen nef •
fens uluyden elide den staten van Gcldcrlandt te vinden ,
volgende d'instructie, die zij dien aengaende hebben outfangen,
ende dat wij verstaen , dat de twee der voors. gedeputeerden
tegenwoordclijck wel zullen mogen verreyst zijn nae den
lantdach , die den negensteel dezer enaeut zal gehouden worden , ende dat d'cene van heniicden sich bij uluyden zal
vinden, hebben wij derhalven nyct willen onderlatten, uluyden mits dezen te versuecken el i de

bidden ,

te willen van

den geenen der voorsz. gedeputeerde , die bij uluyden ehleuen ende dezen tegenwoordigeu u zal presentceren , verstarn
tgcene hij uluyden van onzent wege zal voordragen , hem
daerinne gcuende voltomen gelooue ende credentie , ende de
goede bant houden ende alle neersticbeyt voorwenden , dat
zulckx , als giiij lieden zult verstaen , tot ghocden effécte gebracht mach moordden, ende ons refereerende tot t gene ghi jIuyden van hun zult onderricht worden. Zullen deze nyet
langer maeckcu dan alleenlijck den Almogende bidden u
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Edele , erentfeste , eerzame, hoochgeleerde , wijze , discrete,
lieue, bezundere, te nemen in zijne heylige hoede. Geschreven tot Amsterdam, den Vim Martij 1581.
Ulieden zeer goede vrint
Guille de Nassau.
Opschrift: Den edelen , erentfesten , hoochgeleerden , eerzame , wijzen , discreten , onsen lieuen , bezunderen staten
slandts van Utrecht.

Prins JUillem van Oranje, zich haog eljk verwonderende
over het niet verschijnen der Utrech.tsche gedeputeerden ter
generaliteits vergadering , vermaant de staten van Utrecht
ernstelk de hunne met den meesten spoed te zenden , ten
einde de zaken, tot groot nadeel van den lande , niet langer
le doen stilstaan.
Edele , erentfeste , eersaeme , hoochgeleerde , discrete , besundere, goede vrienden. Wij en willen ulieden nyet verswijgen , hocdat die generale staten , zedert heure aencompste alhier in den Ilaghe, continuelijcken het arrivement van
ulieder gedeputeerden verwacht hebben , omme alsoe gesamenderhant , volghens den lesten afscheijdt tot Amstelredamme
genomen, soo op tstuck van de landtraet als alle andere
zaecken , t gemeyne welvaeren betreffende gheproponeert, een
goede vruchtbare resolutie ende alsulcken , als den teghenwoordigen stand ende gestaltenisse des landts is verheijssende
te nemen , maer alsoe tot noch toe nyemant van uwegen alhier en is gecompareert , ende dat daerbij meest alle landts
saecken , als genoech in surseantie ghehouden, stille blijuen
staende , tot groote verachteringe vant ghemeyne welvaeren,
daertoe nochtans wij nyet en souden verhoopen , dat ghijlieden eenichsins oirsaecke soude willen geuen , ende die gedeputeerden van den anderen prouineien , t selue seer vreemt
vindende, hem ouer alsulck vytblijuen van uwe gedeputeerden
nyet genoech en tonnen verwonderen , ende wij daer beneffens ooermerckende die groote inconvenienten apparent daer
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vyt te spruyten , soo en hebben wij niet connen noch willen onderlaeten , deze aerr ulieden te schrijuen ende ulieden
amptshaluen wel ernstelijck te vermacnen, ten cynde gbijlieden alle andere saecken gepostponcert, uwe gedeputeerden
opt alderspoediehste herwaerts tee vergaderinge van der voirs.
generaliteyt seyndet , opdat die zaecke deselve generaliteyt
betreffende des te spoediger volgens den hcysch derselver afgehandelt ende geresolvicert moghen worden , versoeckende
daroni andermael van tgene voirsz. is te doene iu gliene
gebrecke te willen blijuen. Hiermede
Edele , erentfeste , eersaeme, hoochgeleerde , discrete , hesundere , goeden vrienden , zijt Gode beuolen. Gesclrreuen in
den rIaghe den XIX clack Julij 1581.
Die prince van Orangien , graue van Nassau etc. , lieut.
generael etc.
UI. zeer gode vrint
Guille de Nassau.
Opschrift: Den edelen , erentfesten , eersaeiiwn , voorsienigbcn, discreten staten s'landts van Utrecht , oase besundere
goede vrienden.
Prins 'Talon van Oranje zendt aan de staten van Utrecht
een geschrift waarbij een behoorljk salaris voor de gedeputeerden in 'stands zaken wordt vastgesteld , niet verzoek
daarna de hunne te bezoldigen.
Die prince van Oraengien etc.
Edele etc.
Alsoe wij dagelijck aenschouwen , wat swaere oncosten in
desen tijt , moete hooft sele ende arbeyt , mits de lastighe
saecken , het weluaren van den lande rakende , de dagbelijcs
ouercomen de personen bij uluyden ende d'ander prouincien
totten landtraet gliekosen ende hier bij ons gesonden siju een.
vicerdelijck ende gesamentelijck dragbende , ende dat reditie
vuyt eyscht dat se dick naex aduenandt eenveerdelick gesa•
lereert ende verzonden worden respectiucl. bij den prouincien

die hem hebben verwillicht , om hun

Buys

ende gewoon-

lijke residentie te verlaten ende hun tot alsulcken lastighen
staet te begheuen , ende ons onoirbaerlick ende onbequaem
dunckt, om verscheyden aensien ende redenen , dat deselue
raden zouden verscheidenlijck ende nyet euen gelijck gesalarieert worden, maer achtervolgende d'eerste articule van de
instructie van den voorsz. landtraet zij bij cicke prouincie
worden geengageert , soo sij niet ten best souden cunnen
overkomen, hetwelck opspraick ende des reputatie onder de
voorsz. raden sonde moghen verwecken ende d'anctoriteyt van
dezeluen rade (die bouen als behoort onderhouden te worden) verminderen. Soe eest dat wij geraempt hebben onder
het welbehaghen van uluyden ende d'ander prouincien , die
tselue aengaen mach , enen tieneralen voet, die ons dunckt
dat men hierinne behoort te houden ende achteruolgen, soo
in de taxe van den ga ltien als betalinghe van deselue, hebbende tselue gesielt naer dat ons (die daghelijck sijn aenschouwende den last van den voorsz. raden) dunct , dat se
behooren te hebben , om hen eerlijck nae hunnen staet seffens ons te cunnen onderhouden, dewelcke wij uluyden wel
hebben willen aduiseren , ende het voorsz. geschrift overseynden, ten eynde ghijl. hetselue wilt naeruolghen ende
effectueren , waeromme ghijl. doen sult, tgene billick is , ende
de voorsz. gedeputeerde oirsake gheuen ,

om

hun te gewilliger

totten voorsz. dienste te laten gebruycken , wesende hetzelve
oick vordelick aan het gemeenbeste, dwelcic daeraen niet weinich gelegen is, dat tghene

voorsz.

is also geschiede. Idier-

mede, Edele etc. zijt Gode beuolen. Vuijt Brugghe, den XVI
Octobr. 1581.
Uluyder goede vriendt
Guille de Nassau.
Opschrift : Den Edelen etc, de staten 's lants vary Utrecht.
B.ecepta 7 Nov. 1581.
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Prins Willem van Oranje vermaant de staten van Utrecht
voor het laatst , hunne verschuldigde quote in de f 100,000
toegezegd aan zijne hooghezd te betalen , bij gebreke
waarvan hij niet kan beletten , dat hunne koopmanssclzepen
deswege in beslag worden genomen.
Die prince van Orangien , graue van Nassau etc. , marquis van der Veere etc.
Edele, erentfeste, eersame , wijze , discrete , lieue bezundere.
Wij hadden wel verhoopt ende ons gantzelick versekert , dat
ghijluyden nyet en zoudt hebben naegelaeten, acht te nemen
op onzen voorgaenden ernstelijcken scrijuen aen uluyden ouer
sekeren tijde gedaen, ende dyenvolgende op te brengen 't gene
ghijluyden voor uluyder quote sculdich sijt tot het volbrengen van de somme van hondert duyzent gulden , die zijne
bocheyt sijn geaccordeert ende toegeseyt tot behulp van het
onderstaat, dat deselue ons tot noch toe heeft toegezonden.
Jegenwoordelick is 't alzoo, dat zoo ghijluyden uwe quote
haddet opgebracht , men zoude mogen middel hebben te ge•
bruycken in slants dienste de soldaten , die deselue si j ne
hoocheyt alreede heeft gesonden , ende d'welcke nu drye dagen geleden tot Duynkercken aengecomen zijn , die welcke
men zoude mogen doen passeeren monstre ende anderssins
houden in goede crijchsordeninge; maer vinden wij wel vreempt,
dat sulcx bij uluyden soe langhe uytgestelt ende verachtert
wordt , sulcx dat wij nyet en cunnen naelaeten , noch voor
deze reijse u luyden wel uyterlijck te vermaenen , zoo zeer
als ghij luyden wilt doen blijcken , dat u de welvaert ende
voorspoet van den lande beherticht is , ghij luyden emmers
nyet en mooght nalaten uluyden quote in de voorsz. somme
op te brengen ende te perfurneren , acht nemende , dat ghij
luyden niet en behoirt min uluyder deuoir ende schuldige
plicht in desen te doen ende te bewijsen dan andere provincien , die alreede de heuren hebben opgebracht , nyet
willende uluyden verzwijgen , dat zoo ghijluyden langer des
22
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te doene in gebreke zijt , wij nyet en zullen cunnen beletten, dat alhier sullen aengehouden worden de sceepen ende
coopmanschappen, naer nwe provintie treckende ende derwaerts
gedestineert , totter tijt toe dat gbijluyden zoo wel (als) andere in uwe aenpart zult voldaen hebben. Waervan wij

u

heden bij tijts wel hebben willen verwittigen , als lieuer begeerende , dat zulcken ordinarissen middel voorcomrnen worden , ende nyet van noden en zij daertoe te commen , ende
ons voorders alles goets ende neerstichevts van uluyden belonende , zullen wij u hiermede
Edele , erentfeste , eersame , wijze , discrete , lieue bezundere, den Almogende Heere beuelen. Vyt Antwerpen, den lesten
Novembris 1581.
Uluyder goede vriest
Guille de Nassau.
Opschrift : Den edelen , erentfesten , eersaemen , wijzen,
onzen zeer lieuen besunderen staeten slandts van Utrecht.
Recepa. 9 December 1581.
Prins Willem van Oranje antwoordt aan de gecommitteerden tot den landraad , aan de oostzijde der Maas , op
hunne waarschuwing van den

7.

Nov., omtrent 'sv ands komst

in Gelderland , — dat hij gisteren daarvan reeds verwittigd, het beschikbaar krijgsvolk derwaarts gezonden heeft.
Edele etc.
Op heeden is ons Ul. scrijuen van

VII

dach der tegen-

woerdigher maent overgeleuert met de ingelechte copie , inhoudende seeker aduertentie van des viants compste naer des
furtendoms Gelre. Ende alsoe wij gisteren naer midlach alrede gelijcke waerschouwinge hadden becomen , ende derhal•
uen wette gedeputeerde van Gelderlant, alhier ter dachuaert
vande generaliteyt sij nde , op de saecken ware consulerende ,
als wij uwe brieven hebben ontfangen, soo hebben wij dienvolgende oock , soo veel ons mogelijck is geweest, ende naer
de middelen , die wij in handen hebben , in der saeken be-
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ginnen te version, ende soo veel crijghsvolck , als men elders
can ontbeeren , naer Gelderland Iaten schicken sal , als ghijl.
t' selve bij jonckheer N. Lennep, jegenwoordelijck oock naer
Gelderlant reysende , sult mogen verstaen , willende voorts
niet nalaten alles te doen des eenichsins in onsen vermoghen
sal sijn , verhoopende dat ghijluyden van onse wegen oock
niet ergens sult in gebreecke sijn; ende hiermede, edele etc.
goede vrienden , skit God beuolen. Gescreven
den Xe dach Novembris 1583.
Die prince van Orangien ,
van

graef

tot

Dortrecht,

van Nassau etc., marquis

der Vere ende Vlissingen.
Ul. seer goede vriendt
(get.)

tot

uwen dienste

Guille de Nassau.

Opschrift: Edele etc. de gecommitteerden totten lantraet
der gevnieerde prouincien van de oostzijde der Maeze.
Prins Willem verzoekt aan ....... 1 ) om, des nader verzocht, 8000 ponden kruid in het leger van Philips, graaf
van Hohenloo, te zenden , met belofte van deze hoeveelheid
te zullen restitueren.
Edele etc.
Ons heeft de welgeborene onse beminde neef, heer Philips
graue van Hohenloo, toegeschreuen , dat grotelick van noode
is noch eenighe quantiteyt van cruyt in 't leger te seynden ,
opdat, in gheual men te cort quaem, den viant egheene middel ghegheuen en worde , hetgene dat afgeschoten soude werden wederom op te bouwen , waerdeur den tijt ende cost
dubbel verloren zoude gaen; ende alsoe hetselye tot merckelijck achterdeel , schade ende schande deser lande soude
strecken ; alsoe versoeken wij ulieden hiermede wel ernstelick , dat ghij nyet naer en laet, des versocht sijnde , de
quantiteyt van acht duysent ponden derwaarts te senden ,
dewelcke wij ulieden gelooven bij onsen waeren woorden ,
4)

Ofschoon de afschrijver het o ps chrift niet heeft overgenomen

is dit verzoek zeer vermoedelijk

aan de staten van Utrecht gerigt.
22*
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mettcr daet ten eersten te restitueren , alsoo wij 't selve insgelijck toegeschreuen hebben , versoeckende ul. wel ernsteli jck , deselue nyet aff te doen halen , ten waer dat den
hoochsten noot sulck soude verheyssehen ; d'welck wij olieden
hebben adverteren willen , opdat ghij u tot beuorderinghe
des dienstes des vaderlandts. des te beter daernaer hebt te
reguleren.
Edele etc. zijdt Godt beuolen. y uyt Delff, den 14 e Maij 1584.
Ulieder goede vriendt,
(get.) Wilhelm , prince van Oranien.
Al deze brieven , naar het origineel afgeschreven door
den heer J. J. Dodt, hebben vroeger berust onder wijlen
den boekhandelaar J. Altheer.

a

1s. Vergadering. 13 October 1SI9.
Bibliotheek. Correspondentie. Verkorte geschiedenis en omwandelingen om en door Elburg. Oldenbroeker kleederdragt , gewoonten enz. Bijdrage tot de geschiedenis van het krijgswezen 4618.
Brief van J. de Witt aan Stellingwerf 4654.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer F. A. Snellaert te Gend :
Kort begrip eener geschiedenis der Nederduit$che letterkunde door F. Á. Snellaert. Antwerpen 1849.
Redevoering over de noodzakel yhheid om met de lotgevallen van 's lands tael en letterkunde bekend te zyn, gehouden
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Correspondentie. Op verzoek van den beer mr. P. Schel..
terra, archivarius der stad Amsterdam , bij zijne missive aan
den heer rapporteur voor de provincie Noord-Holland medegedeeld , wordt van wege het bestuur beleefdelijk aan de
leden des Gezelschaps verzocht', Benige aandacht te vestigen op
de navolgende vragen :
1. Hoe en wanneer is onder het grafelijk bestuur het windgeld ingevoerd ?
2. Heeft dit regt , nu de grafelijke regten vervallen zijn ,
nog kracht in onzen tijd ?
3. Worden aan de molenaars voor de betaling van dit
windgeld wederkeerig eenige regten of voordeelen verzekerd;
of de molenaars beweren dat het bestuur der stad daarvoor
verpligt is, de boonren zoo laag te houden, dat zij het malen
der molens niet benadeelen.
a In de grafelijke tijden is ," zegt de heer S., «de gewoonte
aangenomen , dat de molenaars voor het regt van te mogen
malen zekere contributie betalen , welk gebruik tot dezen tijd
toe nog is in stand gebleven , met dit onderscheid dat liet
zoogenaamd windgeld thans aan het land wordt betaald, terwijl de steden het regt om dit geld te innen, somwijlen, zoo
als ten minste te Amsterdam het geval is, van den staat pachten.
Verkorte geschiedenis en omwandelingen om en door Elburg. Olderbroeker kleederdragt , gewoonten enz.
De beer rapporteur voor de provintie Gelderland legt ter
tafel de^e beide geschiedkundige opstellen in handschrift ,
vervaardigd door den heer H. G. Haasloop Werner te Elburg
en verrijkt met keurig bewerkte afbeeldingen, zoowel van de
onderscheidene kleederdragt der bewoners, als van het merkwaardige , hetwelk te Elburg en Oldebroek wordt aangetroffen. Indien beide deze beschrijvingen door het Gezelschap
belangrijk genoeg ter plaatsing voorkomen , en meerdere van
dien aard mogten worden verlangd , biedt de beer II. W.
insgelijks de beschrijvingen der gemeenten Doornspijk , Oos-
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terwolde , Ermeloo , Elspeet , Vierholten en Nunspeet ter mededeeling aan.
Men besluit deze beide handschriften te stellen in handen
der commissie van redactie, met verzoek om in eene der volgende vergaderingen nader verslag daarvan uittebrengen en
wordt de heer rapporteur verzocht , den heer I-I. W. beleefdelijk voor zijne mededeelingen te bedanken.
Bijdrage tot de geschiedenis van liet krijryswezen, 1618.
Medegedeeld door den heer Tol te Tilburg.
Gepresenteert ter vergaderinge van de Ho. Mo. heeren staten generaal der vereenigde Nederlanden mette propositie van
sijn Extie. sijne Gn. en den raedt van state heden ter voors.
vergaderinge gedaen op ten VI Decemb. 1618.
Ordre bij sijn Extie. sijne Gen. graeff Wilihem Lodewijck
van Nassau , stadtholder &c., de heere prince Hendrick Fredrick van Nassau &c. en den raedt van state volgens de
resolutie der Ho. Mo. heeren staten generaal van ...... May
1618 geraempt , om deser landen krijchsvolck soo te peerde
als te voete tot derselver landen dienst bequamer te maeken
ende te houden als 't selve tot nog toe is geweest.
Ende eerst , belangende de ruyterie :
Dat de monstercommissarissen well sullen hebben te letten
op de wapenen, roers en sijdtgeweer, mitsgaders op de groote
van de peerden, volgens de ordre, die seffens t' placcaet van
de monsteringe is gearresteert , so well van de, cuirassiers als
carabijns, ende oock soo well van de ritmeesters ende officiers als van de gemeene soldaeten , ende dat tegens de officiers van de ruyteren, die volgens d' selve ordre niet en sullen gewaepent ende gemonteert bevonden werden, strictelijck
geexecuteert sullen worden de penen bij d' selve ordre gestaetueert , dat ook geene domestiquen off andere geen ruyters
wesende , voor formeele ruyters gepasseert worden.
Sullen t' allen tijden ook necrstelijck daer op hebben te
letten , dat de ordre die in trayn is , van dat de carabijns
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schieten moeten cogels van 24 en de pistolen van 40 in 't
pont, strictelijck voortaen altijdt onderhouden weide, op penen
als boven tegen de

gene ,

t' sij officier ofte ruyter , die des in

gebreeke sail bevonden werden.
Dat de ritmeesteren soo well als de officieren en soldaeten
sullen gehouden sijn met hacre volle waepcnen beur te presenteren op de monsteringe, op peenen van den Genen soo well
als den anderen een maent gagie gcroyeert worden.
Dat de officieren ende ruiteren geen peerden en sullen mogen verkoopen noch vermangelen, die tot dienst van 't lant
goet en bequaem sijn , daer op ooc den ritmeesteren te belasten ,

well scherpelijck te letten , alsoo men bevint , dat veel

ruiters heure peerden als die well gedresseert sijn , verkoopen
en weder jonge peerden , in plaetse koopen , drijvende alsoo
daermede ecnen onbehoorlijcken coophandel , tot groote disreputatie van onse ruyterie , tot verderff van de comp e. en tot
g rooten ondienst van den lande.
Dat de ruyteren , die op de reveue van sijn Ex t10. prins
Hendrick bevonden sijn deur lange diensten van treffucs, mits
heuren ouderdom ende verlempheit totten dadelijker lanstdienst
onbequaem te sijn, sullen afgedanct en weder andere bequaeme
in de plaetse aengenomen worden, en dat men deselve onbequaeme sail toeleggen een gaye van 14

ten minstelt 15
gl. ten 42 dagen, ende dit alles voor dese reise, sonder naeoff

roaels getrocken te mogen worden in consequentie, doch sail
dienen bier op een ander wederom reveue te doen , terwijlen sedert de voorgaende eenige mogen gebeneficieert , en oock.
eenige gestorven sijn.
Dat men d' officieren, die inschelijcs door ouderdom en
vermincheit onbequaem sijn, mede soude mogen licentieren,
mits de selve toeleggende een redelijck onderhout , als Benen
luitenant 50, een cornet 40, een quartiermeester 25 ende
elcken corporaal 10 gl. ten 42 dagen; ende daer tegen weder
andere bequaeme officieren in plaetse aennemen.
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Dat eenige ridtmeesterschappen van inlantsche natie vervallen wesende, de respective betaelende provintien nomineeren sullen dry persoonen tot elcke vacerende compie . , well lettende op derselver persoonen bequaemheit, boven de welke ooc
noch den luitenant en cornette derselver comp. voor genomineert gehouden sullen worden, uyt welke vijff persoonen de
heeren stadhouders respective eenen tot ridtmeester sullen
kiezen.
Voor de ridtmeesterschappen te velde vervallende, sullen bij
de respective heeren stadthouders daetelijc gegeven worden als
tot noch toe.
Ende belangende de uytheemsche conipagnien, sullen deselve
vergeven worden bij de voorsch. heeren stadhouders met advijs
van heere prinse Hendrick als generael van de cavaellerie.
Ook sail in 't confereren van ridtmr. oir capiteinschappen
erenstelijck en voornaementlijck gelet worden op degene, die
deur Naere goede diensten en cloecke daeden , beur recommandabel gemaekt hebben ; ende en sullen ooc geen ridtmeester off caps. gestelt worden , dan die ten minsten vier
iaeren 't landt gedient hebben ; ende belangende de luitenanten, cornetten en vendrichs, dat deselve sullen moete gedient hebben dry iaren , over all in gelijcheit van bequaemheit, de ingeboorne van 't lant prefererende.
Wat aengaet de luitenants, cornetten en andere officieren ,
dat deselve gestelt sullen worden bij den heere prinse Hendrick , soo well als gelijke authoriteit wort toegestaen den
colonels van regementen der uytheemsche natie.
Dat ooc geen gemeine ruiteren aengenomen en sullen mogen worden dan met kennisse en schriftelijck consent van
voors. heere prince Hendrick ofte in derselver absentie van
heere van Marquette, als luitenant-generael van cavallerie, namentlijk , die bij deselve tot den dienst bequaem en suffisant
geacht sullen wesen , tot welken ende sij hun persoonlijc aen
den voorsch. heere prins Hendrik , off in derselver absentie
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aen den heere van Marquette, sullen moeten presenteren , prefererende ooc altijdt d' ingeboorne van 't lant.
Dat van gelijken geen ruyteren affgedanct en sullen mogen
werden , dan met passepoort van voorsch, heere prince Hendrick , off in derselver absentie van heere van Marquette.
Belangende het voetvolck :
Dat voortaen waer dry off meer compagnies in guarnisoen
sijn, deselve sullen moeten waeken bij heele compagnies en
dan met liet vendel , capiteins en andere officieren in per-.
soon op en van wacht sullen trecken, compenseerende de
groote compagnie tegens de oleine, volgens heure commissie.
Ende dit all, ten waere sij n Ex tie. en oock sij n gen, ergerincx in Naere respective gouvernementen voor sekeren tijdt
om sekere consideratien bevonden anders beter te sijn.
Dat tweemaels 's iaers deur extraordinarisse gecommitteerden
de compagnies, soo well te voet als te peesde, alomme sullen
moeten well nauw en neerstelijck worden besichticht , welke
gecommitteerden als dan en ooc de ordinarisse commissarissen
van tijdt tot tijdt well sullen hebben te letten op de bequaemheit van de persoonen ende heure wapenen , en namentlijk ooc op de groote en lengte van musquetten , die
moeten wesen van vier roeij voeten den loop , en die spiessen , die nu doorgaens bevonden werden te seer dun te sijs,
dewelke van

vijftien roeij voeten het hout moeten wesen;
ende de persooncn, die sij ten dienste onbequaem sullen be-

vinden , datelijc te casseren; ende dat voorts tenen diegene,
die bevonden sullen worden niet versien te sijn van behoorlijke wappenen , volgens d' ordre van 't laat geexecuteert sullen worden de peinen in deselve ordre begrepen.
Dat de compagnien sullen moeten versien wesen van bequame tromslagers , hebbende den ouderdom ten minste van
18 iaren , versien met goede trommen , alsoo men bevint dat
bij

veel compagnien daertoe onbequaeme en ooc iongers wor-

den gebruist,
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Dat ooc de commissarissen en heure assistenten sullen scherpelijck hebben te letten op de passevolanten en tegens deselve
exemplaerlijck volgende de placcaete tot straffe te doen procederen.
Dat de capiteins en officieren met haere volle waepenen
mede sullen comen op de monsteringe, op pene van eenen soo
well als den anderen van een maant gagie geroyeert te worden.
Dat de capiteins , officieren en soldaeten , van wat natie die
sijn , off sij schoon met behoorlijck verloff uyt dese landen
absent waeren , heur loopende gagien niet en sullen trecken
voor haere wederkompste.
Soo wanneer eenige capiteinschappen van de inlantsche
natie sullen vervallen , sullen de respective betaalende provintien dry persoonen tot elcke vacerende compe . nomineeren,
well lettende op derselver bequaemheit , boven dewelcke ooc
noch de luitenant en vendrich van deselve comp voor genomineert sullen gehouden worden , tot welke vuil persoonen de heeren stadhouders respective eenen tot capitein sullen kiesen.
Dat de capiteinschappen te velde vervallende , sullen bij
de respective heeren stadhouders datelijck als tot noch toe
vergeven worden.
Ende belangende de capiteinschappen van uythcemsche
compagnies, suleen deselve vergeven worden bij de respective
heeren stadholders met advys der respective colonellen ,
voornaemetntlijck sulke , die door haere goede diensten en daden heur recommandabel gemaeckt hebben , en die ten minsten vier iaeren sullen gedient hebben , soo alse desen aangaende in I3ollant en eenige andere provintien gedaen wort.
Eenig luitenantschap vacerende, sall de betaelende provintie ontbieden den capitein en selven verstaen , wie hij tot
't

selve ampt, t' sij wijt sijne comp e. o ff andere, bequaein houdt,

selve verstaen hebbende , sall deselve provintie dan
voortsgaen tot de nominatie van dry persoonen , boven dewelke

en 't
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de vendrich nochtans altijdt mede voor genomineert gehouden sail worden, wyt dewelke de respective heeren stadhouders eenen sullen verkiesen ; soo van gelijken geschieden sail
belangende de vaceerende vendrichschappen , mits dat nochtans geen capitein en sail mogen gestelt worden , dan die te
voren in actuelen crijchsdienst geweest heeft, ten minsten
vier iaren en geen luitenant off vendrich dan ten minsten
dry iaren gedient hebbende.
Ende belangende de luitenant en vendrichschappen der
uytheemsche natien sullen deselve gegeven worden bij de
respective colonels met advys van capiteins , doch met goede
kennisse van voorsch. respective heeren stadhouders.
Dat voorts de andere volgende mindere officiers bij de capiteins alleen en bij niemant anders sullen gesteld worden.
Dat voortaen geen verkoopinge of oversettinge van capiteinschappen of andere crijgsofficien en sullen meer hogen toegelaten worden , ten waere met goede kennisse van sàeken ,
noch ook eenige exaltation van wat officie dat ook sonde mogen veesen.
Dat de capiteins succederende in plaetse van eenen anderen capitein geensins en sullen gehouden lijn in particuliere
schulden van voorgaenden capitein, dan alleenlijck in 't gene
bij off van wegen denselven voorgaenden sail bevonden worden behoorlijck bekosticht te sijn tot behoeft van compaegie
als aen waepcnen , cleederen off andere noodtlijchceden , en
dat hiervan alle solliciteurs
len

off

schrijvers der compagnien sul.

expresselijck verwitticht worden, opdat sij geen igno-

rantie en hebben te pretenderen.
Alle compagnien, die bevonden sullen worden, niet in sulken

ordre om tegen den viant dadelijc 't laat cloecken dienst

e doen , dat deselve datelijc sullen gecasseert ende geredu.
ceert worden.
Ende belangende dc betalinge der compagnien, dat de

pen.

ningen , die van 's laats vege daertoe getelt worden , getrou-
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welijck ende sonder fraudatie aen de compagnien sullen moeten verstrect voorden, doch wat verder deselve betalinge aengaet , salt daer op noch voorts puinctuelijck mogen geadviseert worden , soo wanneer metten eersten naerdere informatie
daerop sail sijn genomen — soo doch de provintien alomme
niet en houden tenen voet van betalinge.
Actum in den Rade van State in 's Gravenhage den 5. December 1618. Onderstont ter ordonnantie van den Rade
van State , geteekent Chr. Huigens.
Archief van Kuilenburg, 3 e Afdeeling,

3e

Hoofdstuk, N0.40.

Brief van Johan de Witt aan Stellingwerf. — Op verzoek van den heer rapporteur heeft de Leupe een afschrift
van den brief van Jan de Witt aan Stellingwerf, waarvan in
de kronijk bladz. , korte melding werd gemaakt , medegedeeld, welks inhoud is als volgt :
Mijn Heere,
Gisteren op t' scheyden van de vergaderinge van de heeren
staten Nebbe ick uyt eenige bekende heeren van West.
Vrieslandt ende de Noorderquartiere verstaen , dat binnen de
stadt van Medernblicq, naer d'observantie aldaer gebruycke•
lijck, gemeenlijck diegene, wiens tijt van bedieninge als eerste borgemr is tomen te expireren , tot gecommitteerde raedt
in den voors. quartiere wegens de voorn. stadt veert geeligeert, ende dat oversulcx deselve qualiteyt naer t' voors. ge•
bruyck jegenwoordich ontwijffelijck op U. Ed. soude werden
geconfereert. Ick vete, dat U. Ed. bekent is mijne oprechte
genegentheyt tot desselfs persoon , ende hoe gaerne ick niet
alleenlijck sonde sien , maer oock met alle mijn vermogen
helpen contribueren , dat U. Ed. alle vetmeerderinge van
eer, gemack ende proffijt wierde toegebracht; ende daeromme
derve ick U. Ed. bij desen mijn sentiment over de voorgeroerde saecken des te vrijmoediger bekent maecken , verklaerende ira oprechticheyt ende waerheyt, dat mij t' geene voors.
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is, ten hoochsten heeft becommert , ende dat ick daer door
in groote vreese ben gebracht, dat wij , door de executie van
de voors. observantie, U. Ed. hulpe ende bijstandt in de betrachtinge ende uytvoeringe van saecken, daeraen den welslant van ons lieve vaderlandt dependeert , wel lichtelijck
voor Benige jacren in de vergaderinge van haer Ed. Groot
Mo. souden mogen cowen te missen; edoch mij voorstellende
U. Ed. gewoonl. ijver tot het gemeene beste , die U. Ed.
soo menichtnael alle andere consideratien heeft ter sijde doen
stellen , omme den dienst van t' landt ten besten te betrachten , soo vinde ick reden , om mij in mijne becommeringe
eenigermaete gerust te stellen , ende vastelijck te geloven ,
dat U. Edts gemoet deselve sal dicteren , dat den dienst van
t' landt U. Ed. affwesen uyt hoochgem. vergaderinge , bijsonderlijck in dese perplexe conjuncture van tijden ende saecken,
in geenderhande manieren can lijden. Ick sal U. Ed. bij
desen niet voor oogen stellen , dat de tijt voor de deure
staet , ja albereyts geboren is , dat door ijver , goede conduicte , constantie ende couragie van de vrome ende trouhertige regenten met de hulpe van Godt Alinachtich den
staedt van ons lieve vaderlandt in die vastichheyt ende
vrijheyt sal connen worden gebracht , dat wij ende onse
posteriteyt onder Godes zegen daervan lange jacren met ruste
ende traiiquillitcyt sullen connen gauderen, wetende dat
t' selve U. Ed. beter als mij ofte ywant anders is bekent ;
maer ick can mij niet onthouden U. Ed. te sommeren op
desselfs eygen gewisse , off U. Ed. gevoelende , wat gedeelte
deselve is maeckende in de voors. trouwhertige regenten,
wat portie deselve is contribuerende in den voors. gercquireerden ijver , conduicte, constantie ende couragie , ende generaelijck wat gewichte deselve is toebrengende tot de gemeene saecke , niet met mij soude oordeelen, dat door desselfs affwesen, de vercrijginge van de voors. vasticheyt ende
vrijheyt in perieul soude worden gestelt , ende off U. Ed.

aso

derhalven desselfs gemoet in tijden ende wijlen bij verkeerden uytslach van saecken wel soude connen gerust stellen.
Ick bidde, dat U. Ed. ten goede gelieve te duyden , dat ick
uyt een abondante genegentheyt tot den welstant van ons
lieve vaderlandt ende uyt een rechtmaetige becommeringe
voor het qualijck vaeren van dien U. Ed. bij desen come
versoecken ende bidden , dat deselve doch sich tot het voors.
gecommitteerde raedtschap niet en gelieve te laeten employeren, maer het werck aldaer soodanich te helpen dirigeren,
dat de gemeene saecke ende de vrome regenten door U. Ed.
praesentie in de meer hoochgem. vergadefinge mogen blijven
geappuyeert, alhoewel ick vastelijck geloove daerbij te versoecken een saecke , die albereyts in U. Ed. gemoet in dier
voege vastgestelt sal sijn , wel wetende, dat U. Ed. niet sal
mancqueren den ijver ende de genereusheyt , omme voor alle
de werelt te betonnen , dat deselve gewoon is ende albereyts
genegen sal blijven den dienst van t' landt voor uytterlijcke
cere , voor ruste, voor gemack , voor proffijt , ende voor al
t' gene bij de menschen geestimeert wort te praefereren; daervan ick de verseeckeringe bij mij hebbe , met niettemin op
t' geene voors. ick seer gaerne door een letterken van U. Ed.
bij rescriptie gerust sal worden gestelt, t' werck ick gansch
gedienstich versoecke , hoe eer hoe liever te mogen geschieden , ende verblijve altijts,
Mijn heere,
UEdtS

ootmoedige

dienaer,

Haege den .30. Janrii

Johan de Witt,

1654.

1654.
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19. Wergadering. 27 October 1849.

Teregtwijzing: Bibliotheek. Charters en geschiedkundige bescheiden,
betrekkelijk het land van Ravestein. Graaf Willem Lodewijk van
Nassau's legerberigt, 1583, Leijcester verklaart dat de verwijdering tilt Utrecht van v. Zuijlen, Thin, Heermale enz.,
buiten ,z,i n bevel is geschied, 15'86. 31. Harpensz. Tromp bereid
zich ten strijd tegen de Duinkerkers,

1642.

Barel van der

Putten, zeeslag bij la Hogue, 1692.
Teregtwijzing.

In

de Kropijk blz. 310 onderste regelstaat:

oudste kameraars rekening der stad Middelburg, lees: oudste
burgemeesters rekening der stad ]Middelburg.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer Beeldsnijder van Voshol:
Rapporten van Liet notabelst voorgevallen ter vergadering
van de heeren staeten van Hollandt en lyest-Frieslandt ,
beginnende van den 29 lllajo des jaers 1726. Handschrift.
Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het
land van Ravestein.
De heer Rethaan Macaré meent op dit verdienstelijk werk,
uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van kunsten en
wetenschappen in 1Voord•Braband, bijzonder de aandacht der
leden te moeten vestigen , zoowel wegens het belangrijke van
het werk zelve als wegens de overeenkomst van dezen arbeid met dien , welken zich dit Gezelschap ten doel stelt , namelijk het openbaar maken van onuitgegeven bescheiden en
oorkonden.
De uitgave van dit werk in 8° formaat , is door genoemd
Genootschap aan den verdienstigen heer dr . Hermans, onder
medewerking van de heeren A. van Hoogstraten , kapellaan te
Uden en M. van den Bogaard, rector der Latijnsche scholen
te Ravestein opgedragen. De wetenschappelijke bewerking
getuigt van de kunde en ervarenheid der bewerkers. Het
eerste gedeelte vangt aan bladz. 1 ! 44 met de topographische
genealogische en statistische bescheiden wegens het land van
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Ravestein. Hierop volgen de charters en geschiedkundige
berigten betrekkelijk dit

land ,

behelsende het l e en 2° ge-

deelte eene verzameling van 109 charters en bescheiden ,
waarvan het oudste dagteekent van 815 , 816 , betrekkelijk
giften van goederen in Noord-Braband, met name te Herpen , aan de abd ij van Lorsch , en het laatste van No-

vember 1611, zijnde een conceptbrie van de aartshertogen
Albert en Isabella aan de keurvorsten van Brandenburg en
Neuburg, met bevel, om alle nieuwigheid in de godsdienst in
het land van Ravestein te weren. Boven elk der stukken
is de korte inhoud vernield met de dagteekening , en voorts
vergezeld met de noodige aanteekeningen en verklaringen tot
opheldering en goed verstand van elk stuk.
Graaf Willem Lodew ijk van Nassau's legerberigt. Dec.
1583. Medegedeeld door den heer Hooft Graafland te Utrecht.
De roekelooze euveldaad van den hertog van Anjou ,
droeg bittere vrucht » zegt de heer Groen van Prinsterer in
zijn Handboek der geschiedenis van ons vaderland, deel I.
blz. 209." Groot was de voortgang der Spaansche wapenen ,
daar verslagenheid , tweedragt en mistrouwen algemeen werd ;
al hetwelk aan Parma gewenschte gelegenheid gaf om vele
groote steden in Braband en Vlaanderen te bedwingen.
Het was dan ook in de maand December van dat zelfde
jaar , toen het de Spaanschen gelukten om met 25 vendelen
en 700 peerden den Rijn over te trekken , in weerwil van
de pogingen door graaf Willem Lodewijk van Nassau om dit
te beletten. Het afschrift van het berigt van vijands bewegingen , dat deze veldoverste , kort voor dien overtogt', aan
den landraad toezond , werd door een der gecommitteerden
van vege

Utrecht ,

den heer Johan Rhengers , aan de staten

van Utrecht , met eene begeleidende missive, ged. 6 Dec. toe.
gezonden. Dit legerberigt
inhoud betreft ,

en luidt aldus :

is ,

zoowel wat de schrijver als de

niet geheel van historisch belang ontbloot ,
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Copie des veltouerstcn graelf \'Vyllent Lodewick van Nassau schrijvens an de heren lantrhaden , dat. den 16 Dec,
1583.
Edele , erentfeste etc. W edelheit sell gelieuen te weten
wo dat wij detsen morghen mettet krijgbesvolek van net]
sijn opgetagen, Mild verhapen mit Gades hulp morgllen bij
den grave van ?doers te wesen.
Soe voel den vijandt, dye op dese ander sijdt de6 'j,ls
lycht, aengaet, werden wij bcryclrtet, dat denselue oninogi:elijck is bij dessen water uucr te tornen.
Soc viel den vijandt op dcsse zijclt Iles Rijns aengact
hebben wij tijdung dat denselue in het Wcderlrroeck lyggen
solde , dull en hycr van Owen seckerheyt ; dan wij sijnnen
alle oghenblijck sekere kortschap verwachtende.
Dye wtleggers tot bij Rees, Griet ende aen de Spoy gelegen , Nebbe syck gysteren mit nauwer noit van wegen des
ijses salueren konden, vnd zijn gedrongen werden op ? iiniruegen te wijeken. Desgelijcke heft oick dye wtleggl ^ er , tot
bij Emme; yck gelegen opt tolhuys moeten wijckcn.
Dye wtlegger tot an de Beeck vnd den Corten dijck gelegen, lyggen nu bauen den Corten dijck, waervan wij UE. hebben wyllen aduerteren om, alst weder verandert sal siju , ider
wtlegger wederom op zijn plaetsc te doen vertrekken.
UE. sal oeck gelieuen des heren van Dorts rater ons nae te
sender, waer hij -- soe ons wthen Graue vnd Iluysden dye
graef van Ilohenloe enyge ruyter toescllyckt, -- verhapen
wij den vijandt een af broeck te doen , want wij verstaen
denseluige soo sterck nyet te wesen als men bendeent heeft.
Wij hebben oase passagie van Elten op Doticum ende alsoe
voert nae Wederbroick genamen , om dat wij verhapen den
vijandt dan zelfs aen te treflén, vnd met Gods hulp een afbroeck te doen.
l), vud Beijere is vannet huys Hudsberg , bauen Bon gelegen , wederom afgeweken.
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Dit afschrift was met de hand van Rengers geschreven ,
wiens begeleidende missive niets ter mededeeling waardig behelst.
Lekester verklaart dat de verwijdering uit Utrecht van
v. Zuijlen, Thin, !herniale enz. buiten zijn bevel is geschied
1586. Medegedeeld door den heer van Asch van Wijck.
In liet jaar 1586 poogden de burgerhoplieden der stad
Utrecht , ondersteund door de partij van Leijcester , het
onbepaald gezag van dien landvoogd aldaar te vestigen. Om
dit doel te kunnen bereiken , moesten verscheidene aanzienlijke mannen , als jonkhr. Nicolaas van Zuylen van Drakenburg , schout der stad , Floris Thin, lands advokaat, Floris
Heerniale en meer anderen , die als getrouwe vrienden van
het huis van Nassau bekend stonden , en welker tegenstand
en invloed men vreesde , uit de stad verwijderd worden.
Deze hadden zich naar Vianen , IJsselstein en Montfoort
begeven , en gaven aan de staten van Holland berigt van
hun wedervaren , die in de vergadering van den raad
van state , alwaar ook prins Maurits tegenwoordig was , aan
Leijcester hun misnoegen hierover deden kennen , verklarende dat zij amptshalve dese proceduren niet en tonden goetvinden , als wesende het beginsel van wterste confusie , differentie ende muterie, waardoor Utrecht in 's vijands magt zou
vallen. Al de in de vergadering aanwezige personen, zoowel de
gecommitteerden der steden als de leden van den raade van
state en prins Maurits, beriepen zich op de vele trouwe diensten , door deze mannen aan het vaderland bewezen , en gaven in hunne discoursen met zijn Exc. zeer vrijmoedich gevallen niet onduidelijk te kennen , dat zij hem voor den
bewerker daarvan hielden. Leijcester nogtans verklaarde
plegtig , dat die uitzetting geheel buyten sin meeninghe, wille
ende beveel geschied was, maar dat hij alleen, op bekomen
narigt van heimelijke verstandhouding des vijands in de stad
Utrecht , op de goede bewaring daarvan had aangedrongen.

335

Hetgeen in die vergadering verhandeld werd , deelden
de gecommitteerden van Gouda mede aan den ontvanger dier
stad , Gerrit Regeling , met verzoek om na lezing des briefs ,
dien terstond te verzenden aan Floris Thin en Jan Robberts
van Druncn , die zich te Montfoort hcvoi den. Het afschrift
van dezen brief berust op het archief der oud-roomsehe geestelijkheid te

Utrecht

en is van den navolgenderr inhoud

Eersame , wijze , discrete, voorzienighc, goede vruiidt.
Wij sijn niet alleen ten hoogste« verwondert , macr oock
bedroeft geweest dezen morgherrstondt wt iJE. ende des hee
ren staten bricue;i te verstaen de wtbarstinghe van dsuleken
swarm .... Dies wij dese sake niet alleen hehertigende,
als onse beste herco ende vrunde ac gaendc , i B aer bij consequentie yder van ons particulier swaerlijck betredende, hebben aen de expeditie op den brieuen aen die hereg staten
naer ons wterste vcrruoghcn de haat gehouden , daer van wij
niemanden hebben beuondeti , die die sake anders verstont
dan t behoert ; ouersulx sijn die seine geresolueert , sulcx als
UE. wt den brieuen van die heren staten suit verstaen; ende
die heren edelen met die gecommitteerden van alle die steden sijn gelijckelijk verschenen bij sijn Exc. ende raet van
staten , daer sijn Exc. graue Maurits mede tegenwoordich
was, ende hebben sijn Exc. vrijmoedich aengedient, dat sijluyden arnptshalueii dese proceduren niet en tonden goetuinden , als wesende het beginsel van de wterste confusie ,
differentie , muterie ende het enighe middel om die stadt van
Vtrecht sonder resistentie inhanden vair den vijant te brenghen, twelk oock in andere plactsen bi den vijant vanden
lande zoude kunnen worden te weghe gebracht ; dat wij
gelijckelijk konden getuygen van die goede diensten , die bij
den schout , die heere van ZuIen , Thin , Hermate , Drunen ,
Foeck ende enighe andere wtgeleyten waren gedacn , ende
dat an haer getrouwicheyt noch bi ons noch bi eenighe vrome
ingesetene vanden lande en wort Betwijfelt : dat daer om
23*
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sijn Excellentie grotelijk had te consideren , dewile dese sake
was gedaen op sijnen naera, geexploicteert met assistentie van
Engelscl^,e garnisoen , hoeflat alle vrome goede luyden daer
deur souden worden verslagen ende gedescourageerd , ende
veel andere propoosten ende redenen daertoe dienende; daerop
bij sijn Exc. is verclaert , dat sufex geheel was buyten sijn meeninghe , wille ende beveel, ende dat hem t selfde ten hoochsten
leet is , ende dat hij met aduys van den raet daerin promptelijk soude versie p , nemende Godt ten getuighe , dat hij
geen ander beueel aan die van Vtrecht had gedaen , dan dat
siluden goede toesicht zouden nemen op die bewaernisse van
haer stadt , alzo hij was geaduerteert, dat den prince van
Parma merckelijke intelligentie in haer stad was hebbende;
verclarende dattet hem opt hoochste leet was , dat alsulcke
vrome luden bij hem waren aengetast. Zijn Exc. graue
Mauritius ende alle die heren van den rade van state , die
alle swoeren dauertentie te hebben , toonden sunderling groot
mishagen , getuigende grotelick over den groote diensten ende
getrouwicheyt van de voorn. personen ; sulcx dat wij vastelick betrouwen , dat bij sijn Exc. ende rade op deze zaken
zal worden ordre gestelt tot der heeren contentement. Deze
discoursen met sijn Exc. zijn zeer vrijmoedich geuallen, daervan wij tot gelegenheyt naerder sullen spreken. UE. sal gelieuen dezen terstond aen de heeren nelfetfs den brieue van
de heer-en staten over te scicken, ende hemlieden te versekeren , dat sij alles goits rnogten vertrouwen , daertoe ons van
harte geerne ons vermogen sullen laeten gebruyken, Indien
enich van de heeren gelegen is , ter Goude voer een tijt te
tomen, ons huvzen sullen voer haer open staat;, Ilier=
mede etc.
Monsieur Hegeling , seer hartelick aen UE. ende an die
voergenoemde heeee gebiedende , aen weleken wij nyet gelaten souden hebben te scriuen , indien den tijt t selfde konde
lideg , zonder hem langhe in verwachtinghe te doen bliuen.

r
wt den Hagl,e den 11 Atigusti 1 t^ ^,

^,^d^ ,cas

kent , UE. dienstwilliglae Derek Jans. l.one!: , Francois i rdt. ;ke.
Het opschrift : De eers., discreten etc. Geri it llegeiing o,utfanger wonende te Gouda. Nog lager .• Om ter., toa:t die
r

geopent zijnde toe te sluyten , ende te senden tot Montf'oot t
aan mr. Flory s Thin code Jan 1lobbei ts v an Praaien.
De uitgezette personen werden eerlang gelast zelfs alle dc
Nederlandsche prov iAncien te verlaten , doch de staten van
Holland namen lien in bescherming , zoodat dele last zonder
gevolg bleef.
Harpensz. Tromp bereidt zich ion strij d tegen de Dutn•
nijder van Voshol.
herkers. Medegedeeld door dcii leer
In weerwil van de dapperheid , waarwede onze zeeheiden
in 1640 en 1641 de Duinkerkers hadden bestreden , nam
hunne stoutheid dagelijks toe. » Het was ," ze gt de heer de
Jonge , Gesels. vair 't Ned. Zeewezen, 1, 333, »aan de Ncder
landscue bevelhebbers genoegzaam otinio,clijk , om de koopvaarders en visschers dezer Linden tegen hen overal en altijd te beveiligen, Hierbij kwam de traagheid van sommige
provincien in deii opbrengst von hun aandeel tot oiide!howl
van het zeewezen . waardoor naeer dan eens de tijdige en
behoorlijke uitrusting van schepen , tot bedwang der fluinkerkcis bestemd , verhinderd Werd..' Uit den i.a, olg Visclan
brief van Tromp , welke zich in mijne eirzaineli n; bea ';,,tt
blijkt dan ook , dat in de maand Jul j 1642 de !hunkerkers weder cene vrij aanzienlijke sulicepsmagt hadden gereed
liggen , om daarmede den onzen afbreuk te dalar --- cis hoe
onze vermaarde zeeheld M. Har h ensz. Tromp , aan wier de
bescherming der Zeeuwsche en It ainsche kusten was opgedraa

gen , zijne maatregelen nati, om hen hij de eerste geschikte
gelegenheid fatsoeiteljk het hoofd te binnen lieden. -- Iiij
verklaart echter hiertoe niet in sta ;t te zijn , indien Holland
en Zeeland binnen den behoorlijken tijd hunne schepen niet
bemand en met levensmiddelen voorzien op de kust zonden,
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Edele Mogende Heeren.
V Ed. Mogende missiue vanden Men dezer wt Middelburch is mij door den Gap t Bastiaen Tijssen wel behandicht,
weleken tapt in compe vande cap lln Pieter Marcus ende
Joos Block desen morgen bij mijn sijn gecomen , daer in
V Ed. Mogende mij schrijft verstaen te hebben , dat den
vijandt met 34 á 35 schepen in t' Scheur souden leggen,
gereet om zee te kiesen, ende derh3luen tot ons versterckinge
stierden de cap Abram Crijnsz. , Bastiaen Tijssen ende Pieter Marcus , daerouer ick V Ed, hertel. sij bedanckende ;
maer soo ick tegenwoordich met 10 Noort-Hollander con•
voijers als Noortsche directeurschepen (in leeninge) sij versterckt, die van dese tijt noch .3 weecken bij ons sullen blijven , ende ick noch 15 schepen sorterende onder de vlagge
bij mij Nebbe, daer van ick voer dit toecomende hooch
stroom zal stieren , om schoon te maecken , om alhier wederom te sijn , aleer de voorsi. geleende schepen vertrecken,
ende derhaluen ick ons suffisant oordele , den vijant wtcormende het hooft te bieden , soo hebbe ick goet gevonden
de voorss. capiteynen date'. wede: om te stieren bij den beer
vice-aclmirael Jan Everts , om bij hens tusschen Nieupoort
ende de Wielingen op V. Ed. Mogende ordre te gebruycken,
sulcx den afbreuck vanden vijandt, ende bescherminge van
de Zeeusehe ende Vlaemsche cast sal vereysschen. Ende
versoecke wijders, dat hare Ed. Mo. gelieven alsucken ordre
te stellen , dat tegens dien tijt als de geleende sehepen moeten vertrecken, bare 5 schepen, sorterende onder de vlagge,
schoon ende gevictualieert tot ultimo November bij ons in
prompte mogen sijn, want wij t' aller uren soo sterck moeten veesen, om den vijant, -- die met 21 schepen in t' Scheur
geroet leyt om zee te kiesen met noch 12 in de haven,
om met d'eerste gelegentheyt in t' Scheur bij haer gros te
begeuen , -- fatsoenel. bet hooft tonnen bieden , 't welck wij
niet souden covnen doen , wanneer Hollandt en Zeelandt

3.'4))
binnen de voorss. tijt hare schepen ^ E prompte op de cust
ende gevictualicert , als voren is vernielt , niet versorchden.
Mij dan daer op verlatende, sal eyndigen ende r m er cordiale
salutatie blijven
V. Ed. Mo. dienstwillige vrindt,
(get.)

M.

Harpts Tromp.

Actum in t' schip Amelie voor Mardijcq, den 18. Julij 1642.
Opschrift : Edele mogende heererr, mijn henen gecommit-

teerde raden ter admiraliteyt van Zeelandt , residerende tot
Middelburch.
Of er werkelijk eene ontmoeting heeft plaats gehad , dan
of de traagheid van Holland en Zeeland in de toezending
der noodige versterking van schepen deze onderneming heeft
doen falen , leert ons de geschiedenis niet ; terwijl ook het
aangehaalde werk van den heer de Jonge geen gewag daarvan maakt.
Karel v. der Putte , zeeslag bij Hogue, 1692. Medege-

deeld door voorn. beer.
Hoewel de meeste Nederlandsche schepen , door stilte verhinderd, geen deel namen aan dezen zeestrijd , waarin Lodewijk XIV de heerschappij ter zee verloor -- is echter de
navolgende brief, waarin eenige bijzonderheden van dien strijd
verhaald worden , niet van belang ontbloot, omdat hij door
een onzer bekende zeehelden, Karel vals der Putten, geschreven is.
Edel Mog. Hecren.
Mijn heeren, nac t' sluyten van mijnen brief, soo sijn 13
consyderable Fransche conincxschepen verbrandt , waar onder
ses van dry deckx en 7 van 60 tot 70 stucken , boven het
getal jn mijne vorige missyve gewentyoneert, zoodat men calculeert, dat 20 Fransche schepen sijn verdistruyeert, soo in
de batailje als voor Cherborlrgh en la Hogue int gesight van
coninck Jacobus , die men door de verrekijker can sien , aldaar gecampeert leggen , soomen seght met 30,000 man. De
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Engelsche sijn tegenwoordigh nog doende met eenyge transportschepen te branden , die men seght een getal van 200
aldaar te leggen, hueder is in den crijgsraat geresol'veert een
exquader van 60 oorloogschepen te dethasieren na Brest en
aldaar te blijven cruyssen voor den tijt van tien dagen , om
de Fransche in Brest leggende te observeren , en 10 á 12
van de ligste schepen om te cruyssen van Abel de Grace
tot Duynkerk tot beveylijginge van 't Can aal ende 6 Franse
geretijreerde conincxschepen aldaar optezoeken. Waarmede U
Edel Mog. bevelende in de genadige protectie des Allerhoogsten sal blijven met presentatie van mijnen onderdanijgen
dienst,
Edel mog. Meeren ,
Mijn heeren
V Edel mog. ootmoedygen dienaar,
(get.) Carel van der Putte.
In 't slands schip Coninck Willijnm, geankert leggende
ontrent d'heylande van St. Marcus , den 3 Junij 1692.

20.
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Teregtu'ijzinq. Op liet voorgaande vel , z i;;de -\

el , rs

de paginering verkeerdelijk aangeduid , staat : 367, íec.5: 337
en zoo vervolgens.
Correspondentie. Ten gevolge van het voorstel des bc3tuue,,
van het Gezelschap aan den heer Jules Borgnet , arc?h ivariu
te Namur en secretaris van de Archeologische vereenigi rrg
aldaar, om door wederzijdsche mededeelingen den wetenschappelijken band dier in hetzelfde jaar opgerigte genootschappen te bevorderen , heeft de voorn. licer zijne
missive van G November 18 49 uit naam van de bestuurscommissie der Archeologische inrigting , aar het historisch
Gezelschap ten geschenke aangeboden de voormelde statuten
en het bereids door haar

in

het licht gegeven werk , met

toezegging van voor het einde van dit ;aar de 2 eerste a[levcringen van

hare

Annales en alle volgende werken

ic

len toezenden.
Op voorstel van liet bestuur hebben de leden besloten, om
de tot dusverre uitgegeven en volgende werken des Gezelschaps aan genoemd genootschap te doen toekomen ,

terwijl!

de r=apporteur voor de Belgische leden verzocht wordt, dit
besluit ter kennisse van den voorn. beer secretaris te brengen , en tevens de bestuurs-commissie der Archeologische vereeniging voor de betoonde belangstelling beleefdelijk dank
te betuigen.
Geschiedenis vaan de verdediging der provincie Holland
1672. De heer rapporteur voor de leden in de provincie
Utrecht deelt mede , dat de beer de Bordes , luitenant-ingenieur te T trecht, ter plaatsing in de werken van het Gezelschap heeft aangeboden ccne sloor heul over voormeld
onderwerp geschrevene geschiedkua clige proeve , grootendeels zamengesteld uit tot

dusverre

ongebez igde bruinren ,

betrekkelijk hit vcrdedigings stelsci lira te lande bepaaldeNk in liet merkwaardig iaar van den inval van
Lodewijk \IV.

ei air dit neet "org bewerkt en met de
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oorspronkelijke bescheiden toegelicht opstel , is de heer de
Bordes van voornemen , voorloopig een kort verslag te geven
in den _Militaire Spectator , ten einde de aandacht reeds
aanvankelijk op dit gewigtig onderwerp te vestigen en welligt
anderen aan te moedigen tot toezending van belangrijke bescheiden of tot het geven van nadere inlichtingen , die tot
meerdere volledigheid dier proeve zouden kunnen strekken.
Daar dit opstel de bijzondere aandacht van den geschiedkundige verdient wegens de belangrijkheid van het onderwerp , hetwelk nimmer grondig is behandeld

geworden ,

meent

het bestuur van het Gezelschap de leden beleefdelijk te moeten uitnoodigen, om aan den heer de B. door tusschenkomst
van den voornoemden rapporteur al wat tot dit onderwerp
betrekking heeft , wel te willen mededeelen.
Verkorte geschiedenis en omwandelingen in en door Elburg. Oosterwolder hleederdragt. De commissie van redactie , verzocht tot het geven van verslag (zie Kropijk blz. 372)
omtrent de aan het Gezelschap toegezondene plaatsbeschrijving van Elburg , vervaardigd door den heer W. Haasloop
Werner te Elburg , deelt bij monde van den voorzitter
mede , dat bij nader onderzoek is gebleken , dat het geschiedkundige gedeelte dier beschrijving in het Iroordenboek van den heer van der Aa bijna woordelijk is opgenomen. Hoewel volgens bekomene inlichting van den heer
H. W. van het overige geen gebruik is gemaakt, komt het
echter der commissie voor , dat dit gedeelte afzonderlijk , hoe
belangrijk voor de stad Elburg zelve , geen genoeg historisch
belang bezit, om in de Berigten te worden opgenomen.
Om

het opmerkelijk verschil in de kleederdnagt van het

dorp Oosterwolde (zie de beschrijving in den Geldersche dlmanak 1848. fol. 138) met die van het aangrenzend dorp
Oldebroek te doen opmerken , heeft de heer H. W. de goedheid gehad afteekeningen daarvan ter inzage aan de leden
der vergadering toe te zenden.
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Namen van de hoerenministers van de stud Leyden. De
heer rapporteur voor de provincie Noord-íHoliand legt ter
tafel een handschrift , ter beoordeeling aan het Gezelschap
toegezonden door den beer 1iTernèc te Medemblik , in Hetwelk chronologisch zijn verzameld de namei] van verschillende personen , welke in genoemde stad openbare betrekkingen hebben vervuld, als.
Pensionatisseit

beginnende 1496.

Secretarissen

1420.

Griffiers
Mede- of ondersecretarissen te gelijk secre-

1595.

tarissen van (le rekenkamer

1596.

Allen vervolgd tot het jaar 1815.
Men besluit dit stuk te stellen inhanden der commissie
van redactie tot nader onderzoek omtrent zijde belangrijkheid.
Arbitrale uitspraak in zake van Cornelis van Daverden
en Gerrit van Oldenbarnevelt, betrejfende den manslag door
laatstgenzelden gepleegd aan Arend van Daverden 1677.
Medegedeeld door den heer Beeldsnijder van Voshol.
Alzo aen ons onderscreuen zekere compromis ende verblijff
gedaen is tusschen Cornelis van Daverden zoon van Arnt
van Duverden , ende mr. Cornelis van Duverden , advocaet
van den houe van Vtrecht, voir hem zelven ende vervangende
alle sijs vrunden ende magen, ter eenre, ende Gerrit van Oudenbarnevelt met Reynier zijn zoon . ende hem sterekmakende ende vervangende alle Naere vrunden ende magen , ter
anderen zijde, ende dat beruerende die nederslacli gedaen bij
den voirs. Gerrit van Oadebarnevelt aen den persoon van
zaliger Aert van Daverden , ende mede dat Cornelis van
Duverden den voirs. Gerrit onlanx een merkelijke quctzure
gejnfligeert hecfft gelzadt ; dat ook Reynier voirs. wel bij
dranch zijnde leem vervordert Radde niet een geladen roer
ie dreygen , alst scheen , Frans Gerritss. des voirs. Cornelis
van Duverdens wager, mitsgaders alle question ende geschil
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len die dair aen cleven , egeen in als vuytgesondert ende
solider enige vorder deen opten anderen te reserveren , breder vermogens den compromisse voerden gerechte van
Vtrecht gepasseert opten VI Augusti voirleden. So ist , dat
wij , onderscreuen partijen bij weder sijde bij monde geboert,
ende samentlijcken rijpelijk op alles gelet hebbende , vuytgesproken , geseyt ende gearbitreert hebben , seggen ende arbitreren bij desen , dat dvoirs. Gerrit van Oudebarnevelt voir
aaiende honorable betalen sal tseventich karolus guldens eens,
dair van deen helffte te betalen binnen twee maent , tot behoeffe vande weeskijnderen binnen Vtrecht, ende dander
helffte binnen acht maenden daernae , tot behoeff van de
weeskijnderen tot Amersfoort , aen handen vande weesmeesters respectiue. Ende dair en bouen die predicaren te geuen
terstondt tot een re fectie tien gulden ende twee toert sen
ter eereed Goods, dair voir die selve predicaren gehouden sullen wesen een messe van Requiem te singen over ,lie iele
vanden voirs. Arnt van Duverden , ende sal dair en bouen
betalen vff gulden groet voor gereclitelijcke tosten van desen compromisse. Ende sullen geen partijen mogen tomen,
bliuen off logeren inde huysen offte logysen dair dander is,
dan sal die gene die eerst van partijen in de huysen off logysen is , daer mogen blijven, ende sal de lest compt moeten
offtreden ende ewech gaen , opt verbueren dat yemans van
partijen contrarie dede van hondert gouden realen jegens die
conincklijcke majesteit te verbueren , het een derdendeel tappliceren tot behoeff vande co. mat. , het ander derdendeel
tot behoeft vande weeskijnderen als bonen , ende het derde
derdendeel tot behoeff van partijen ; ten ware dat partijen
tvoirs. dit poinct malcanderen solemnelijcken erfde juridice
remitteerden. Ende byer mede sullen partijen van alle hun
geschillen die sij enichsins mogen hebben , verleken, versoent
ende veraccordeert wesen nu ende ten ewigen dagen. Ende
jn kennisse van dese hebben wij arbiters voirs, dit zelue
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onderteyckent , ende
elk

van

partijen

sullen t zelue te register laten stellen ende

mede

ten gelijcke leueren hij ons onder-

teykent.
Actum t

van

Utrecht den

partijen,

so die

achtsten Augusti

a°.

4577

nyt Lij ma.canderen

in

absentie

en begeerden te

wesen.

Get. Jo. van

Groeysbeck.

Vuytenbroick.
NV. de Loon.
Achternolgcnde d"11 appoinotewente vanden

gerechte van

van date (lei; Hi e" Octobris, dairhij geordonncert ende

Vtrecht

gecommitteert

ware:1 Groesbeeek Vuytenlieouck code Loon
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Gerrit van Olden-
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ende
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allen anderen

ter andere
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code
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heel

forme

transactie ja handen vande voors. commissarissen ,
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al t. gene zijluyden verclaeren zullen te
voor sententie t houden, solider dair off in eni-

louende t zelve ende
volcomen ende

ger manieren , onder verbande

den V.

van allen rechten. Achim

Octobris 77.

Pij mij G.

Oldenbernevelt.

Iets naders over het archief der stad Lfsselstetn. Medegedeeld

door den beer J. J. de Geer.

Op blz. 101

volgende

zelschap , jaargang
inhoud

mede

archief
lct

ventaris, welke daarvan
ment

zijn niet

Kronijk

van het Historisch Ge-

de heer

Hooft Graafland

den
der stad Usselstein volgens een in-

op last van het

provinciaal gouverne-

ettelijke jaren

werd opgemaakt. Wij

gelegenheid geweest om

te kunnen beoordeelen,

van Utrecht voor
in de

der

1849 , deelt
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in hoeverre deze inventaris naauwkeurig zij ; maar zijne onvolledigheid bleek ons al spoedig bij eene vlugtige beschouwing van het gemelde archief, waartoe wij door de vriendelijke
hulpvaardigheid van den beer van den Heuvel , wethouder
der stad IJsselstein , in staat werden gesteld. Immers al
wat nog van eenig historisch belang in dit archief voorhanden is , wordt in dezen inventaris gemist , hetgeen blijken kan uit eene korte opgave der navolgende , deels nog
onbekende bescheiden , waarvan de afschriften zich in verschillende oude stedeboeken en andere handschriften bevinden.
Johan van Nassau , verkoren bisschop van Utrecht , geeft
zijne toestemming tot het leggen van eenen dam in den
IJssel en tot het stoppen van den loop dier rivier te Hoppenesse bij het Gein. 1285. Feria quinta ante Marie Magdalene.
Guy van Henegouwen , bisschop van Utrecht , stelt drie
vaste jaarmarkten te IJsselstein , welke acht dagen zullen
duren , en zegt geleide en bescherming toe aan alle kooplieden , die deze markten komen bezoeken. 1310. Zat. na
St. Martiju in den winter.
Johan van Diest , bisschop van Utrecht , verleent, ten gelieve van Gijsbrecht heer van IJsselstein , aan de poorters
van IJsselstein vrijdom van het sluisgeld in het Gein. 1331.
Zond. na Invocavit me.
Wilkeur vastgesteld door Arnaud , heer van IJsselstein ,
ten behoeve der onderzaten 's lands van IJsselstein. Getuigen zijn o. a. Hendrik van den Rijn , proost van St. Jan te
Utrecht , Johan van Lewenberch, ridder , Otto van IJsselstein , broeder , en Gijsbrecht van den Bossche, neef van
Arnoud , heer van IJsselstein. 1348. Maand. na St. Paul.
conversio. (bevestigd door keizer Maximiliaan, Gent, 3 Maart
1508 , en door keizer Karel V., Brussel, 23 Dec. 1531).
Margaretha , gravinne van Henegouwen enz., verleent , ten
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gelieve van Arnoud, heer van IJsselstein , haren getrouwen
leenman en raad , tolvrijdom in haar gebied aan de poorters
van IJsselstein. 1350. St. Lucas.
Burgemeesters , schepenen en gemeene raad der poorte van
Oudewater beloven aan Arnoud beer van IJsselstein , dat
zij voortaan geen poorters meer uit zijne landen zullen ontvangen, tenzij deze zich geheel met der woon binnen de
stedelijke vrijheid van Oudewater vestigen , terwijl zij tevens
de poorters van Ourle ^,vater vrij geven , olie binnen den lande
van IJsselstein woenechtig zijn. 1355. Zond. na Kruisdag
inventio.
Regten en vrijheden verleend aan de poorters van IJsselstein door Guijotte, vrouwe van IJsselstein , bij goedkeuring
van Johan heer van Egmond en IJsselstein, baren gemaal.
1360. St. Jans avond nativitas.

Regten gegeven door Arend , heer vair Egmond en IJsselstein, aan de poorters en onderzaten van zijne heerlijkheid
van JJsselstein. Raden en getuigen zij n o. a. Floris van Alkemade en Gijsbei t Ilendriksz. van IJsselstein. 1301, 1397 ,
1399, 1402.
Regten vastgesteld doo r Johan, heer van Egmond en IJsselstein. 1423. Dertiendag.
Rudolf van Diepholt , bisschop van Utrecht , geeft , tot
voorkoming van onheil en tot vernietiging van kwade gewoonten , ccne nadere verklaring van den dijktarief der bisschopsschouwe in den Lopikerwaard , welke voormaals , op
St. Maria Magdalena 13 28 , door zijnen voorganger Johan
van

Nest

en den graaf van Holland, bij goedkeuring van

Jan van Henegouwen , Gijsbert van IJsselstein , Hendrik van
der Lek , Zweder van Nlontfoort en anderen te St. Geertruidenberg gegeven was. 1434. 's Avonds voor Maria

Mag-

dalena.

Overeenkomst tusschen den bisschop , de prelaten en den
magistraat van Utrecht tot behoud var ^ den dijk , gelegen

368
langs de Lek tusschen den Nieuwendam en Schoonhoven.
1440. Vriid. na 0. L. Vrouwedag nativitas.
Dij vastgesteld aangaande de bisschopsschouw in
den Lopikerwaard door Rudolf van Diepholt , bisschop van
Utrecht , bij goedkeuring van Philips hertog van Bourgondië
enz. en Willem , broeder tot Gelre , heer van Egmond,
IJsselstein en 's lands van Mechelen. 1454. Aug. 10.
Philips hertog van Bourgondië enz. belooft den heer van
Egmond en IJsselstein , zijnen getrouwen ridder , raad en
kamerling , benevens de onderzaten van IJsselstein, vrij te
zullen houden van alle achterstallige gelden en breuken ,
welke binnen de dijkaadje van den Lopikerwaard gevallen
zijn vóór den 10 Aug. 1454, dag der bezegeling van den
nieuwen dijkbrief van den Lopikerwaard. 1457. Julij 30.
Regten vastgesteld door Willem van Egmond , heer van
IJsselstein , ten behoeve der poorte van IJsselstein en de
landen van den Achtersloot , Benschop en Polsbroek. 1436 ,
1437, 1441, 1451 en 1557.
Philips , hertog van Bourgondië belooft die van IJsselstein
schadeloos te zullen houden van het morgengeld, hetwelk zij over
de heerlijkheid van IJsselstein , zonder uitzondering der land e n van de ecclesien en de burgers van Utrecht, hadden
omgeslagen en hem gegeven tot bestrijding der kosten van
den Lekkendijk. 1462. April 25.
Unie tusschen IJsselstein en Vianen. 1495. Febr. 2.
Zoen tusschen den bisschop en het Nedersticht van Utrecht,
ter eerier , en den graaf van Buren met zijnen zoon Floris
van Egmond , jongen heer te IJsselstein , ter andere zijde.
1511. Augustus.
Regten verleend door Floris van Egmond , graaf van Buren , Leerdam , heer van IJsselstein enz. 1524. Oct. 3.
Buiten de aangehaalde oorkonden, bevatten de stedeboeken
van IJsselstein nog verscheidene ordonnantiën en statuten ,
waaronder wij opmerken eene ordonnantie van Floris van
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van Egmond , omtrent loet beroep van lage regters voor leenmannen der heerlijkheid van IJsselstein, gegeven den 14 Julij
1533 , en ook de navolgende verordening :
Florys van Egmorrdt , graue tot Bueren , Leerdamrrre , heer
tot IJsselsteyn etc. , cappiteyu geuerael in desen Es . Mats.
Nederlanden.
Alsoe wij beuonden hebben, dat duer dat rnenichfuldiclr
argueren ende disputeren vanden scriften groten twisten ende
twedrachten gecomeu sij rr tusc!ien onsen oudersater van
IJsselsteyn ende onsen landen van Beuscop ende Polsbroeck ,
ende gescapen ware noch meerder inconuenienten te comen ,
indien bij ons daeriurre niet voorsien en worde : soe ist dat
wij geordiricert ende gestatueert hebben , ordineren ende statucren mits desen, dat van nu voirtacn nyemant van onsen
voirs. ondersaten , wie ofte wat state dat hij sij , hem en
veruordera* in eeniger manieren die sniften te preken , wt
te leggen ofte dair van te argueren, te disputeren of te spreken , dan alleen die dat beuolen is opten stoel ; ende dat
oick nyemant den anderen schelden sal ketter of Luthers ,
noch Lutherie , ketterie noemen , alsoe wel opten stoel als
anders , noch die ecu den anderen niet verwitcu yet den
geloue aengaende ; ende dit al op een peen van thien Phs.
gulden tegen ons te verbueren , ende dair en honen). arbitralicken gecorrigeert te worden nae gelegentlreyt vander saken,
so dick ende mennichwerf als dat geschien sal ; mee indien
yernant den anderen dair qualicken of hoort sprcken , die
sal dat den [leer of sin officier aenbretigen, sonde '. woorden
tegen hem te maken , die dair va,, correctie doen sat na
gelegentlreyt vander laken, elide diet aen brcuct rrrittcr warrlreyt , die sal die helft vanden bruccken hebben ; code oft
gebuerde dat hier en bonen yemaudt mitten anderen vechtende worde om dier saken wille, of nick enige vergaderinge nraeckte ofte oploop maecte , het sij man of wijf, willen wij den aenueclrter of dien , die ve= gaderinge gemaict sal
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hebben , straffen aen sijn lijff ende goet , tot exempel van
anderen. Ende want wij willen , dat dit scerpelick aldus
onderhouden sal worden , hebben wij dairomme onsen secreet
segell op spatium van desen doen setten. Gegeuen in onser
stede van IJselsteyn jnden jare XV XXXII opten XXIXsteil.
dach in Meije.
Soe ist oick bij onsen ordinantie ende beuel , soe wanneer
yemant beuonden werdt dese ordinantie in enige punten verbrake ende ter contrarien van dien dede , ende hem ouertuycht ware mit twe ofte meer wittelicke getugen gerechte*
licken , sal onse officier dairt ter plecken gebueren sal van
stonden aen mogen executeren solider vertreck. (Get.) Florys.
Nog behelzen de meer genoemde stedeboeken enkele historische aanteekeningen , als daar zijn :
Perwoesting van IJsselstein in het jaar 1418.
Jnden jare ons Heeren duysent I111°, ende XVI op sinte
Marien Magdalenen auont quam hertoch Willem van Hollant
voir Jselsteyn , hij raede der poirteren ende ondersaeten des
heeren van Egmond ende van Jselstcyn , ende verdreeff den
heere van Egmonde wt den lande.
Jtem dair nae smanendaechs na Pynxterdach sterff hertoch
Wiliam voers.; des quam heere Willem van Egmond met
zijnen vrienden ende wan Jselstcyn , bij raede die dair ja
waren , op des heylich Sacraments dach.
Jtem opten vrijdach voers. quam die stede van Leyden
met den borcltgraue van Montfoerde met hoeren vrienden
teglien den auont tot Eyteren leggen.
Jtem des saterdaghen quarn die stadt van Vtrecht dair voir
mede ; ende teghen den auont , zoe dair gheten was , stormden men thuyss t IJselsteyn , ende wert gewonnen met crachte,
ende die dair op waeren ghingen jn genaden.
Jtem des quam hertoch Johan van Reijeren mede voir Jselsteyn ende werdt mede viandt des heeren van Egmond ende
zijn vrunden.
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Jtem op saint Jans auont baptista dair nae dadingde beer
Willam van Egmond met hertoch Jan voors. ende gaff t slot
ende stede hem jn zijnen handen , op geloue dat bijt wel
bewaereii zonde totter tijt toe , dat hij gcdadingt haddc tusschen zijure nichten , de vrouwe van Hollant, ende den heer
van Egmond.
Jtem des brocht hertoch Johan voers. tslot ende stede jn
Walrauens handt van Breeroeden cnde des borchgrauen van
]\Iontfoerde; ende dat mijn vrou van Hollant will hebben
zoude , zo zouden alle poirteren ende ondersaeten , die flair
binnen waren , geuanghen wesen vier dagben lanck , behouden hair lijff ende goet.
Jtem ten went hem nyt gehouden , want het wert hem all
glienomen , dat die lullen hadden , cnde eer zij thuys comeli
mochten , zo mosten zij hem zeluen coopen wt den stock.
Jtem hertoch Johan voers. gaff der stadt van Vtrecht thuys
ende mueren code thoornen vander stede neder te werpen.
Jtem bier en bouen dat hem alle die luyden gecoft hadden
huer lijff ende goot vrij. Doe nam mijn vrou van Hollant
den hertoghe van Brabant omtrent vastelauont dair nae.
Jtem noch bouen all dat hem die luyden vrij coffien , so
gaff mijn vrou van Hollant mit den hertog he van Brabant ,
haren man , oirloff aen der stadt van Vtrecht , dat zij Jselsteyn baroen zouden , als zij deden op alge kynder dach nae
Kerssdach jut jair ons Heeren du tisent II11 C. ende XVIII.
Jtem sij barndent cnde worpen alle die mueren van die
huyse neder.
Brand der kloosterkerk.
Jtem op vrijdach voir Pynsteren , den achtiensten dach i

u

Mey anno XV°. ende XXXVII verbranden des conuents
kerck binnen Jselsteyn , smorgens omtrent

tusschen dryers en

vieren vuren ; cnde doe verbarndcn het meeste datter jn was ,
niet een schoon orghell ; ende int jaer van XXX V III wordc
sij wcdecom

opgetinlmert, gclijck sij nv staat, doer handen
24
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van broeder Frans Cletnenss. van Amstelredam , prior.
Brand des torens van St. Nicolaas.
Op vrijdach den Xen . Septembris anno XV c, acht ende tzestich , des auondts onder t Toff tusschen vijff ende ses vuyren ,
is den thoorn van St. Niclaes parochij kercke van Jsselsteyn
doer den donder ende blixem ontsteken , ende die cap bouen van dien gebrandt , waer jnne drie vande clocken door
die groote bette gesmouten ende eene gepreserueert is , oircondt mijn secretaris , (get.) G. van Berck.
Graven van Buren.
Jtem heer Frederic graue tot Bueren sterf jnt iaer van
XXI , ende heer Floris wort ghchult jnt jaer van XXII ,
ende sterff jnt iaer van XXXIX , op sinte Crispinen dach ,
ende Maximiliaen worden gebult jnt iaer van XL. op Sacrament dach, ende starf jut jaer XV c. XLVIII den XXIIIen.
Decembris.
Voordeelen die men te IJsselstein neemt.
Driederhande vordelen sijnder , dat is een man van sijnen
wijue , een wijff van haren man , die soen van sijnen vader.
Jtem eerst een poirter tot IJselsteyn , off een oudersaet ,
die mijnen heere te dienst staet , die nernpt tot sijn oordel
drie perden , des hij die heeft , elck peerdt XXXIII manden out , daer hij dagelicx mede plecht te rijden op sijnee
vrienden daege off in mijns heeren dienst mit sijnnen gesinde , off alsoe veel min als hij daer heeft.
Jtem soe neempt hij sijn harnas , dat is te verstaen , Min
scheen harnassche ende dat daer toebehoort , sijn plaete , sijn
stoet , sijn lijffijser , sijn huve , sijn barbier , sijn helm , sijn
been harnassche, sijn hartschoen, zijn pijpen, sijn armleder,
sijn sweerdt , sijn knijff, sijn wapenrock ende cleder , die
tot sijnen lijue behoren , ende waer hij schut , sijn armborst
ende dat daer toe behoert.
Jtem soe neempt hij sijn panser , sijn ijser poet , sijn
pyeck , sijn knaep hem mede te volgen , sijn deecken , een
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paer slaeplaken , zijn bedde , sijn oorcussen, een tafellaken ,
een dwael , sijn mael dit in te doen.
Jtem soe nempt hij sijnen voeten nap , off hij een heeft,
heeft hij ghcenen voeten nap , een sulueren schael , Biest
beste, sonder een, des hij der drie heeft oft meer , heeft hijder twee, die beste , heeft hijder mer een , die selue; een
silueren lepell , desgelijx een ketel , desgelijx die men dagelicx plach te besigen een

pot ,

desgelijcx twee flesschen ende

een bijli mede te boedseren.
Jtem een poirter die geen peerdt en hout , die nempt sijn
beste bedde , sijn beste deken , een pair slaeplaken , een pair
oircussen , een tafellaken , een dwael ,

skin.

becken , sijn wa-

tervat; ende anders nempt hij alle harnassche, cleynoot en de
ingedoene als sijns is.
Desgelijcx nempt die soen randen vader , mer die moeder
nempt te voren haer vordel eerst vuyt.
Dit is der vrouwen vordell.
Jtem haer cled.er, daer sij te hoechtijde in gaet , ende hair
beste huycke , ende hair clederen , daer sij dagelicx in gaet ,
haer beste bedde , alst te hoechtijde staet , haer stoel , haer
tussen daerop , jtem haer tafel , haar scragen , haer beste tafellaken , haer beste dwael , haer candelaer op die tafel.
Eenen voetennap , off hijder is , mer is daer geen voetennap , een sulueren schael , die tbeste, sonder een , des sider
drie heeft off meer , heeft sijder

twee ,

die beste , heeft sij-

der mer een , die selue.
Jtem een silueren lepell , desgelijcx een coperen pot, desgelijcx een ketel , desgelijcx hair mortiersteen , haer becken ,
haer watervat , een tante , een treeft , een haell , een pan ,
een rooster , een crauwel ende hair soutvat.

.

Jtem haer beste kiste , haer beste coffer ende haer doecken
die tot haeren hoefde behoren.
Jtem gheen man offwijff en mogen vordel copen nae hoirs wijlis
off mans doot, dat sij bij horen gesonden lijue nyet en hadden.
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Soe wat oordel men nyet en heeft, dat en salmen nyet copen.
Nog beN inden zich in het archief der stad IJsselstein :
1 0. Een aantal afschriften van brieven uit den Spaanschen
tijd , door of aan de overheden der stad en heerlijkheid van
IJsselstein geschreven , benevens enkele origineele missiven
van don Fernando de Lanoy , Gilles van Berlaymont , Leycester en anderen , meest betrekking hebbende tot het inkwartieren en doortrekken van ruiteren en knechten en andere
lasten des oorlogs. Onder deze brieven merken wij op Bene
missive , door prins Willem op den 6 Aug. 1579 toegezonden
aan de staten van Holland, betrekkelijk de privilegien zijner
onderzaten van Leerdam, IJsselstein en andere heerlijkheden.
De prince van 01aengien , graeue van Nassau etc., heere
ende baroen van Breda , van Diest etc.
Edele , eerentfeste , eersame , hoochgeleerde , discrete , liede
hesundere. Wij seynden tegenwoordelijck aen v lieden onsen
raedt Mr. Jaecob Vlas ende onsen griffier Babtista Vogelsanck,
ten eynde sij van onsent wegen vuyt den naeme van onsen
seer lieuen ende beminden sone Philips Wilhelm , graue
van Bueren, Leerdam etc., met den ondersaeten van Leerdam,
Schoonreweert trecht der liede ende oick van onse besondere
heerlijckheyt van Accoy, hen bij v lieden vinden ende onse
ende heure goede zneyninge verclaeren aengaende , dat bij
v lieden ghepretendeert wordt, dat sij onder v als lidtmaeten
van Hollandt contribuabel ende oick in ressort onder den
houe van Hollandt justiciabel zouden sijn. Om welcke saecken
soo wij vermaent ende versacht moordden van voors. onsen
ondersaeten , volgende onsen eedt , inde huldinge huislieden
gedaen ende van te vooren ende nae altijdt geobserueert, als
te wetene, dat sij aen off met nyemanden oynt contribuabel
sis geweest , dan alleen beuren eyyen Iteeren schattinghen
ende beden voldaen ende betaelt hebben , die hem mits dien
vrij , los ende qu yt gehouden hebben feb hens allen anderen ;
ende dat mede de settle oridersacten in ressort altijt geweest

code geblcuen sijn onder den grauc van Leerdam , heugen
heure, off die van sij ncn raede , hoewel bij eenig e vergr,
pinge ende onuerstandt goattenteert mach geweest zijn, dat
die van Ilollandt yet anders gepretendeert hebben. Soe hebben wij v lieden dese saecken soo mondelinge als bij geschrifte
code onsen gedeputeerden dickmael doen remonstreren, opdat
wij jn onse hoocheyt, donicynen ende gcrechticheyt nyet vercort en souden mogen wordden, ende dat w ij den ondersaeten, als heure wettige ouericheyt, gelooue ende trouwe naer
vermogen den eelt ende beloften souden mogen bewijsen ,
daertoe wij ons verbonden Wroeten kennen. Ende nacdennael
deur onderlinge handelinge de saecke soe verre ghebrocht is
geweest , dat • die bij maniere van submissie sonde gheeyndight werden , ende dat wij , om dondersaeten voors. daerjnne te doen consenteren , tot noch toe alle goede middelen
deur die van onsen raedt tot Breda ghebruyckt hebben ,
solider dewelcke de submissie ende alle voordere handelinge
illusoir souden wordden : soe hebben sij ons middelertijt geremonstreert, hoe feytelijcken ende rigoreuselijcken ghij deur
den procureur generael henlieden sijt handelende , wel groo•
telijcken tot onze verachtinge ende cicynheyt , ende tot violatie van onse hoocheyt ende gerechticheyt , hetwelcke oock,
soo wij verstaen, meer door eenige particuliere persoonen soo
van Gorcum als elders , al t sclue importunelijcken aen v solliciterende , ghedacn wordt , dan deur eenige deliberate raedt
vander geheele staeten versaeinclinge, die wij nyet en gheloouen dat ons oft onsen ondersaeten eenich onghelijck oft
cleynicheyt souden willen bewijsen. Daerom wij benoodtsaeckt sijs v lieden bij desen wel ernstelicken te requireren,
dat onse ondersaeten jn alle beleeftheyt ende vriendtschap
gherelaxeert mogen wordden , ende oick het onbehoorl. veruolg van ceneu Dierick Vinck voor deli hone aldaer teghens
onsen ouderdaencn , buyteu onsen wille ende

wcte , tot v er-

minderinge van onse hoocheyt , gcsusrendeert code te nicte
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gedaen werdc, ghelijck wij daervan breeder aen die van den
houe van Hollandt tegenwoirdel. sijn sclirijuende; ende dat v
voorts belieue , jndien ghij eenich recht vermeent te hebben,
letsij om hem contribuabel met v als lidtmaeten te maecken,
off

dat sij onder den houe van Iollandt souden resorteren jn

keuren appellatieu , t selue soo ten principaelen als bij prouisie bij maniere van submissie te laeten decideren. Wij hebben van onsen wegen daertoe procuratie ghedaen den voors.
onsen raedt mr. Jacob Vlas ende den greílier Vogelsanck ,
ende sullen oock de voors. ondersaeten beur daer bij vuegen,
ten eynde dese saecke met goede kennisse , sonder laugh
proces , in affwesen van onsen seer lieuen ende beminden
sone , den graue van Bueren , behoirl. gheendicht worde,
het sij ten principacle ofte hij prouisie. Wij hebben den
voorn. Vlas ende Vogelsanck voorts last ende beuel ghcgheHen , om stracx hem met den ondersaeten te vinden bijden
gevnieerde prouincien, om aen die te stellen ende remitteren
de verclaeringe oft bij prouisie de voers. ondersaeten zullen
jnde generalile hebben te contribueren , als deur ons mede
gevnieert , dan oft sij verslaen , dat bij prouisie voor dese
lijdt ende oorloge deselue heure contribution commen sullen
tot die van Hollandt. Ende dat onse ghedeputeerde met den
ondersaeten ten principaelen sullen procederen met v lieden
om de voirs. submissie te stellen ende teeckenen van onsent
wreghen, ende oock daertoe eenige arbiters van onsen t wegen te nomineren ende voorts te doen , ghelijck jn sulcken
saecken behoirlijcken ende henlieden bij opene procuratie
belast ende beuolen is. Alsoe dese saecke dyen vanden
staeten ende den houe van Hollant principaelijcken js aengaende , soo en souden wij nyet vermogen v lieden te consenteren , dat eenige van dien tot arbiters van uwent wegen
genommineert souden worden, hetwelcke wij oick nyet en
twijifelen , dat ghijlieden oick nyet en sult begeeren te

doe-

ne. Van gelijcken hebben wij jn alles mede last ende beuel
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gegeuen den voors. onsen gliedeputcerden om te doen , soo bij
v lieden als bijden geunieerde prouincien , van wegen dien
van IJsselsteyn , Jaersvelt , Benschop ende Polsbroeck , j ngevalle ende soe verre ghij daertoe Benige gerechticheyt soudet
willen pretenderen , daertoe hen d ondersaetcn mede sullen
voeghen , op dat sij onghehoirt nyet gecondemneert en wordden ende in schaede nyet en mogen geraecken. Alles des
desen aengaende bijden voois. gedeputeerden gedaen en geproponeert zal worddcn, tselue is onse begeren , te willen
geloouen , onse eydtelijcke meeningen te wesen, ende dat wij
tselue sullen achtervolgen ende voor boet ende vast houden ,
gelijck wij hen belast hebben van alles breeder de saecken
met onsen aduocaet mr. Johan van Treslong v lidden te propolieren ende te verhaelen. Ende willen ons des vertrouwen
dat ghij neuen ons ende onsen ondersaetcn ju alle billicheyt
ende gerechticheyt zult handelen , gelijck wij wederom tegens
v lieden te doen genegen sijn. Hiermede , edele, eerentfeste,
ecrsaeme , hoochgeleerde , discrete , lieue besundere, onse
Heere Godt zij met v lieden. Geschreuen tot Antwerpen den
lach van Augusti 1373. Qnderstondt geschreven:
Uluyder goede vriendt
Guille de Nassau.
Opschrift : Den edelen , erentfesten , eersamen , h000hgeleerden , discreten , onsen lieuen besunderen staten slants
van Hollant.
2°. Eene verzameling van bescheiden, betrekkelijk IJsselstein
en de Franschen in de jaren 1072 en 1673. liet navolgende
verzoekschrift deelerg wij daarvan als eene proeve mede
Aen sijne IIoocheyt.
Geven gantsch onderdanichlijck te kennen , de gecomde.
van v Hoocht s. stalt , lande ende baronnye Isselsteyn , hoe
sij in guarnisoen en t' haren laste gehadt hebben liet regiment de Sault, bestaeude in drie ende dartich cornpagnien ,
t welck hacr in ssvacre ongelegentheyt en miserie licbbendc
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gebracht , hadden sij versocht ende geobtineert , dat het selvige opden 13 October 1672 daer was uytgetrocken, blijvende
aldaer een detachement want selvc regiment van ontrent bondert man , welck detachement , hoewell haer noch all te
lastich sijnde, sij verstonden datmen wilde releveren ende
haer weder sestien compagnien jnfanterye ende eenige compagnien dragonders jnsenden , twelck soo t geschiet ware ,
haer jnde uytterste miserie ende totale ruine soude hebben
gebracht , gelijck sij aenden hertoch van Luxernborgh ende
d'heere jntendcnt demonstreerden , met versoeck van daer aff
te wesen ontsett; dewelcke haer gelieten daer toe genegen te
wesen , voorwendende geen bequamer middell als haer te
consenteren op een recognitie de neutraliteyt , soo v Hoocht.
die haer wilde toestaen ; waer op de supplianten deselve van
v Hooch % versocht ende acte van v Hoocht. in date den 6
November 1672 geobtineert hebbende ende deselve aende
gemelte heeren verthoont , js haer affgeeyscht alle de fouragie
vande baronnye ende daer en boven sekere somme van penn.
om twelck in te willigen , js haer geseyt , dat sij daertoe
souden moeten verstaen , off datse ons meerder guarnisoen
souden jnleggen , ende dat de fouragie in hare handen was ,
ende alst haer belieffde , soude werden affgehaelt , dat sij die
selver beter hadden te geven als aff te wachten de onordentelijcke affhalinge vande soldaeten , ende dat , soose die niet
en wilden pareren , wij sonden hebben uyt te staen plonderinge van onse goederen ende affbrandinge van onse huysen,
ofte ten minsten dat , wanneer sij niet langer geraden en
vonden ons guarnisoen in te laeten , de stadt te demanteleren
ende het casteell te laeten springen , ende dat wij alsdan
evenwell open en onder contributie noch souden blijven.
Ende nae vele debatten js eyntelijck de supplianten affgeperst
jade annexe acte te consenteren , om redenen dat sij anders
geen uytkomste als hare totale ruine sekcrlijck voor oogen
sagen, soo sij de voors, sestien compagnien en dragonders in
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quamen te krijgen , ende voorts mochte volgen 't gene voors.
is ; en als sij supplianten de voors, acht hondert wagens
voeragio gaven , dat

wij

alsdan noch rijekelijck twee darde

souden behouden , om 't bestiaell door de winter soo veel
mogelijck te helpen , en eeniger mate in ruste geraecken.
Het accoort met monsieur Cappy is tot den eersten Januarij
1673 van de weeckelijcke contributie noch niet finalijck geloten ; hij is gecomen op tachtich rijcxdaelders ter weeck!,
en van wegen de baronnye js seventich geboden ; 't gene nae
den voors. eersten Januarij gegeven sail moeten worden vertrouwen wij, dat vrij minder sail wesen. De pallisaiden zijn
ontrent de drie deuren van t casteell bij de Franse selver
gestelt , die ons affgeeyst worden , de vier stucken canon sullen ons gelaeten worden. Belangende den man , die geseyt
wordt van wegen sij n Maj t. in Jsselsteyn te sullen blijven ,
is geseyt , dat v Hooch t. daer jegens een off meer soude kunnen stellen , als het v Hooch t. van noden vindt. wij bidden in aller ootmoet en onderdanicheyt , dat v Hooch t. sijne
baronnye die genade will doen van de vers. annexe acte te
aggreeren, opdat de supplianten het slimste exempell in desen
droevigen tijt van oorloge van alle naebuyren niet wesen en
mogen. Twelk doende etc.
3°. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het
klooster van onze lieve Vrouwenberg binnen IJsselstein,
loopende van 1473 tot 1527 en van 1552 tot 1577.
Rekening van ontvangsten en uitgaven tot optirnmcring
van de kerk, liet ziekenhuis en het brouwhuis van het klooster
binnen IJsselstein , van 1537 tot 1541, beginnende aldus :
» Hier nae volghen alsulcke oncosten van tymmeragie van
oils kerck , welcke te voeren gefundeert was a predecessore
nostro domino Martino de Gouda , van die gheuel tot ses
glaes panden hooch sijnde tot die drie ijseren roeden daer
doer gaende. Hier op was gemaect een locs dack om naenacis te verbeteren, jtt welcke kerck het conuent den dienst
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Goids lede. Ende voirt van dat VI glas veynster tot voirt
om die buyf aen den gheuel van die dormter toe was gefundeert tot daer die glaes veynsteren beginnen vanden self
den prior als bonen , qui fuit primus jniciator buys monasterij et prefuit XXXIX annis et sex mensibus, qui obijt
anno XVc . XXXIIII ipso die Assumptionis Marie virginis,
cui successit frater Franciscus Clementis Amstelredammensis
in regimine eodem anno ipso die Marcelli martinis. Et anno
Domini XV.. XXXVII verbrande die kerck op vrijdaechs
voer Pinxsteren, jnden roergen stont omtrent bij drie uren,
mit al Jatter jn was, altaren, ghestoelten, ornamenten ende
dwalen , costelijcke corporaelsacken mit corporalen ende mit
een schoonen kerck, casse ende een schoen orghel van twee
hondert Philippus gulden, ende die een helft van ons boecken ; ende men creech daer nyet vuyt dan alleen de kelcken
mit dat heylich sacrament ende den heyligen olij ende die
ander helft van die boecken; ende daer bleef noch vele heylichdoms jn siluer heslaghen daer ju verbrant, ende jn hoefden van vergulden beelden gestelt , de welcke men hoochdaechs op dat hoech outaer tot ciraigie te setten plach. Ende
anno XV. . Weghen ende dartich opden jersten lach jnde
vasten heeft de voirs. broeder Frans prior die kerck voirt
begonnen te metsselen ende voleyndt jnder manieren alst gegefundeert was, naeden eysch haers proportie, gelijck sij nv
tegenwoirdich staet ; ende heeft getost soe vele alsmen bier
nae ju dit boeck bescreuen sal vinden (5323 guld. 12 st.
6 den.)
4°. Eenige parkementen oorkonden , zijnde grootendeels
overdragten van huizingen , erven en landerijen , waaronder
zich bevinden :
Verleiding van eene woning met 18 morgen lands , gelegen in het ambacht van Rijswijk , ten behoeve van Lijsbetten Simons dochter van den Borch , door »Johan jong greue
tot Nassouw ende tot Vijanden , soon ter_ Leek ende tot

:N I
Breda" , gedagteekend op onzer lieve Vrouwe avond

Licht-

misse 1431 en voorzien met een zegel in groen was.
Ordonnantie van de broeder en zusterschap of de gilde der
arme , zieke, melaatsche menschen , gesticht ter eere Gods en
onzer lieve Vrouwe te Eiteren buiten IJsselstein. 1447. Julij 4.
Octrooi tot het verkoopes van 1300 gulden aan lijfrenten,
vei leenel door prins Willem van Oranje , aan den magistraat
van IJsselstein , tot het bouwen van een nieuw raadhuis ,
dewijl het oude gebouw wegens bouwvalligheid was afgebroken. 1557. Febr. 15.
5°. Een handschrift , behelzende afschriften van verleibrieven van Honthorst (Heilige Berg?) en andere goederen, nabij
Amersfoort gelegen en leenroerig aan de heerlijkheid van
IJsselstein. De oudste leenbrief van het goed Honthorst zich
daarin bevindende, is van het jaar 1300 en luidt aldus :
Allen den genen , die desen brieff zullen sien off horen
lesen , doe jck verstaen, Eueraert van Stoutenberch , ritter ,
dat jck heb beleent ende verlene Ghijsbert van Stoutenberch,
mijnen brueder, dat goct te Honthorst anden goede tot Egdam,
mitten Hildemate ende mitten Hagebroeke ende mitten Sompelkoeke ende mitten Hauerlantsche broeke ende mit Honthorster velt, aen oase goede te Roest, ende alsoe als die beke
loopt tegen die meente van Amersfoirde. Voirt zoe lene jck
hem dat b oet ten Enghe mit sij uen toebehoren , mitten Luttiken velde inden Sechoer, alse wanden Roest an Pijpen campe ende voirt an Culenveen , mitten Rutgersghore , behoudeliken onsen goede ten Riische enen week wt ende jn te drijuen
ende te varen ; voirt mitten campen , gelegen tusschen den
Englie ende ten Ryesche ende ter Horst. Voirt zoe belene
jck hem alle dese vurs. goede vrijlike te gebruken ende te
beslaen , bossche ende broike ende heide; voirt zoe belene
jck hem die thienden groot ende small, wilt ende tham, van
all dese voirg. goeden , mit water ende mit weiden ende mit
stroyenge op die meente

van

Amersfoirde ende op die meente
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van Stoutenberch ende die meente , streekende tot Stouten.
berch toe jn die beke, ende voirt als die beke loopt aen die
Haerbeke ende anden goede te Daetsselair. Voirt zoe sijnt
voirwairden, dat jck off mijn nakomelingen mogen dese meente
well beslaen, ende dat en sal an Ghijsbrecht niet staen ; mer
wij zullen hem genen dat recht vierendeell van alle dése vurs.
meenten in bossche, ju veen ende in broeke, jn heiden, vair
wijt ane grijpen aen onsen goeden, die dair omme gelegen sijn
buten onsen ouden vreden. Voirt zoe sijnt voirwairden, dat
jck mach doen mitten Hildemate , alsoe veer als off jck tegen
die van Amersfoirde zoene , want onse vrienden dair well op
geschoten hebben, alsoe veer als die Koters dat begrepen hebben aen den broeke toe , alsoe als dat broeck loopt tusschen
Egdam ende Honthort, wanttet onder dadinge staet tusschen
die van Amersfoirde ende mij , want onse vriende dair mede
zoenen willen. Mer zoe sail jck hem dat veroirsaten als bij
onsen vrienden mit anderen goede bij onsen menen magen js
dat hij hem wijsselike proeuet. Dese voirgen. goede sail hij
van mij houden ende van mijne nakomelingen, hij o ff sin nakomelingen, jn rechten broederscheidinge, tot een onversterffliken

Zutphensclien rechte , wanneer dattet besterft, datmeni

verheergewaden sall mit twyntich goeder coninx Tornoyse off
mit goeden paymente, dat dair voir genge ende gene Hier
was ouer, dair dit geschiede, heer Hubert die proest van
sinte Marien , ons oem , ende

mijne

manne , als Henr. van

Amersfoirde ende Heijne van Bonthorst, Egbert van Bijier,
Johan van Borchsteden ende anders vele goeden lude , die dit
hoirden ende sagen. Om dat jck will dat dit vast ende stade
,ij ende onverbroken , soe heb jck Euerairt van Stoutenberch,
ridder, mijn zegeli gedaen aen desen tegenwoirdigen brieue.
Gegeuen jut jair ons Heren dusent driehondert, sondages nae
wiser Vrouwen dage te Lichtmisse.
De daarop volgende verleiding geschiedt door Arnoud
IJsselstein , in dier voege

van

Allen den genen , die desen

brief!'

zullen sien o ff horen

leses , doe jck verstaen , Aernoud van IJselsteyne , ridder ,
dat jck verleent hebbe ende verlene Wouter Ghijssbrechts
zone van Stoutenberch , dat goet te Honthorst met sijnre zondert, dat geheten js dat Hauerlantsche broek , ende dat goet
ten Enghe met sijnre zondert, dat geheten is het Luttikevelt,
mitten tampen vrijlike te beslaen , gelegen tusschen den Enghe, ter Horst ende den goeden ten Ryesche , mit hoeren
thienden groot ende small , eggen ende eynden , mit water
ende mit weiden , mit bossche ende mit heiden ende mitten
stroeynge op die meent van Amersfoirde ende op onsen meenten van Stoutcnberch , streekende vander beken van Stoutenberch aen die goede te Daetsselair jnde beke ende ter
Horst , jn allen rechte als die goede van outs gelegen zijn ,
vrijlike te gebruken ende te besitten tot enen rechten onversterffliken leire tot Zutphenschen rechte enz. Hier ouer waren mijne manne , alse

Stencil

van Wede enz. Gegeuen jnt

jair onss Heren MCCC ende negenendetwintich , des sonnendages nae sinte Symons Juden dage.
Arend, heer van Egmond en IJssclstein , verleidde in 1404
het goed te Bonthorst aan Wendelmoet , Gijsberts dochter
van Stoutenberch, Engberts wijf valt Aller. Vervolgens kwam
dit leengoed op Klaas van Aller , na wiens overlijden het
in 1484 overging op zijnen zoon Gijsbert van Aller, en later, in 1495 , op diens neef, ook genaamd Gijsbert van
Aller, Janszoon, die het ten zelfden tijde opdroeg ten behoeve
van Willem van Bijler. Deze bragt de helft van het goed
te Honthorst over aan liet klooster van St. Aachten , binnen
Amersfoort, en vermaakte het andere gedeelte aan zijnen zoon
Jacob van Bijter, behoudens den lijitogt van Margriet , tVil^eals

huisvrouw , en de regten van Stevanie en Ermgard,

Jacobs zusteren van Aller. Beide deelen werden iu liet jaar
1498 weder vereenigd en door graaf Frederik van Buren ,
als heer van IJssclstein , verleid op Engelbrccht Stullinck,
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Het een en ander zal genoegzaam zijn om aan te toonen ,
dat het archief der stad IJsselstein niet zoo geheel onbelangrijk is, als de daarvan aan het Provinciaal Gouvernement van
Utrecht overgelegde inventaris doet vermoeden. Terwijl er
te Montfoort niets meer van eenig historisch belang voorhanden is, bevinden zich te IJsselstein nog afschriften van belangrijke bescheiden , ofschoon gok daar bijna alle origineels
oorkonden verdwenen zijn. Te Renen en ook te Amersfoort
is het, naar men zegt, niet veel beter met de archieven gesteld, zoodat het wel te wenschen ware, dat er meerder zorg
werd gedragen voor de plaatselijke archieven der provincie
Utrecht , opdat het weinige , dat na eene langdurige eerwaar•
loozing nog voorhanden is , behouden moge blijven !
Beknopt verslag van het stedelijk archief te Zutphen.
Medegedeeld door den heer mr. Tadama te Zutphen.
Ofschoon ik de inventarisatie en regeling van het stedelijk
archief te Zutphen , ten gevolge mijner veelvuldige bezigheden
en van eene langdurige ongesteldheid nog niet geheel voltooid
heb , zoo ben ik daalmede toch zoo ver gevorderd, dat het mij
niet moeijelijk valt een overzigt van dat archief te leveren.
Nadat de stukken , behoord hebbende tot het archief der
gedeputeerde staten van het graafschap Zutphen , van het eigenlijk gezegde stedelijk archief zijn afgescheiden, is dit laatste
in drie afdeelingen verdeeld ; de eerste afdeeling bevat de
oorkonden op perkament , of eigenlijk gezegde charters , de
tweede de boeken , en de derde de papieren van allerlei aard.

le

A, fdeeling. Oorkonden op perkament.

Deze hoofdafdeeling vervalt weder op hare beurt in de volgende drie onder-afdeelingen.
I.

Oorkonden betrekkelijk tot de geschiedenis in het alge-

meen en meer bepaaldelijk tot die van het graafschap en de
stad Zutphen , waarbij gevoegd zijn diegenen , welke door haren ouderdom of inhoud belangrijk te achten zijn.
In deze afdeeling zijn niet minder dan 474

oorkonden op-
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^ '

genomen , waarvan het grootste gedeelte vrij goed bewaaid
gebleven ; aan enkele stukken echter ontbreken ^lc zeelis.
Om hunnen inhoud zijn deze stukken allezins belangrijk te
achten. Eene volledige omschrijving van alle die stukken
zoude ons te ver heenvoeren , het zal dus genoeg zijn op
enkele te wijzen.
Het is bekend , dat de geleerde van Spaen zijne inleiding
tot de geschiedenis van Gelderland hoofdzakelijk op 5 of 0
charters heeft gebouwd , en daaruit een stelsel ontwikkeld
dat alle vroegere stelsels omtrent die geschiedenis heeft om ver
geworpen en in vergetelheid gebragt. Hij was echter

even

als zijn voorganger Bondam verpligt zich daarbij van afschrift
ten te bedienen , daar men met grond mogt veronderstellen
dat de oorspronkelijke stukken waren verloren gegaan. intusschen zijn die stukken genoegzaam alle in het archief te
Zutphen terug gevonden. Wij noemen daaronder de volgende op :
1059. Indict. XII quinto anno Henrici regis. Verdrag
tusschen Willem bisschop van Utrecht en graaf Godschalk
over de

tienden

der kerk te Zutphen.

1004. Indict. II anno imperatoris Henrici X. Verklaring
van Willem , bisschop van Utrecht , omtrent de voorwaarden
waarop graaf Otto de voogdij der kerk te Zutphen aan Constantinus de Melegarde heeft afgestaan. (Het is bekend dat
deze brief onecht is).
1105. Indict I. anno Henrici V regis Romanorum secundo.
Keizer Hendrik V staat

toe ,

dat ieder vrije zich aan de kerk

te Zutphen mag opdragen , geeft regtsgebied aan den proost
der kerk , en aan den graaf Otto den wildban aan beide zijden van den IJssel.
1127. 1131. Gerhard, graaf van Gelder, geeft de kapel
en tienden te Ellenchem aan de kerk te Zutphen.
1134. Indict. VIII. Andreas, bisschop van Utrecht,

N er'

klaart, (Ltt gravin Ermgard de kerk van Lochern niet cie
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tienden gegeven heeft aan het kapittel der kerk te Zutphen.
1190. Otto , graaf van Gelder en Zutphen , geeft stads
vrijheid en andere privilegien aan Zutphen.
Behalve deze alleroudste stukken zijn in deze afdeeling
ook nog te vinden zeer vele stukken uit de

13e

eeuw, meest

afkomstig van het kapittel te Zutphen en het klooster Bethlehem , welke wegens hunne oudheid allezins verdienden
in deze afdeeling opgenomen te worden.
Wij

kiezen tot een voorbeeld de volgende uit :

1211.

Gerhard, graaf van Gelder en Zutphen , verklaart,

dat de twisten tusschen Peregrienus , kanunnik te Zutphen ,
en Alexander de Slorst , vereffend zijn.
1230. Sexta feria post Benedicti. Wilbrandus , bisschop
van Utrecht , beleent Hendricus de Veldesberghe met den
tiend uit de goederen van Bartholdus de Ostveene op refutatie van Engelbertus de Harvessen.
1235. Mense Augusto. Otto, graaf van Gelder en Zutphen,
verklaart , dat de kanunnik Otto zijn goed in Osterhuizen
opgedragen heeft aan het kapittel te Zuiphen.
1252. Otto , graaf van Loon , bevestigt de overgifte van
de kerk van Varsseveld aan het klooster Bethlehem, gedaan
door Hermanus de Loon.
1272. Ad festum Marie Magdalene. Statuten van het kapi ttel te Zutphen.
1273. In crastino Dominice Resurrectionis. Johannes, verkoren bisschop van Utrecht, geeft aan het kapittel van Zutphen magt, om de tienden , » quae ab ecclesiis alienatae per
laicos in fiodo detinentur , sub titulo pignoris extorquere."
1280. Sabbato ante dominicam Cantate; Johannes , elect
van Utrecht , gelast aan de dekenen te Zutphen en te Emmerick , om de monniken van Bethlehem , die tot de Duitsche
orde wilden overgaan, op straf van excommunicatie te bevelen
bij hunnen regel, dien van den H. Augustinus, te blijven.
1282. In cathedra sancti Petri. Regter en schepenen
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van Doetinchetn verklaren , dat zij met eenparige toestemming
der burgers aan het klooster Bethlehem het burgerregt van
hunne stad gegeven hebben met vrijstelling van eenige lasten.
1282. In vigilia Philippi et Jacobi apl. Reynald , graaf
van Gelder en Zutphen , bevestigt de voorregten van het
klooster Bethlehem.
1285. Feria tertia post Letare. Reynald, graaf van Gelder
en Zutphen , vrijdt de goederen Bensinck , gelegen in Exnpe,
ab omni exactione , ten behoeve van het Spittaal.
1286. Crastino beati Barnabe apostoli. Conradus de Mandre, commendator en de broeders van het klooster (domus)
der II. Maria Theutonicorum. ter eenre, en Johannes zich noemende proost en eenige anderen zich noemende broeders en
kanunniken van het klooster Bethlehem , welke den leefregel
en kleeding , welke zij vroeger hadden aangenomen, verworpen hadden , onderwerpen hunne geschillen aan de uitspraak
van scheidslieden, mede bezegeld door Reynardus, comes Gelrie, dux Lymburgensis.
Alle deze stukken zijn, voor zoo ver mij bekend is, onuitgegeven, en dit is de reden waarom ik daarbij eenige oogenblikken ben stil blijven staan.
Dit kan niet gezegd worden van de stukken in de
14° en volgende eeuw , welke meestal te vinden zijn in de
gedenkwaardigheden van den beer Nijhoff. Ofschoon er dus
daaronder nog verscheidene stukken zijn, welke eerre opzettelijke
vermelding wel waardig waren, ga ik deze echter kortheidshalve voorbij en eindig het overzigt van deze onderafdecling
met de opmerking, dat alle oorkonden, die hetzij op perkament of
op papier zijn geschreven of in copieboeken gevonden worden , allen weder vereenigd zijn in een algemeen tijdrekenkundig register, ingerigt op de wijze , aanbevolen bij missive
van zijne excellentie den minister van staat, gouverneur der
provincie Gelderland van den 10 November 1847 , te vinden
ill do, Kron'jk over het jaar 1848, biadzt 123.
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Welligt zal dit register in druk worden uitgegeven.
II.

Oorkonden betrekkelijk geestelijke of liefdadige gestich-

ten binnen Zutphen.
In deze afdeeling zijn te vinden alle stukken op perkament
betreffende het kapittel der Groote of St. Walburgs kerk sedert
het jaar 1300 , voorts betreffende het prediker klooster,
de kloosters Gallileën, Rondeel, IJsendoorn, Spittaal, Adamansbuis , Heer Hendrikshuis en het oude convent te Zutphen,
en eindelijk enkele stukken betreffende de liefdadige gestichten en instellingen, liet Bornhof, het oude en nieuwe Gasthuis,
St. Antonie groote broederschap, St. Antonie broederschap op
de Nieuwstad , St. Anna broederschap en de thans niet meer
bestaande inrigtingen de Worf, Rijpenhuis, Keppelshuizen enz.
III.

Oorkonden betrekkelijk geestelijke en andere gestich-

ten buiten de stad Zutphen.
Deze afdeeling bevat oorkonden van de kloosters Bethlehem
bij Doetinchem sedert het jaar 1300, en Schaer of Nazareth bij
Breèdevoort, en van de kerken te Hengelo, Lochern, Steenderen , Varsseveld, Wichrnond en Zelhem. De archieven
dezer kerken en kloosters zijn in het stedelijk archief geraakt,
hetzij door hunne betrekking tot de geestelijke rentambten,
welke onder toezigt stonden van gedeputeerde staten van het
graafschap Zutphen , hetzij ten gevolge van in bewaargeving
in tijden van oorlog , hetzij door toevallige vermenging.
Hoe het zij , zij maken thans een integrerend deel van het
stedelijk archief uit. Eene uitzondering hierop maken de stukken van het klooster Bethlehem, waarvan een aanzienlijk gedeelte reeds in 1828 naar het provinciaal archief te Arnhem
was vervoerd. Ten einde de verbrokkeling van dit archief
voor te komen heeft de stedelijke raad van Zutphen, bij
besluit van 2 Julij 1849 toegestemd, dat ook de nog aanwezige stukken naar Arnhem zouden worden overgebragt.
De onderscheidene kerken en kloosters , waarvan slechts
enkele stukken in liet stedelijk archief berusten , worden,
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om dit verslag niet meer uit te breiden , hier liet gemeld,
Het spreekt wel van zelf dat de stukken , in de tweede en
derde onderafdeeling te vinden, rijke bouwstoffen opleveren
voor de geschiedenis van het kloosterleven, en dat daaruit menige bijzonderheid omtrent den maatschappelijken toestand in
de middeleeuwen , zoude kunnen worden geput.
De vermelding van deze bijzonderheden behoort echter niet
op deze plaats.
IV. Renteverschrijvingen ten behoeve van bijzondere

per-

sonen, koopbrieven, opdragten, huwelijksche voorwaarden,
testamenten, enz.
De stukken in deze afdeeling zijn niet geïnventariseerd
maar zooveel mogelijk in bundels bij een verzameld.
2. Afdeeling.
De verdeeling van deze afdeeling is nog niet onherroepelijk bepaald, zij kan echter voorloopig tot de volgende
den

hoof-

worden gebragt.

I. Chartularia, kopieboeken, registers, inventarissen enz.
Hieronder zijn zeer belangrijke boeken te vinden. Wij noemen daaronder op het Privilegieboek in groot folio op honderd
negentig bladzijden, talrijke kopiën bevattende, zoo stedelijke
privilegiën als andere stukken voor de stad van belang; zij
zijn meest geschreven en geauthoriseerd door den secretaris
Hoselman in het jaar 1615. Zijne opvolgers hebben dit belangrijk werk tot 1806 voortgezet. In de 2 e plaats zijn daar
te vinden verschillende boeken meest uit de

15e

en 16e eeuw,

bevattende landregten, leenregten , hofregten , dijkregten,
gerigtsformulieren enz., waarin hoogst belangrijke narigten
omtrent het regtswezen van die dagen te vinden zijn ; daaronder behooren, ofschoon van veel vroegere dagteekening, het
Kondichboek en het Valeboek , beiden door dan heer Sloet
beschreven in de Nederl. Jaarboeken van (le heeren den rl'ev
en van Hall, VII. blz. 423.
Niet minder vallen in deze afdeeling in het

rog de (:ha;.ttd;(
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ria van de kloosters Adamanshuis, Heer Hendrikshuis, het
klooster Sion bij Doetinchem , de Proostdij te Zutphen , een
register der goederen van de kerk te Zutphen , defecte Char•
tularia van Bethlehem enz.
Onder de stukken in die Chartularia voorkomende noemen
wij onder anderen op :
1217. Pontificatus nostri anno primo. Otto , bisschop van
Utrecht, verklaart dat Hendrikus Smithuusen, ministerialis,
de kerkgift van Steenderen, welke hij van hem ter leen hield,
met toestemming van zijne echtgenoot Machtilde en zijne erfgenamen Henricus en Olinde, weder aan hem had afgestaan ,
waarmede de bisschop daarop dadelijk den proost en het
klooster van Bethlehem had beleend.
1231. Pontificatus nostri anno tertio. Wilbrandus , bisschop van Utrecht , geeft eene verklaring omtrent de giften
aan het klooster Bethlehem , ten tijde van Franco en den
eersten proost wilhelmus gedaan , en bevestigt daarvan de
voorregten.
1234. Pontificatus nostri anno octavo. Paus Gregorius
bevestigt de verordeningen van den bisschop van Utrecht,
waarbij het klooster Bethlehem onder de visitatie van den
abt en den prior van het klooster Camp was gesteld.
Deze voorbeelden zouden nog met vele anderen kunnen
worden vermeerderd.
II. Verzamelingen van resolutiën enz.
Onder deze rubriek behooren de stads resolutieboekcn, beginnende met het jaar 1573, minuteboeken , waaronder ook
van vroegere jaren, kwartiers- en landdagsrecessen, gerigtsprotocollen van vroegere dagteekening (die van lateren
tijd bevinden zich in het archief der arrondissements regtbank alhier), een Oerveedeboek loopende over de jaren 1431
tot 1471 enz.
III. Rekeningen.
Hieronder kunnen worden gebragt cle stedelijke rekenin-
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gen van den over- en onderrentmeester, beginnende met het
jaar 1552, en met onderscheidene gapingen doorloopende tot in
het jaar 1810. Vroegere rekeningen zijn niet te vinden , en
waarschijnlijk even als de resolutieboeken voor 1573 , bij gelegenheid van de inneming en verwoesting der stad in 1572,
verloren geraakt.
Maar in het archief der Groote of St. Walburgs kerk,
welker kerkmeesters bij het afhooren der rekeningen tegenwoordig moesten zij n , bevinden zich die rekeningen in goede
orde van het jaar 1445 af.
Behalve deze rekeningen zijn hier ook nog te vinden oude
rekeningen van het Bornhof en het Gasthuis, van de kloosters,
van de Nieuwstadskerk en meer andere, te veel om hier op
te noemen.
Een naauwgezet onderzoek van de meeste dier rekeningen
zal gewis nog vele bijzonderheden omtrent het maatschappelijk verkeer in de middeleeuwen kunnen opleveren.
IV. Miscellania.
Hiertoe behooren verschillende boeken , die moeijelijk onder eene andere rubriek te brengen zijn, b. v. misboeken,
gezangboeken , of gradualen der oude kloosters, een vulgata
in folio , in het jaar 1439 op den St. Hieronijmusberg bij
Hattem geschreven, een dito in octavo van oudere dagteekening, gildeboeken, burgerschapsboeken , memorieboeken van
het H. Sacrement, enz.
30 Afdeeling. Papieren.
Ook deze afdeeling is weder in verschillende onderafdee•
lingen gesplitst.
I. Placaatbrieven, kopiën van charters en andere papieren
in authentieker vorm.
Deze stukken zijn van verschillenden aard; zij betreffen,
61 de geschiedenis in het algemeen en bepaaldelijk die van
de stad Zutphen , óf kerken , kloosters en gestichten , óf bijzondere personen. Welligt zal men hier vragen, waarom deze
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stukken niet met die in de 1. Afdeeling verbeterd ? Het
antwoord kan zeer gemakkelijk zijn. In de verbazende menigte, welke geschift en onderzocht moesten worden , was
het zeer moeijelijk dadelijk de stukken in authentieken vorm
van de gewone brieven te onderscheiden , en het was nog
zeer twijfelachtig of die stukken vooreerst wel konden geinventariseerd worden. De perkamenten daarentegen waren
door hunnen vorm gemakkelijk te onderscheiden , en terwijl
er alzoo mogelijkheid bestond om deze te inventariseren , zoo
oordeelde men daarmede niet te moeten wachten tot Bene nog
zeer verwijderde rangschikking der papieren , maar hierdoor
is nu ook Bene splitsing van stukken van denzelfden aard
ontstaan.
Het bovenvermelde tijdrekenkundig register , waarin alle
oorkonden zijn opgenomen , herstelt echter volkomen dit bezwaar. ander die stukken op papier behooren onder anderen :
1231. Verdrag tusschen de schepenen van Doetinchetn
en bet klooster Bethlehem over erfenissen , verkoop van
kloostergoederen enz.
1272. In die Matthie apostoli. Fredericus, nobilis de Bare,
miles , judex ministerialium in terra comitis Geldriae , en
regter en schepenen van Zutphen verklaren dat de parochianen van de Nieuwstad te Zutphen ten behoeve van de kerk
aldaar, van Henricus de Mersche hebben gekocht de tienden
uit de goederen de Wulste hoeve in Wulflare en Ostenhenghe in Almen.
1294. In die beatorum Tiburtii Valeriani martyrum.
De lloomsch koning Adolf doet , ten verzoeke van Reinold
graaf van Gelre, uitspraak over den eigendom van Weerden
in den Benen of anderen stroom, het bouwen van nieuwe sterkten , den pligt van den keizer om hem die belegerd wordt te
hulp te komen enz.
II. Proces-stukk en.
IJL Comptabele stukken van allerlei ,aard. Deze beide
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afdeelingen bevatten eerre groote hoeveelheid stukken, die echter wegens vorm en inhoud niet genoegzaam belangrijk zijn,
om afzonderlijk te worden beschreven. De belangrijkste processtukken zijn daarenboven reeds voor geruimen tijd naar
de zoogenoemde protocollenkamer of archief der arrondissements regtbank overgebragt.
40 il fdeeling. Ingekomen en afgezonden brieven en
andere stukken.
Deze stukken zijn, 6f afzonderlijk als b. v. brieven, rekesten

enz.

of zij zijn reeds in vroegeren tijd bijeenverzameld,

zoodat alles wat tot de eene of andere gebeurtenis betrekking
had , in een pak git bij elkander wordt gevonden. Iet kwam
mij niet raadzaam voor om deze orde te verbreken , en datgene te scheiden wat door later onderzoek welligt zoude blijken onafscheidelijk te zijn; maar evenmin was het mogelijk
in zulk Bene groote menigte van papieren uit alle tijden
bijeen te zoeken wat naar den aard der zaak bijeen behoorde,
en het was dus wel noodzakelijk alleen de tijdrekenkundige
orde te volgen. Deze stukken zijn dus verzameld in cle volgende onderafdeelingen , bij welke de tijdperken, die in
het archief zelf eene verandering van zaken aanduiden, aleer
in het oog zijn gehouden dan de gewone geschiedkundige
verdeeling. Zij zijn de volgende :
1.

Ingekomen en afgezonden brieven van de oudste tijden

tot en met 1491.
2. Idem gedurende de regeringen van Karel van Egmond
en Willem van Kleef, 1492-1543.
3.

Idem gedurende het Spaansch bestuur in Gelderland

tot de finale reductie van Zutphen , 1544-1591.
4.

Idem gedurende de republiek der vereenigde Neder.

landen , 1591-1795.
5.

Idem gedurende de Bataafsche republiek en de re^,,ering

van koning Lodewijk, 1795-1810.
Onder de stukken, welke in paketter, /k i n ereenigd

nie^-
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ken wij op : stukken betreffende het bestand tusschen den
hertog van Kleef, ter eenre , en Oswald van den Berg

niet

het kwartier van Zutphen, ter andere zijde, in het jaar 1471
gesloten; stukken over de onderhandelingen tusschen den
keizer Maximiliaan en hertog Karel van Egmond in de jaren
1498 en 1499 gevoerd; stukken betreffende de reformatie
van het Zutphensche landregt in 1564 ; een rapport aan
den stadhouder omtrent het uitdrijven van het vendel en den
hopman Brienen in 1583, welke zaak aanleiding heeft gegeven tot de verrassing der stad door de Spanjaarden; een
regtsgeding tegen Wilhelm Dunsberg , verdacht van in die
verrassing de hand te hebben gehad ; stukken betreffende de
hereeniging van Bommel en Bommelerwaard met Gelderland
in de jaren 1593-1601. Een verhaal van hetgeen voorgevallen en gepasseerd is vóór en in de belegering der stad
Zutphen in 1672, opgesteld op order van den magistraat
enz. Wij zouden dit getal nog met velen kunnen vermeerderen , maar achten dit genoeg om aan te toonen , dat ook
hier voor hem die belang stelt in het onderzoek der geschiedenis stof genoeg voor handen is.
V. Placaten, publicatiën en andere gedrukte stukken.
Deze stukken als uit den aard der zaak meer algemeen
verkrijgbaar , leveren weinig bijzonders op; volledigheidshalve
verwijzen wij hier alleen naar de verzamelingen van landdags- en kwartiers-recessen, publicatiën enz. , na 1795 uitgegeven , waar men menig onderwerp zal behandeld vinden,
dat in onze dagen te pas kan komen.
Aan dit archief, dat in verschillende goed ingerigte kasten
op de kamer , bestemd voor de zittingen van liet kantongeregt
te Zutphen, op het raadhuis aldaar bewaard wordt , sluit zich
eene stadsbibliotheek aan, waarin vele goede oude werken
over regtsgeleerdheid en geschiedenis te vinden zijn , en
waarvan door mij een behoorlijke catalogus is opgemaakt.
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Vergadering. 24 No vember 1®4,9.

Bibliotheek, Correspondentie. Geschiedenis van de verdediging der
provincie Holland 1672, Aanteekentngen over het orgelspel en'
beijeren (carillon) in de 16e en 17e eeuw te Nijmegen. Levensbeschrijving van Maarten taan Rossum. Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Doornik. Missive van Paulus Buis
aan Floris Thin 4577. Leijcester weerspreekt het gerucht , dat
E'lisabelh een verbond met Spanje zou hebben gesloten 4587, lets
naders omtrent de gevangenen Trillo en Cleerhagen 1589.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den beer dr. Hermans te 's Hertogenbosch :
Geschiedkundig overzigt der boekdrukkers in Noord- Braband. (Overgedrukt uit dr. Hermans, Bijdragen ot er NoordBraband. 's Hertogenbosch 1837).
Verslag wegens den toestand der bibliotheek van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in NoordBraband, Uitgebragt door den heer bibliothecaris in de elfde
algemeene vergadering , gehouden den 13 Julij 1847.
Bijdragen tot de geschiedenis , oudheden , letteren , statistiek en beeldende kunsten der provincie 1Voord-Braband, door

le

stuk. 's Hertogenbosch 1838.
R. Hermans. 2 e deel.
De Legende van het Heilig kruis te Breda.

dr. C.

Correspondentie. De rapporteur voor de leden in de provincie Noord-Braband deelt mede eene missive van d r . C.R.
Hermans, ged. 's Hertogenbosch 1 Nov. 1849, waarbij deze
heer , onder aanbieding der bovenvermelde geschenkexemplaren, zijne voortdurende belangstelling in de werkzaamheden van het Gezelschap betuigt en ten bewijze daarvan aan
de redactie een berigt toezegt over het stedelijk archief van
's Hertogenbosch. Het eerste gedeelte van den inventaris der
perkamenten oorkonden, in dit archief berustende, is reeds afgedrukt in het fi e stuk 2 e deel der Bijdragen over NoordBraband. De wetenschappelijke band tusschen het NoordBrabandsch Genootschap en het historisch Gezelschap zonde ,
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zeg t de heer H. , door onderlinge ruiling der werken , zeer
kunnen worden bevorderd.
Met veel genoegen was door den heer H. het berigt gelezen
over de belangrijke muntverzameling van den heer Balfoort
voorkomende op bl. 275 der Kronijk 1848, terwijl hij tevens
belangstellend de bijdrage te gemoet ziet , welke door den beer
Mr.

Dirks te Leeuwarden over het pleit tusschen Utrecht en

Maastricht is toegezegd , zie bl. 274 der Kronijk 1848.
Daar het tijdschrift van den heer van der Chijs niet
meer schijnt te worden vervolgd , geeft de heer H. aan
de redactie in bedenking , of het voor de numismatiek niet
heilzaam ware , dat in de Kronijk eene lijst werde geplaatst
van alle de middeleeuwsche munten , geslagen in het bisdom
Utrecht, in Holland, Gelderland enz., zooals er van Namen en
Henegouwen lijsten voorkomen in de

Revue nurnismatique.

De verhandeling van den heer Serrure zonde daartoe tot
leidraad kunnen strekken.
De heer Rethaan Macaré deelt ten aanzien van dit punt
aan de leden mede, dat hij meent onderrigt te zijn , dat eerstdaags eene bekroonde verhandeling van den heer van der Chijs
over de grafelijke munten in het licht verschijnen zal, en stelt
dus voor, om, alvorens het voorstel van den hr. H. in overweging
te nemen, de uitgave van dit werk af te wachten , ten einde
men beoordeele in hoe verre daarin aan den wensch van den heer
Hermans en zeker van elk penningliefhebber zal zijn voldaan.
De heer rapporteur wordt door de leden verzocht , den
beer Hermans beleefdelijk voor de toegezondene exemplaren te
bedanken , en hem tevens te betuigen dat het ook aan het
Historisch Gezelschap zeer welgevallig zal zijn , om door
ruiling van werken en wederzijdsche mededeelingen zich in
naauwer betrekking te stellen met het Noord-Brabandsch Ge
nootschap, met wien het in aard en strekking van werkzaamheden zooveel overeenkomst heeft.
De heer rapporteur voor de provincie Noord-Holland deelt

3y 7
voorts mede , dat hem door een der leden des Gezelschaps
is verzocht , om in de Kronijk de navolgende vragen te plaatsen, met verzoek aan de leden om daarop wel eenige aandacht te willen bepalen.
Zijn de navolgende charters gedrukt, en zoo ja , in welke
werken?
1°. 1453, 28 Aug. Lille. Zoen van Philips niet de stad Gent.
2°. 1550, 13 Maart , Brussel. Verklaring van keizer Karel , dat het gulden privilegie van Braband niet van toepassing is op het graafschap van Holland , noch op de steden
Middelburg, ter Goes en Mechelen.
Inmiddels wordt de rapporteur voor de Belgische leden verzocht, om hieromtrent eenig narigt in te winnen.
Geschiedenis van de verdediging der provincie Holland,
1672. Naar aanleiding der uitnoodiging aan de leden omtrent
dit onderwerp , zie blz. 361 der Kronijk , legt de heer Beeldsnijder van Voshol ter tafel twee oorspronkelijke stukken,
welker inhoud welligt voor den heer de Bordes van belang
kan zijn bij de verdere behandeling zijner toegezegde bijdrage, namelijk :
10. Propositie van den heer Alexander van der Capellen,
nopens de fortificatiën van de respective frontiersteden ende plaatsen, actuni XXIJ e Maij 1039.
2°. Missive van gecommitteerde raden ter admiraliteit in
Zeelant aan de staten van Utrecht, ged. 1 Sept. 1660.
De rapporteur voor de leden in de provincie Utrecht wordt
verzocht , deze stukken ter kennise van den heer de Bordes
te brengen.
Aanteeheningen over het orgelspel en beijeren (carillon)
in de 16e en

17e

eeuw te Nijmegen. Medegedeeld door den

heer dr. Kist en tot beschikking gesteld door den heer Guijot
te Nijmegen.
Voor de reformatie , en ook nog in 1662 , was te Nijmegen geene andere dan de St. Stevens-kerk in het bezit van
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een orgel. De organist ging in 1580 met de kerk tot de
gereformeerde godsdienst over , althans voor, in en na 1580
is het dezelfde persoon. Echter eerst na het midden der
volgende eeuw werd het psalmgezang in die kerk door het
orgel geaccompagneerd.
Rekenboek van de stud Nijmegen van 1578 ,
caput : Heeren und diener toen.
Meister Hanrick Noster , organist , xxv gulden , unnd van
uhrwcrck toe stellenn unnd op fest unnd boechgetijtzdagen dair
op toe spoelenn , lvi gl. v st., facit samenn lxxxi gl. v st. 1).
Rekenboek dier stad van 1507, caput: als boven.
Meister Henrick Noster, organist, xxv gl. faluut, und van
datt urwerck to stellenn unnd op hoechgedagenn dairop to
spoeleen ist hem van eihen erbaren raeth toegelaicht lxxv
gulden faluut , facit samen ic gulden.
Rekenboek dier stad van 1580, caput : als boven.
Meister Henrick Noster, organist , van sijnen dienst xxv
gulden , und van datt urwerck to stellen ende op festdagenn
dairop to spoelen ist hem verordonniertt hij den ersamen
raeth , 2 Martii , jairlix i cxxv gulden.
Rekenboek dier stad van 1581, caput : als boven.
Meyster Henrick, organist , van sijnen dienst xxv , unnd
datt uhrwerck to stellen und op festdagenn dairop to spoelenn ist hem verordonniert bij den ersamen racth , in alles ,
ic gulden , facit samen i cxxv gl.
Na de oprigting der Nijmeegsche academie (zie omtrent
die academie

Bouillon ,

Geschiedenis van de Geldersche

(Harderwijksche) Hoogeschool , werden , zoo voor de stu=
4) In het [tekenboek van 4578 komen nog andere uurwerken voor,
blijkens deze uitgave : «Jacop vann Kempenn, van heit uhrwerck
durch het geheell jaer int raethuis unnde

op St. Thoenis te stelleun,

xiiii gulden." In het midden van die eeuw waren het de twee koren
of torenwachters, die op feestdagen op de klokken beijerden, hetgeen
hier genoemd wordt : op het uurwerk speelera,
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studenten als tevens voor de ingezetenen , muzijkmeesters aldaar ter stede beroepen , die , zoo 't schijnt , (want voor
dien tijd wordt zelden , althans in de Nijmeegsche raadsresolutiën- en rekenboeken , van ander maatgeluid dan trompetgeschal en orgelspel gesproken) , liefhebberij voor hunne
kunst aan vele menschen hebben weten in te boezemen.
Hiervan kan getuigen de eerste der twee onderstaande raadsresolutiën, welke twee resolutiën, ofschoon omstreeks een jaar
na elkander genomen , toch , zoo ik geloof , in naauw verband tot elkander staan. Immers de hoogere waardering
van de muzijk , waarvan de tweede getuigt , moet de vrucht
zijn geweest van hare vlijtige beoefening , die in de eerste
resolutie wordt vermeld.
Raads-resolutienboek der stad N ij megen van 1661.
28 Augustus. Op requeste van de lijifliebbers ende collegianten vant musijccollegie van die gereformeerde religie
alhier, heeft een eerbare raedt meester Overhart Radius , om
sijne excellerende qualiteiten , so int spelen opt orgel , cla.
vecimbel, op de viole , gebeneficeert voor den tijd van een
jaer met Gene als vrie wooninge, gelegen in de Broederstraet;
waerentegen mr. Overhart Radius sal gehouden sijn , nu en
dan , sijn const opt orgel 1 ) te laten hooren , oock d'orgelpij•
pen , soo niet wet en sijn , ende daerhij bij can tomen , te
beteren ende (naar) vermogen te redresseren.
Raadsresolutienboek dier stad van 1622.
Dominica den x 4ugusti 2).

Alsoo bij de magistraten van

die twe hooft steden Zutphen ende Aernhem in corte jaeren
4) Korte jaren te voren had de stad iemand tot muzijkmecster aangesteld , die ook op de trompet kon blazen , en wien zij als verplig.
ting bij zijne aanstelling had opgelegd, nu en dan het orgelspel met
de trompet te accompagneren.
2) Van deze resolutie wordt gewag gemaakt in de Nijmeegsche Crc .
nijk op blz. 499, doch met weglating van den inhoud der eersiç
regels.
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geresolveert end e- in train gebrocht is het speclen op het
orgel , soo 1 ) wanneer de Psalmen gesongen worden ; ende
dat mede hetselve in andere steden , niet alleen van deze
provincie , maer oock van andere provincien , gepractiseert
wort ;

waerdoor de geesten der menschen tot het leven ende

dancken van Godt de Heer te meer worden opgewect ; soo
heeft een eerbaer raedt , na rijpe deliberatie , goet gevonden
ende verstaen , dat voortaen , onder het singen van de Psalmen in de Grootekerk 2) , den organist gehouden sal sijn op
het orgel dieselve Psalmen te speelen , ende den voorleser,
die voor te singen.
Levensbeschrijving van Maarten van Rossum. De heer
dr . N. P. Visscher legt ter tafel een in folio ingebonden handschrift , blijkbaar geschreven in het midden der 18e eeuw,
waarvan op bl. 169 der Kronijk 1849 is melding gemaakt.
Dit merkwaardig stuk behelst een uitvoerig verhaal van de
afkomst , het leven en de krijgsverrigtingen van dien in de
Nederlandsche geschiedenis zoo vermaarden krijgsoverste.
De letter R., welke op de eerste bladzijde geschreven staat, in
verband beschouwd met hetgeen de opsteller in zijn voorwoord aan den leezer zegt , toont genoegzaam aan , dat
de bijzonderheden van het leven van M. van Rossum door
een zijner nazaten grootendeels uit de papieren en aanteekeningen dier familie zijn getrokken -- Bene omstandigheid, welke
aan dit handschrift eene dubbele waarde voor de geschiedenis geeft.
»Groote en beroemde heeren hebben ," aldus vangt de
schrijver zijn voorwoord aan , »gemeenlijk ijmand , die van
haer leven en haer daeden, die roemwaardig zijn, beschrijven,
4) Soo — in de beteekenis van dan
2) Aldus werd de St. Stevens-Kerk genoemd in tegenoverstelling van
de andere of de Broer-Kerk , die de Nederduitsche hervormde gemeente
in die eeuw en in de daaropvolgende ook in gebruik had , en men in
gemeen spraakgebruik doorgaans de kleine Kerk noemde.
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off in 't particulier off in

't generaal ,

na haer dood , doende

deselve daerdoor weer levendig komen voor de ooges van de
nacomelingen in de wereld, om deselve daerdoor als een spoor
te setter en op te wekken tot zodanige eerera- en treffelijke
daden , als de voorouders haer daer in hebben gequeten en
voorgegaan , en die met haer adelijke geboorte over een quamen ; dog also nooit in 't particulier van de heer Marten van
Rossum iets is gescreven , maer wel veele vermaerde schrijvers, bij ocasie in haere historien sulx te passe komende, soo
in 't Natij als in 't Duyts en Fransch , daer van jetwes hebben
verhaeld of aengetekend, dat niet op verre na soo veel is
als er wel van kan gesegt worden; soo als ik sedert een geruymen tijd herwards alle de verscheide schrijvers hebbe
doorgeleesen , soo heeft mijn bewogen door een particulier
drift en genegenheid, wanneer ik , eenige manuschriften van
mijn grootvader doirleezende , veele aanteekeningen hebbe
gevonden van vecle oude gepasseerde dingen , onder dewelke
ik veele remarquable saken hebbe geleezen van den persoon
van Marten van Rossum, alsmeede van veele andere adelijke
persoenen , die met Rossum in dien tijd in dienst van den
hertog Carel van Gelder zijn geweest, dog word in zonderheid
van v. Rossum het principaalste gesch ^ eeven en geannoteert."
Na gezegd te hebben , dat het zijn voornemen niet was de afkomst van v. Rossum te verhalen, als zijnde de heeren van
dat geslacht sedert het jaar 1189 genoegzaam bekend, »in oorloge en politie haar hebbende geëvcrtueert , en also altoos bij
de hertogen van Gelder de aanzienlijke eer- en hooge ampten
hebbende bekleet en successievelijk altoos geheime raaden van
de hertogen van Gelder in den tijd zijnde geweest," zegt de
schrijver, » met overgroote hartelijke leetweesen gezien en geleezen te hebben het stout en overgroote valsheid van den
historijschrijver Sligtenhorst ," als hij schrijft , a dat Maarten van Rossum de laatste van zijn geslacht zou zijn geweest,
daer zijn oudere broeder Johan van Rossum ,

ridder , heer
26
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van Rossum , Broekhuysèn , Nijvelt, enz., raad van den hertog van Gelder, in 1536 te Utrecht huwde met ee ri e jonkvr.
van Zuylen van Nyevelt , en uit dit huwelijk 12 kinderen
sprooten , waarvan drie zoonen zijn getrouwd geweest , die
weder kinderen hebben nagelaten." Bij deze onjuiste opgave laat zich de schrijver zeer ongunstig over Slichtenhorst
uit , zeggende , » dat dien dronken historijschrij ver door een
quaadaardigen en afgunstigen aanrader deze valsheid is opgegeven ," en daarbij vermeldende, dat na den dood van Slichtenhorst, de familie zich over die valschheid beklaagd heeft bij de
regering van Gelderland, doch dat het, wegens de vele reeds
verspreide exemplaren van zijn werk, aan haar ondoenlijk voorkwam »de historie te doen

royeren ,"

maar dat zij de familie aan-

raadde, om de oude documenten te doen toonen aan die geene,
»die sulk zoude sustineeren waar te zijn." Alle de origineele
documenten nu dier famille werden aan den opsteller door de afstammelingen ter hand gesteld — en zegt hij : »na deselve grondig te hebben geexamineerd moet ik bekennen, dat men leselven het grootste ongelijk van de weereld heeft gedaan, en daarom
aan deselve belooft alle hulpe ende bijstand, maintien van
deselve , ende voorders mij voorgenomen het werk van 't verhaal van dien illustren en manhaften heer Marten van Rossum te vervolgen , wil ik een ij der , die dit leesen sal , gebeden hebben , te willen geloven dat ik dit hebbe gescreven na waerheid ende alle passie aen een seide geset."
Uit dit laatste gezegde zou men kunnen besluiten , dat dit
handschrift door den opsteller werkelijk tot den druk is bestemd geweest. Na in de voorrede, welke op die voorafspraak
volgt , korrelijk den oorsprong van het geslacht van v. Rossum te hebben opgehaald, gaat de schrijver over om de
voornaamste bedrijven van dien veldheer , volgens tijdsorde ,
aantestippen -- en vangt zijn eigenlijk omstandig verhaal
met het jaar 1492 aldus aan : »Carel van Egmondt uyt sijn
Fransche gevangenis gecoemen enz." en eindigt zijne be-
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schrijving met een knuppelvers ,

waarvan de laatste regels

zijn :
), Hij heeft zijn vorst gedie pt in alle noodt
» Zal hij den keiser ook doen tot ter door.'?
Daar de schrijver voor zijn opstel uit de oorspronkelijke
familie-papieren grootendeels zijne bouwstoffen heeft ontleend,
en hiermede toegerust derhalve in staat is geweest de minder
juiste mededeelingen van den geschiedschrijver Slichtenhorst
en anderen te verbeteren , en feiten , waarvan men tot hiertoe onkundig bleef , te vermelden , kan

tot
eerie belangrijke aanvulling strekken van het verdienstelijk
dit handschrift

werk van mr. J. D. W. Pape , ten titel voerende : Levensgeschiedenis van Maarten van Rossum , voornamelijk met
betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Braband,
in het jaar 1847 door het Provinciaal Genootschap uitgegeven.
Men besluit dit handschrift te stellen in handen der commissie van redactie ter plaatsing in de Berigten.
Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwis in de stad
Doornik.
Don Loys de Requesens et de Cuniga , grantcommandeur
de Castille , lieutenant gouuerneur et capitaine general.
Venerables , treschiers et bien amez. Nous aeons presentement fait dresser certaine instruction sur ceulx , qui seront
commis ala superintendence de linstitution dela jeunesse,
tant a la ville et cite de Tournay , que au bailliaige de
Tournesiz , en conformite de celle que auec aultres noz lettres jenuoye au seigneur de Cuynchi , commis au gouuernement et bailliaige dudict Tournay et Tournesiz. Et entendu
que en lad. instruction y a aucuns poynts et articles dependans de vostre office et en quoy vostre faueur .... •
requise , nous nous auous bien voulu faire tenir par cestes
copie des lettres , et ..... vous requerir joinctement , que
pour auancer et promouoir cestuy affaire en choses dependans
26*
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de vostred; office, vous veullez vous employer et acquirer de
maniere, que 'institution de la jeunesse tapt necessaire sy
puist effectuer selon la bonne et saincte jntention de sa
majeste, et a ceste fin faire recercher les plus promptz
moyens, qui se pourront aduiser en chascun lieu, soit de dons,
collectes voluntaires et aulmosnes , jusques ace quil y soit
pourueu autrement. Et si auant que besoing fut , se laisser
serum de partie du bien des eglises et benefices on autres
biens, affectez a oeuures pieuses en y faisant entreuenir lauctorite épiscopalle et la vostre , pour en faire payer les maistres descolles et commis a enseigner la dicte jeunesse. Et
comme pour le bon commencement et progres de linstitution
susd. nous ayons de la part de sad. majeste ordonne et commis a la superjntendence dicelle m r. Nicolas de R,rmanoir,
diacre licencie es droiz , seigneur de Merlain , pour auec
deux autres , dont lung se denommera de vostre part et
laultre par led. seigneur de Cuynchi , encheminer le fait de
lad. justitution , establir les escolles , ou bon leur semblera,
jnstituer les maistres et y donner tout bon ordre et riglement,
comn,ilz le trouueront conuenir selon le contenu de lad.
instruction. Nous vous recommandons vouloir denommer a
lad. charge personnaige ydoine et qualiffié , et au surplus
vser en ce que dessus , et qui en depend, comme a Ihonneur
de Dieu et son saincte seruice diuin et ala conseruation de
la vraye religion catholicque et romaine , scauez estre tres
requiz et necessaire , et que sad. ma te. et nous en auons en
vous entiers confidence. A. tapt , venerables , treschiers et
bien amez , nostre Seigneur vous ait en garde. De Bruxelles
le IIJme

jour de Decembre 1574 a. v.

get.

Don Luis de Reqsens.

lager
Het

d'Ouerlope.

oorspronkelijke , waarvan het opschrift ontbreekt , be-

vindt zich onder particuliere berusting.
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Missive van Paulus Buys aun Floris Thin 1577. Medegedeeld door den heer Beeldsnijder van Voshol. De navolgende missive kwam den heer B, wegens daarin vermelde
geschiedkundige omstandigheden van het jaar 1577 niet onbelangrijk ter mededeeling voor.
Erentfesten, wijsen, hoochgeleerde, zeer discrete heere. Uwe
E. missive hebbe ick ontfangen tot Horn , ende den bode
brenger van dyen tot noch thoe opgehouden , omme uwe E.
te doen hebben tgundt al heir was gepasseert, alsoe tzelffde
geschyct sijnde in mijn affwesen , ende deur 't vertreck van
zijne Excellentie van d' een plaetse in d' ander , van den
secretarissen , daervan oick eenighe nyet bij handen waeren,
ick zoo haest ende all nyet en hebben connen recoureren;
ende seynde over sulx uwe E. bij desen gevoucht , daervuyt
van 't affscheyt van den president Sasbout genouch mach blije.
ken , ende is in effecte zoe veel als nyet vuytgericht, gelyck
hij er oick verstaen wordt , dat die van Amsterdam all nader
heymelick verstandt hebben , ende gheen groot avanchement
van deser zaecke , maer veel eer de wolff soucken , omme
den landen ende steden wederomme jegens den anderen te
brengen , ende dit nyet sonder instigatie van de grauwe monicken , van den weleken zij luyden ende Naere wijffven veel
tijdts advijs nemen. Van Utrecht en is bij Sasbout nyet Beroert ofte een woordt vermaent , zoe zijne Excellentie mij
tzelffde vragende vuytdruckelijck verclaert heeft. De gesanten van Gelderlant sijn vertrocken , laetende hyer eenighe
poincten ende articulen in geschrifte , belangende de Tyelderwaert ende van 't gundt die van Bommel daer over schijnen
te willen gebieden , daer van zijne Excellentie bemluyden op
heure aenstaende dach ende vergaderinge antwoorde toeschicken sal. 't Waer goedt omme den landen in een verzeeckerde
vrede ende gei usticheyt te houden , dat die mitten anderen
nyet alleen goede correspondentie hielden , maer wel een vast
vrundtlijck vcrbondt maecte omme jegens malcanderen egheen
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wapenen aen te nemen; zijn Excellentie sijn onlang van wegen
den coninck ende den paus ofte zijnen nuntium wonderlicke
zaecken ende presentatien aengeboden , die ick hyer nyet en
soude tonnen scrijven , maer wel tijdt omme op alle goede
verzeeckerheyt te dencken. Belangende t geschut van Vredenburch is waerachtich , dat Sasbout van den prince versocht heeft tzelffde te willen laeten passeren deur Hollant
ende Zeelant , maer en heeft daer op egheen absoluyt antwoerde gecregen , ende waer beter dattet voir de stalt bleeff
off dattet die van Hollant voir een deel in betalinge gegeven
werde van 't cruyt , geleent totter expugnatie van 't casteel.
Waermede naer mijne dienstwillige gebiedenisse tuwaerts desen eyndende ,
Eerentfeste, wijse , hoochgeleerde heere, bidde God uwe E.
te hebben ende te houden in zijn Godtlicken behoedt tot
lange welvaert.
Tot Enchuysen den XXVIJen Julij 1577.
Uwer E. dienstwillige
Pauls Buys.

Erentfeste , wijse , hoochgeleerde Mr. Florys Thin , tot
Utrecht.
Recepta 28 Julij.
Leycester weerspreekt het gerucht , dat Elisabeth een verbond met Spanje zou hebben gesloten 1587. Medegedeeld
door den heer van Kinschot te 's Hage.
In de Nederlandsche Historien van Bor, III. Deel , blz. 30
en volgende , wordt in het breede gehandeld over de verdenking waarin koningin Elisabeth bij vele landzaten stond,
van met den koning van Spanje een verdrag te hebben
gesloten, om deze landen weder onder de heerschappij van
laatstgenoemden vorst terug te brengen. — De geruchten ,
daaromtrent te regt of ten onregte verspreid , waren den
landvoogd R. Dudley graaf van Leycester aangebragt , en
gaven hem onder anderen aanleiding tot de bekende remon-
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strantie aan de staten generaal (Bor pag. 39) en het afzenden
van brieven aan hunne Ho. Mo., mitsgaders aan de hoofden
en regenten der provinciën en steden (pag. 39).
Het is een dezer brieven van Leycester aan den hoogen
raad , welke in originale aan mij ten gebruike is afgestaan ,
en waarvan een getrouw afschrift hiernevens is gevoegd. De
inhoud van dezen brief maakte later onder anderen uit de
mondelinge klagt van Leycester aan den president van der
Mijle, welke met nog twee andere heeren uit Dordrecht gecommitteerd waren, om aan hem over te reiken het antwoord
van den hoogen en provincialen raad en rekenkamer van
Holland , op 's graven voormelde brieven van remonstrantie.
Deze brief luidt als volgt :
Messieurs, a raison que fus aduerty que aulcungs de vostre
conseil estoint commis pour se trouuer vers moy , ay différé
aulcuns lours de vous mander les presentes. Ains comme le bruict
sestend deplus en plus parmy le peuple que sa m té. d'Angleterre , estant accordée avccq le roy d'Espaigne , pretendroit
(apers que serous estably au gouuernement de ces prouinces
en suivant l'acte de la delation) par mon mogen et autorité
les liurer entre les mains dud e . roy et que mestnes suis informé qne Barnevelt , advocat des estats. d'Hollande, vous
auroit sur ce tcnu aulcuns propos en vostre assemblee et se
vante d'en auoir lettres escripts authenthicgs et extrait ou
copie des instructions que sa m té . auroit esté seruie me donner, vous ay bien voulu requerir que me mandies librement
ce que ledit Barnevelt at cu en charge de vous remonstrer
sur ce que dessus et ce quil

nous

a persuadé touschant

lesdicts escripts. Car je ne pourrois comporter on passer soubs
silence que sa

mté .

avant faict taut de bieis á ces prouinces

et aux habitants dicelles seroit

a

present accusée de chose sy

lasche , et par ces moyens myse en soupcon et diffidence non
seulement a touts princes voisins, gins encores parmy les villes
et peuple de pardeca. Et en estant

sa mké .

aduertye luy se-
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rout ces ingratitudes diminuer beaucoup de !affection quelle
at jusques ores porté a cesdits pays sy elle ne ooit par effect
que les Bens de bien taschent de luy dormer contentement du
contraire. En me confiant que ne serez en faute de faire ce
que vostre debuoir et serment vous commande prieray le
createur.
Messieurs vous auoir en sa sainte garde. Escript de M*
ce IX de Septernbre 1587.
**

Vre bien bon amy ,
R. Leycester.

Plus bas D. Burchgrave.
La superscription: A messieurs , messieurs les president et
consaulx du grand conseil en Hollande.
lets nader omtrent de gevangenen Trillo en Cleerhagen
1589. Medegedeeld door den heer Hooft.
Naar aanleiding van het op bl. 29 door den heer van
Asch van Wijck medegedeelde , verdienen de onderstaande
afschriften eenige aanmerking. Zij bepalen zich tot de gevolgen der vreemde interventie of vermenging van Elizabeth
van Engeland in 's lands zaken. De graaf van Leycester
haar stedehouder had Jonker Charlos de Trillo aangesteld tot
schout in Utrecht, ongeacht de privilegiën der stad en oppositie der staten (Bor , XXI, 41), en had , de omstandigheden
zich voorts ten nutte makende , Bene willekeurige omkeering in het bestuur gebragt , tengevolge waarvan G. Prounink
van Deventer tweede burgemeester werd.
Cleerhagen, een krijgsoverste , was mede deze partij toegedaan , maar door Leycester's dood ontmoedigd , liet hij het
veld aan de vroeger afgezette magistraten en hunnen aanhang.
De stadhouder , graaf van Nieuwenaar , deed de hoofden der
overwonnen factie gevangen zetten, welke, na een langwijlig
geding ontslagen , daarover aan Elisabeth hunne gevoeligheid
L Niet

ingevuld.

?# Eigenhandig.
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betuigden , zooals de navolgende brieven dit aautoonen. De
geschiedschrijver Bor heeft in zijn 25ste boek de geheelc
toedragt der zaak zeer uitvoerig behandelt.
Copies
Messrs. Comme mon sleur Norritz suivant la charge expresse,
qu'il en auoit receue , vous ait diuerses fois, au nom et de la
part de sa

ma

le. la royne d' Anglettern, tresjustament renluis,

cluil vous plaisa lentendre a la relaxation des personncs de
Deuenter et Clerhagen detenus en vos prisons, saus qu'encoire
it ait riens sceu obtenir, et que sa ma te. m'enuovant par desa
pour succeder au conseil d'estat en la place de mors. de Killogrey , m'auroit expressement comrnande de pourchasser enuers vos Sries. la Ci te. relaxation, vous ay bien voulu par ceste
aduertir de ceste mesme charge et vous requerir de par sadte.
mats . (en tant qu'auez aulcune bonne enuie de lily faire quelque plaisir on seruice) quil vous plaise condescendre a sa
demande, dormant aud te. prisonniers leur liberte , vous assertrant que sa ma te. prend ceste affaire fort a coeur, et pour le
present ne lily scauriez faire chose plus agreabie. Et me confiant pour les obligations que luy deucz, que ne fauldriez d'entendre a sa requisition apres mes affectueuses recommendations,
prieray Dieu vous mess rs. maintenir en sa sainte garde. De la
Haye, le IX e de Januier 1589.
Soubzescript A voz S. tres affectione prest a voz seruices ,
soubzsigne Tho. Bodley.
A mess es . , messrs. les escouttette . bourgmrs. et escheuins
dela ville d'Vtrecht. Recepta d. IIJ Ja ry . (15)89.
Vng aultre.
Messrs. Depuis mes dernieres a v. seS. jay receu des lettres de sa

ma te,

tapt au comte de 1\ urs qu'au moy mesme, me

commandant de solliciter effectuelement le relaschem t. et liberte
de monsr. Claerhagen et monsr. Deuenter , touschant la quelle
sa mate. a escript si souucnt qu'en jeelle j'estime beaucoup
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jnteresse. Car attendu ses diuerses et continuelles merites
enuers les Prouinces Unies, si l'occasion eust este presentee de
demander la vie du plus grand malfaiteur en ces pays (encoire que pour le present ne recognoit aucun tel crime qu'on
leur puisse jmputer), sa mate. deuroit point estre reiectee, ven
qu'elle ne le desire pas comme chose de debuoir , mais en
mutuelle amitie et bonne affection, si comme en cas pareil si
vous l'auriez requiz, elle vous eust contente, ca considere , selon
me charge encoire vne aultrefois. Recommandant ceste cause a
voz s es. je prie le Createur de vous benir et conseruer en
toutes choses. De l'Haye, ce dernier de Decemb. stil. vet.
Soubz escript : de voz ses. affectione seruiteur , soubz signe
Tho. Bodley. Escripte toute par sa propre main , comme it
apparoit par la signature.
A messrs. , messrs. les escoutette, bourgemrs. et escheuins de
la ville d' Vtrecht , a Utrecht.
Response sur les deux lettres precedentes.
Nous auons aujourdhuy receu deux lettres de vostre srie . a
nous escriptes, Ia I re en date le IXe. de Januier 89 et la derniere en date du dernier de Decembre, stil. vet. , tous deux
concernantes l'affaire de Deuenter et Claerhage , prisonniers
etc. , sur lesquelz vostre srie. pour response plaira entendre ,
que nous n'auons pas a disposer sur la relaxation desdts. prisonniers en forme de grace au dehors et sans voye de justice ,
car les mesmes sont de par le comte de Nieuwenaer, gouuerneur de nostre pays , mises en noz mains , pour en faire

sur

les accusations de l'officier de ceste ville , auecq lesquel les
deux meerbres des estats de nostre pays puis naquerres sont
joincts, juste jugement scion nostre conscience, et comme scion
droict nous trouuerons conuenir, soit criminel ou ciuil ; tellement qu'il n'est point en nostre puissance d'accomplir le
desir et la bonne volonte de sa mats. en ceste affaire, obstant
la justice a nous par charge et serment commise, sans consentement du comte de Niewenaer, nostre gou er., et d'eulx qui en
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ceste affaire se sont faict parthies contre les prisonniers. Et
quant au regard que nous representons en partie le tiers
membre des estats du pays d'Vtrecht , estant par le conte
et les estats ensemble delibere , nous nous accommoderons
volontiers a la bonne volonte de sa ma ts. hors et sans lad:
voye de justice au bon contentment desa maté . estas (?) du
pays, comme auons desia anise et resolu sur la relaxation du
capon . Claerhagen et en faueur et respect de sa mats. scion
l'acte par nous passee , et ne tient pas a nous que la mesme
resolution n'est point effectuée. A taut, mons r . , nous mornmandans en vostre bonne grace, prions le Createur vous maintenir en la sienne. d'Vtrecht, le I1II de Januier 1589.
De vostre siC. tres af ectioliez de faire seruice.
Bourgemrs . et escheuins de la
ville d'Vtrecht.
A monsr. monsr . Budley , conseiller de par se mate. d'Angleterre au conseil d'estat des Prouinces Vnies.
Ceste lettre est escripte a sa srie. le conte de Nuwenaer
pour le auoir bon asluis de luy sur la resolution, prise tonchant la relaxation des prisonniers.
Aen sijn gen. van Nyewenaer etc.
Welgeboren , vrome , gen. heere.
Alsoe haere ma t. van Engelant van dage te dage ende
hoe langer hoe meer deur haere ma ts . gecommitteerden hart
aen laet houden , vrgeert ende solliciteert de relaxatie van
Claerhagen ende Deuenter, als uwer Gen. breder sullen mogen
verstaen wt de copien van de brieuen hierbij gaende , soe ist
dat den raet deser stadt aen Beene sijde besorcht sijnde,
datag en mit lange delayers verder ... vallen sal mogen jnde
jndignatie van haere mat. , ende aen d' ander sijde ouerweghende de weldaden vande seine ma t. dese gevnieerde prouincien gedaen ende bewesen , ende wel meriterende ongewey
gent te sijn ju haer versouck, dese sake op hoyden geleyt heeft
gehadt jn communicatie ende deliberatie, ende souden well geneycht sijn opt goet behagen van uwen G., als ons stadthouder, dat
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men deselue geuangenen metten eysch ende jnformatien jegens
him genomen ende gedaen, ende voerts met den geheele processe sonde seyndcn aen haere ma t., om bij deselue jnder
sake gedisponeert te worden nae haere goede gelicfte ende
discretie, van al twelcke wij niet en hebben mogen laten ,
uwen Gen. bij desen t' aduerteren , met oetmoedich versouck
ende begeeren , dat uwer Gen. gelieuen wille ons met der
eerster gelegentheyt van desen sake ouer te schrijuen sijn
goede geliefte , afluis ende meninghe, ende ons byertnede recommanderende jnde goede gratie van uwer Gen.,
Welgebooren etc. Gescr. den VI. Jarl 89.
Ende off v. G. dese oase resolutie voor desen tijt noch
niet Boet dochte te sijn , dat doch dan ten minste de resolutie nopende de persoen van Claerhagen Lij ons soe solemnel. met auoyement ende belieuen van v. G. genomen eens
ten effecte gebracht moeten worden.
Adolf graefl' tot Nyewenaer, Meurs ende Limbach, stadthouder ende capt. generael des vorsterdoms Gelre, der stads,
steden ende landen van Vtrecht ende Ouerijssel.
Erentfeste , hoochgeleerde , eersame , voorsienige , lieue besondere ende goede vrinden. Wij hebben lest op den tochte
uwer schrijuen wel ontfangen ende neyt tijt gehadt , van
wegen voorvallenden saken, daerop te delibereren ende die
selue te beantw. , doch om haere mat. contentement te geuen,
hebben wij v onsere meyninge , soe veel als wij in deser
gelegentheyt hebben connen doen , daerop wel willen toeschrijuen. Nademaell haere ma t. in der seluige schrijuen
aen ons gedaen alleen versouckt, dat men dieselue volcomene
informatie van der gevangene ouertredinghe solde toeschicken,
beuijnden wij niet raedsaern die geuangenen mede ouer te
seyndcn , sonder eerstel, daerop wederom te hebben haerer
ma ts. aduys ende antwoort, den daarmede men can bewijsen
der geuangenen misdaet , ende dat wij bun recht hebben
gedaen die seluige aen te balden , ende ghijl, bewoecht sijs
tegens haer te procederen , deweyl den seinent!. gevnicerde
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prouincien int generael daeraen gelegen zij , meerder ende met
meerder ernst geexamineert mogen weiden, ende ghijluyden v
erinnert waer heen zij nu een jaer ofte twee gebracht ende
vluyden sarnpt den anderen prouincien lasten aen te brengen gemeynt hebben , t welck oases bedunckens niet soe
lichtel. behoort gepasseert te worden , ende zij oock niet soe
slechtel. bekennen sullen. Anders voor onse persoon zijn wij
niet alleen ha m mat. in desen ende ander, wat met eere
ende sonder quade consequentie soude geschieden connen, maar
oock geringeren s lands persoenen , soe den landts dienst bewijzen, te gewiluaren geneycht, ende alsoe Naere ma t. voor
die relaxatie , als ick wt het origineel t welck die welgeborne
onse vriendel. lieue ... behalden ende ons daervan alleen
copie ouergeschickt te vernemen hebt , bedunct ons onnodich dat men die gevangenen middelerwijl separere , want
men daernae gelijeken danck van behaelen. Vluyden hyermede den Almogenden beuelende. Datum int quartier tot
Bislich den XV en Januarij 1589 stil. vet. Onder stoudt gesch.
Uwer ... weillige frundt. Ondert. Adolf!' graff zu Neuwenar. Superseriptze : Den erentfesten , hoochgeleerden , eersamen ende voorsichtigen onsen lieuen besunderen goeden
vrundt , seliout , borgar ll., schepenen ende raet der s'adt
Vtrecht. Recepta den XVIII Jan rjj (15)89.
22. Vergadering. 2 December 1849.
Teregtwijzing. Nieuwe leden. Correspondentie. Geschiedenis van het
eerst opgerigte regiment hussaren, door jhr. J. W. v. Sijpesteyn.
Geschiedenis van de verdediging van Holland 167e. Brief van
Christiern , koning van Denemarken aan Floris , heer van
Ifsselstein 1628. Vertrek van Brederode uit de stad Amsterdam 1667. Merkwaardige brief van prins Willem van Oranje
aan den graaf van Hohenlo 4584. Archief' der stad Medemblik.
Teregtwijzing. Op blz. 363, blad 23 staat: 1677, lees: 1577.
Nieuwe leden. Tot gewoon lid benoemd de heer J. J.
van

Voorst, predikant te Amsterdam.
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Co'rispondentie. De rapporteur voor de provincie ZuidHolland deelt mede twee ontvangene missiven, namelijk van
den heer van Kinschot , ged. 's Hage 30 November 1849,
en van den heer van der Kemp , ged. 's Hage 5 Dec. 1849.
De heer van Kinschot meent onderrigt te zijn :
1°. Dat liet handschrift van den raadsheer Gillis , inhoudende de verhooren van • Oldenbarneveld , niet volledig is,
daer hij , volgens den schrijver van het leven en bedrijf van dien
staatsman (in 8 v0, in 1670 , gedrukt te Rotterdam , bij Naeranus) nog op 4, 5, 11, 12 en 14 April (toen voor het
laatst) ondervraagd is, welke verhooren , als ook die van
19 Maart , aan het handschrift ontbreken :
2°. Dat de ring van Oldenbarneveld met vele papieren
uit ,de nalatenschap van Jan Francken thans het eigendom
zonde zijn van den gepensioneerden generaal b n. de Muralt,
wiens echtgenoote in betrekking staat met de familie Barneveld van Noordeloos.
3 Dat het stokje , waarmede hij het schavot betrad , voor
1795 in eigendom toebehoorde aan de dochter van m r. Nicolaas Dierken te 's Hage , aan welke het met alle verzen
van Westerbaan , de Oudaans enz. , met alle bescheiden was
gelegateerd door mr . Johan Hudde Dedel , welk stokje zich ,
volgens den heer K. , thans zou bevinden op rijks museum
te 's Hage.
4° . Dat het zwaard , waarmede 0. is onthoofd , bij de
familie Gevaerts te Dordrecht wordt bewaard.
5° . Dat voorts eenige papieren , betreffende Stoutenburg ,
zouden berusten bij den heer Jhr. A. G. van Oldenbarneveld,
genaamd Witte Tullingh.
De rapporteur wordt door de leden verzocht omtrent deze
bijzonderheden nadere inlichtingen in te winnen.
De heer van der Kemp , zijne belangstelling betuigende in
de uitgave der verhoor en van Oldenbarneveld , van welksr
inhoud hij tevens eene opgave aanbiedt, onderrigt het

Gezelschap, dat het verhaal of rapport , waarnaar in vraag
141 onderzoek is gedaan , nog berust op 's rijks archief.
De genoemde heer biedt tevens aan het Gezelschap ter
plaatsing aan een door hem genomen afschrift van het verbaal der Utrechtsche bezending van 1618, mede berustende op
het 's rijks archief Dit verbaal was door hem eerst aangetroffen na de uitgave van zijn Maurits van Nassau , zoodat
aldaar verkeerdelijk in het Ode deel, bl. 280, gezegd is!, dat
het niet nicer voorhanden was.
De heer rapporteur wordt verzocht den heer v. d. K. beleefdelijk voor het medegedeelde te bedanken en tevens te
betuigen , dat het toegezegd verbaal met genoegen zal worden tegemoet gezien.
Geschiedenis van liet eerst opgerigte regiment llollandsche
hussaren, door jhr. J. W. van Sijpesteyn.
De redactie vestigt de aandacht der leden op dit onlangs
bij de geb. van Cleeff, te 's Hage en te Arnsteidam in het
licht verschenen werk.
Alle beoefenaars der geschiedenis , die bij ondervinding
bekend zijn met de moeijelijkheid , om , omtrent een bepaald
onderwerp, alle soms zoo uiteen verspreide en diep verholene
bouwstoffen op te sporen, zullen bij het lezen van dit werk ,
reeds in dat opzigt aan den schrijver verdiende hulde

toe.

brengen , terwijl de wijze, waarop die bouwstoffen tot een
afgerond geheel zijn zamengesteld , ook wat voordragt en
beknoptheid betreft , niets te wenschen overlaat. Heeft, zooals
de schrijver in zijne inleiding zegt, de hoogleeraar J. Bosscha
door de uitgave van Neerlands heldendaden te land belangstelling opgewekt in de Nederlandsche krijgsgeschiedenis, zoo
beamen wij met den schrijver volkomen de opmerking , dat
het te verwonderen is, dat die opgewekte belangstelling niemand tot hiertoe had aangemoedigd, om in navolging van
andere landen , de belangrijke gedeelten dier geschiedenis
namelijk de lotgevallen der verschillende regimenten te be-
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schrijven. Niet alleen zoude de kennis der algemeene ge•
schiedenis des vaderlands hierdoor worden bevorderd , maar
ook , zoo als de schrijver te regt aanmerkt, de krijgsgeest des
legers zeer worden ontwikkeld en, uit dit oogpunt beschouwd,
een beduidelijk nut worden gesticht.
De overtuiging hiervan heeft de schrijver aangespoord , om

aan deze behoefte der historische wetenschap te voldoen en
te kiezen tot onderwerp de geschiedenis van een regiment ,
hetwelk een sieraad was van het leger, waartoe het behoorde,
namelijk het 11 de regiment Hussaren van van Heeckeren ,
vervolgens Bataafsche Hussaren , gedurende het koningsijk
van Holland het 2, en onder het Fransche keizerrijk het
11 regiment Hussaren. Moge het voorbeeld des schrijvers
navolging en de moeijelijkheid aan zulk een bepaald onderzoek verbonden , de noodige belangstelling en medewerking
ondervinden , en hierdoor de Nederlandsche krijgsroem des te
schooner blinke.
Geschiedenis van de verdediging der provincie Holland ,

1G72. Ingevolge de uitnoodiging aan de leden omtrent dit
onderwerp , zie bl. 361 der Kronijk , wordt door den rapporteur voor de leden in de provincie Utrecht, namens den
heer

J. J.

de Geer, overlegd de navolgende stukken , berus-

tende in het archief der familie van Hardenbroek.
1°.
van de

Secreete en raere resolutien van haer Hoog Mog. en
provincie van Utrecht met relatie tot de troubles van

den jaere 1672 tot 1574.
2°. Diverses lettres manuscrites de mons. Pierre de Groot
(fils du célèbre Hugue de Groot) a monsieur de Wicquefort ,
examinéez et reconnues a la cour de justice d'Hollande
1672 jusqu'à 1674.
30 . Eenige afschriften van brieven geschreven aan den
predikant van den Hengel te Utrecht, uit 's Hage in 1673.
De voorn. rapporteur wordt verzocht deze stukken ter
inzage aan te bieden aan den beer de Bordes.
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Brief van Christiern , koning vara Denemarken, aan Floris, heer van IJsselstein, 1528. Hoewel de navolgende oorspronkelijke brief, wat den inhoud betreft, weinig beduidens
schijnt te bevatten, kan welligt voor dc geschiedenis van
Christiern de plaats waar en dc tijd waarop hij aan Floris
heer van IJsselstein deze aanbeveling deed, van oenig historisch
belang zijn.
Vnser sonder freuntsclrafrt vnd wes wir nlehr lybes vnd
guthes vetmugen zuuorn , edlcr vnd wolgeborner besondcr
lieber freundt. Euer lieb vnd meningliclr tragen gut wissen,
das der gestreng vnser dyner vnd lyber getrauer herr Seueritr
von Norby, rytter, vns jn alwegen gantz getreulich , ehrlich
vnd vleissig Bedient etc., als geben wir e. I. guther meynung
zuerkennen , das jegenwertige guthe gesellen , wit nahrnen víf
jngeleb ter zehdell vcrzeychent, gedachtein her 5eucriri chi sehr
lange zeyt, jn vnsern entwanten kungreychen, auch volgends
ill Reusslant vnd hiss noch her chrlich vnd redlich gedynt;
dweyl dan berurte guthe gesellen bey vns vnd auch bey herr
Seuerin jtziger vnser gelegenheyt iteclr, wie e 1. freuntlich
zubedenckeu , sich nit wol vnderhalten mugerr, vnd wir vns
zu e. 1. viel guthes getrosten : demnach so bitten wir mit
allem vleyss e. 1. wolten vns zu freuntschafl't vnbeschwert
sein, gedachte guthe gesellen vmb vnserut wyllen vnd auch
in ansebung jrer gethanen elrrlichcrr vnd getrcucn dinsteri jlr
gnedigem beuehl haben , sy gnediglich befordern , das sy zu
Utrecht oder in ein ander belag mit gnedi ber vnderhaltunb
versehcn wurden, bissolang sich dy sachen jn andcrwege
anlassen wolten, vnd sy dyser vnser furbitt auchjrer betreueu
ginst in gnaden fruclrtbarlich gemessen lassen. Das wollen
wir jn alwegea vmb e.1. freuntlich verdynen vnd vcrbleiclren.
Geben Lu Lyr, am XV tag Octobris jin XXVIIJ ten jare,

get. Christicrn.
Opschrift : Dein edlen vnd wolgeborncn vnserin besondern
27
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guthen freund, hern Florian von Egmundt, graffen zu Bueren,
hem zu Ieselstein vnd Lerdam etc. , Romischer key. mat.
obristem capitan general.

Archief van Buren.

V ertrek van Brederode uit Amsterdam, 15(7. Brief van den
magistraat van Kampen aan dien van Hasselt, houdende dit berigt. Medegedeeld door den heer Ebbinge Wubben te Staphorst.
Eersaine, wijse ende voorsichtighe , bisundere gunstige,
guede vrinde.
Wij kunnen u ersm. guede meyninghe nyet verbergen, woe
wij van burgemeysteren ende raidt der stadt Amstelredamme
desen morgen ontfangen hebben een missive , dairuan wij n
eerentf. copie tho schick , mit begeerte dat u eerentf. gelieue
will wesen, vrunden van Deuenter dairuan in der ijll tho aduerteren. Vorder konnen wij u eerentf. nyet verhalden, dat
wij van onsen veerschipper , soe gister auent van Amstelredamme geuaren , berichtet sinnen dat die heer van Bredenroide gister anent mit twi Engelsche schepen vth Amstelredamme geuaren , sij , nemende sijn passair durch het Thij ,
nae der vues. schipper vermoeden, sijn curts settende nar
Muyen , dat oick die heer van Batenburgh vth die roode
poorte der stadt Amstelredamme toe voete gheganghen sij,
doende u erentf. hyer mede den fileere Almachtig beuelen.
Dat. den XXII April , a°. LXVII.
De kopij is van den volgenden inhoud :
Eersame, beminde, guede vrunden und naegebuyren. Wij
en konnen uwe ere. nyet verswijgen , hoe dat die here van
Bredenroode an uns helft doen versoecken om eenighe schepen van twintigti , XXV offt XXX lasten bij dese stede te
bestellen voer Ipeslut omtrent een half inijll buyten dese
stede, dair mede sijner knechten hyer ontrent wesende souden
moeghen vertrecken. Ende soe wij nyet geraeden geuonden
hebben sulcx van der stede weghen te volcomen, verdughten
noghtantz off sijn' g. raidt wesen solde den vurs. schepen seluer to betomen , ende alsoc moegelicke eener vlerk oir
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ann der zee gelegen to verrasschen , wair all' wij n
erentf. well hebben willen aduerteren, omme guede toesight tot
bewarenisse van uwe erentf. stede. Ende unss Here Godt
sij met u. Geschreuen den XV Aprillis, anno XVc LXVII. Ende
sal uwe ers. gelieuen uwe nagebuyren byer van terstundit to
aduerteren. Under geschreuen : Burgemeystere und raidt der
stadt Amstelredamme. Upschrift: Eersame unsen guede vrunden, burgemeysteren und raidt der stadt Campen.
Deze brief berust op het archief der stad Hasselt en komt
voor onder N°. 1045. 2 e deel.
1Jierkwaardige brief van prins Willem van Oranje aan
den graaf van .Holienlo, 7 Julij 1584. Medegedeeld door
den heer van Asch van Wijck.
Toen in het jaar 1584 de keurvorst Truches, aartsbisschop
van Keulen , door Ernestus van Beijeren , bisschop van Keulen , met behulp van den prins van Parma uit zijne staten
verdreven was ; de zuidelijke gewesten aan de heerschappij
van Spanje onderworpen waren , en de vereenigde Nederlanden geen leger hadden om de zegevierende bende des
landvoogds in het veld te bestrijden , was de belegering van
de sterke schans , door de Spaanschen in de Veluwe aan den
IJssel tegenover de stad Zutphen opgeworpen , het Benig
wapenfeit van belang dat in de maand April ondernomen
werd. De graaf van Hohenlo bepaalde zich, na eene vruchtelooze poging om deze sterkte te bemagtigcii , tot cene insluiting door middel eener opgeworpene verschansing , die
zich in den vorm eener halve maan tot aan beide oevers
van den IJssel uitstrekte Hierdoor werd voor den vijand
alle toevoer uit de Veluwe afgesneden , terwijl aan de overzijde der rivier de toegangen der stad Zutphen zelve door
bet leggen van bezetting in Lochum en andere plaatsen versperd werden , en de graaf van Nieuwenaar hierdoor de stad
aan die zijde tot de overgave zocht te noodzaken. De bemagtiging, zoowel van deze schans als van Zutphen , werd
27*
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van groot gewipt beschouwd tot voorkoming van eersen inval
in cle Veluwe. Iet schijnt uit een door prins Willem I aan
den graaf van Hohcnlo den 3 ,juli] 1584 geschreven brief, dat
tot op dien tijd alle pogingen om dit doel te bereiken vruchteloos

ware! '

gebleven, en dat Holienlo kort vóór liet sclirij%en

van den brief dit op nieuw bad beproefd , doch uit gebrek
aan genoegzaam getal pioniers en volk geen kans zag hierin
te slagen. De prins echter was van oordeel dat, indien Zutphen zich sliet binnen acht dagen overgaf, er iets beslisseuds
moest worden verrigt om den vijaudelijken inval in de Veluwe
te beletten. Hij was dus van gevoelen dat men, na in de schaps on genoegzaam volk te hebben achtergelaten , al de verder
beschikbare raagt moest verzamelen , en op het Benig aan
den vijand overgelaten punt, waardoor hij de stad van
toevoer voorzag , eerre sterkte moest opwerpen , ten einde
aldus Zuiphen tot de overgave te noodzaken. Was tot dit
feit been genoegzaam volk aanwezig, zoo zoude, volgens
's prinsen meening, Deventer even als

Utrecht ,

Arnhem,

Amersfoort , Kampen en Zwols wel een 400 man daartoe
kunnen afstaan. Inmiddels verzoekt de prins, dat hij met den
graaf van Nieuwenaar het terrein zonde gaan opnemen.
Er schijnt tijdens dit schrijven van den prins zich een gerucht
te hebben verspreid, dat het volk van Ernestus van Ileijeren
aan het muiten geslagen was. I)e prins deelt hem dit , als
gunstig voor de algemeen c zaak mede , en raadt hem in alle
geval zijne onderneming te bespoedigen , zonder echter iets
gcyaarlijks te ondernemen , daar een verlies ligt den afval
der omliggende steden na zich zou kunnen slepen, en het
dus v oorzigtiger was te wachten tot dat

men met

een goed

leger, hetwelk hij hoopte spoedig te zullen bekomen , den
vijand liet hoofd kon bieden. Bij verzoekt hem voorts,
om, indien zijne tegenwoordigheid kan gemist worden , zich
bij hem te vervoegen , om nader over het voorgedragen plan
r aad te plegen.

4`1
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liet een en analer leert reen uit den navolgendcn oorsproukelijken brief , berustende onder de papierelf van het voormalig archief vale het graafschap Buren.
Vnscr freuudtlich dienst vnnd was wir meur liebs `rund gudts
vermogen jederzeit zuuor , wolgeborner , freundtlicher, lieber
vetter vnnd breder, wir haten e. 1. schreiben empfangen
vndt darauss verstarlden , das e. 1. au{l' einee tlugell vierbondert vnd etliche schuss haben lassen schiessen , vlas aber
durch mangel der pioanier vnd voicks geringe hoffliung sein
sol die schantz zuerobern.
Dieweil dan wegen villerley vrsacb , e. 1. wol bewust , die
notturfft erfordert etwas anzurichten , darnit dem feindt der
pas

;in

die Velow verhindert moge werden , haben wir ge-

dacht , ob das nicht ein weg sein solle , (so fer die von
Zutphen hungers halber , wie das geschrey ober al jst , nicht
vbcr acht tage halten moge!) das man so viel kriegssfolcks,
als die not erfordert , jn den schantzen bette gelassen , vndt
sick mit alsem anderen kriegssfolck wol beschantzt auir deun
pass, da der feindt anklloinmen muss vinb die stadt zu
speissen , bette belegert , dieweil er nicht meter alss einen
pass ,

wie wir verstenen, solt haben, dadurch er muss an-

kl1ommen ; vncl das e. 1. vor der schantzen vnd aull' allen
seiten ein dreyrneilen jrrs ruilde alles betten lassen verwustenn , vml) dein feindt alle mittel ab'zunemen, vnd zu serien
ob man die stadt dadurch kunte erobern ; clann das geschrey
jst alhie, das sic alle tage fcwrzeichelin gelen. V ri nd dallist
nlart desto meter knechte auss den schantzen softe mogen.
nemen, welli zw besehen, ob die von Ï)euenter nicht ein
vierhundert mals auss jrer stadt jit die schantzen heften
schicken wollen , glcichsfals auch die andere stedte, sAlss
nemblich , Vtrecht, Arnhem , Amen st erdt , Carnet], S ,yell ,
Nimutegenn. Ist derwcgcn vnsere freuirdtiicl:c

built

altra

sie wollen siclt I)eyr vnscrn vetteint , dcu grauen vont ,iewcnar, yerfugen veld den pass vutei

besichtigen,
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vnd wo man vnser kriegssfolck sicher mochte legern, vmb dem
feindt die zufuhrung der prouiandt jn Zutphen zu verhindern.
Es solte vns ein grosser vortheil se-in, das dessenn von
Beyern volck gemutinert weire.
Wen nuhn e. 1. alles besichtiget vnd gute gelegenbeidt gefunden hetten , bitten wir e. I. sie wollen alssdan mit rhat vnsers
vettern vonn Niewenar die sachen ahnstundt ins warck stellen,
aber sonderlich das vor augen haben , das man nichts freuelichs
anfange; dan soltenn wir ein schnap vber khommen , dauor
vns Godt wolle behuten , es weire zubesorgen das alle die
vmbligende stedte sich leichtlich sollen reuolteren , dieweil
wir auch jn hofl'nung, jn kurtzen einen guten lager zu haben,
so mussen wir desto witziger mit vnsren sachen vmbgehen.
Wen nuhn e. 1. schen , das dero abwesen nicht schadlich
oder den gemeinen sachen nachtheilig fallen solte, wolten
wir e. 1. Berne alhie schen , aufl' das wir mit e. 1. rhat alle
gute ordnung stellenn mogen.
Was das geldt angehet , haffen wir es werde inn weeig
tagen bey e. I. ankhommen. Ess jst vns leidt vor die gute
leuth , die wir verloren haben ; nach e. I. ankhunfft mogen
wir resoluiren , wen man jn derselbigen stadt stellen mogen.
Welchs alles wir e. I. hiemit freundtlich nicht haben verhalten wollen , vnnd seindt derselbigen angeneme dienst vnd
wolgefallen zuerzeigen jederzeidt gantz gudtwillig. Datum
Delff, abut 3e July 1584.
Wilhelm , von Gottes g {iaden printz zu Vranien , graue zu
Nassaw , Catzenelnbogenn etc.

Get. E. I. dienstwilliger bruder,
Wilhelm, printz zu Vranien.
Opschrift : Dem wolgebornen , vnsrem freundtlichen, lieben
vettern, brudern vnnd leutenandt general , here Philipsen, graven von Hohenlo vnd here zu Langenbergh etc.
Zeven dagen na het schrijven van dien brief werd prins
Willem van Oranje doorschoten — eene omstandigheid,
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welke aan dit stuk eene dubbele waarde voor de geschiedenis
geeft , daar het welligt bet eenige stuk is waaruit zijne
laatste bemoeijing met krijgszaken blijkt. Eerst in 1599
(3 Mei) werd Zutphen door de zegevierende wapenen van
Maurits aan de Spaanschen ontweldigd.
Archie/ der stad illedemblik. De redactie heeft gemeend

uit de verdere lijsten der stukken , berustende in voormeld
archief en welke door den heer Leupe ter plaatsing aan hetGezelschap waren toegezonden , alleen diegene le moeten mededeelen, welke haar van meer bijzonder belang zij n voorgekomen.
Pakket L L. D.
No. 7. 1585. Kennisgeving van liet aenkomen in Zeelandt van den grave van Leycester, dat zijn Ex. eerstdaegs in
den Hage zal komen , en men aldaer ter sijner vereeringe
steeckspelen zal houden. 25 December J. Foreest.
No. 12. 1593. Rapport en verbaal over het visiteren van
de riviere de Men- D J , omtrent de Oude Wiel. 10 Septemb.
Walraven. Afschrift.
Tomas Tomas&
No. 18. 1597. Verbaal van de gedeputeerde commissaris.
sen opte inspectie van de vaert door de Kille hoven
Dordrecht. 25 Febr. J. van der Dussen , Willem Bardes ,
Claes Jaeobsz. Afschrift.
No. 22. 1601. Staet van de provisien , materialen ende
instrumenten van oorloge gesonden naer de stad van Oostende. Maart Ongeteekend.
No. 27. 1(iO3. Poinctz et articles sur les quelz messieurs
les estats generaux et son Exc. out accorde de prester la
ville de Grave a l'esquadron Cloete , et conseil a tous ceux
qui se joindront cy apres a eux. 1 Nov.
No. 30. 1013. Over dc gemaakte vrede met den Grooten
Heer , dat hij ceuige slaven zonder losgeld heeft vrijgegeven,
verzoek om een consul , enz. 20 Nov. Bassa van Tunis ,
Translaat. Ital iaansch.
No. 31. 1618. Visitatie der fortificatien en wallen van
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Medemblick op verzoek van burgem.- en regeerders, en bevonden dat die wel reparatie noodig hebben. 29 Julij.
Scharlaken.
No. 44. 1636. Over een schrijven van den commissaris
Aitzma , over erne aanbieding van den keyzer tot bemiddeling van den vrede tusschen deze Staet en Spangne, met
de opgave van de zes pointen. 10 Novernb. Ploos van Amstel

.Afschrift.
No. 48. 164.5. Over de ontstane onrusten met de Zweden
en over den te betalen tol in de Sondt, door de Vereen. Provincien. 23 April. Koning van Denemarken, Christiern.
Translaat. Duitscb.
No. 58. 1653. Copie missive van de Glarges, over de
vloot van Tromp en Blaeck , en verzoek van de staten generael om de schepen ten spoedigste gereedt te doen zijn. 22
Februarij. H. Beverningh.
No. 70. 1670-1672. Berigten uit 's Hage over de triple
alliantie , over den bisschop van Munster enz. J. van der
Wolff, Thomas Puyner.
Pakket Lt. E.
No. 2. 1573. Sommatie aan die van Medernblik omme cersdaachs te doen collecteren den 100. penning , op last van
den gouverneur joncker Dyderick Sonoy. 10 Dec. Hans
Kolterman , rentmr. gen. van den con. maj. domeinen in
Kennewerlandt en West-Vrieslandt.
No. 10. 1579. Concept van tractaat metten coniuck van
Spangen tot Antwerpen gemaakt bij de generale staten. 29
Nov. Ongeteekend.
No. 11. 1580. Last waarna de aartshertog Matthias, als
vertegenwoordigende zijne keizerliche majesteit , zich zal hebben te gedragen. 7 Jan. Ongeteekend. Latijn.
No. 12. 1581. Last van de staten generaal om de Portugesehe natie in alles te adsisteeren en te gemoet te komen.
19 Juliij. Aerssen.
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No. 13. 1582. Kennisgeving aan de staten van de overwinning door die van Portugal op de Spanjaarden behaalt,
en erzoek om volgens schrijven van den 10. dezer de uitrusting
van schepen van oorlog tot hulp van den koning van Portugal te bespoedigen. 13 Septemb. Guilt. de Nassau. Afschrift.
No. 22. 1588. Toezending van eerie acte, waarbij aan
prins Maurits Gene propositie gedaan wordt van h. in. de
koningin van Engeland om den gemeenen vijand groote afbreuk te doen. 5 Nov. Gilpin. Afschrift.
No. 27. 1590. Kennisgeving van een ingekomen missive
van de raden des furstendonls Gelre en graefschap Zutphen,
over het zoo langer zoo meer verdrogen van den Rijn en
IJssel , met verzoeck eenige gedeputeerden te willen zenden.
28 October. J. Foreest.
No. 36. 159J. Toezending van het dubbelt van de brieven van burgemeesteren en schepenen van Amsterdam , aangaande het arriveren van vier schepen uyt Oost-Indien , met
hare volle lading tot Bantu' gcdaen , met vrede en vruntschap , en zulcxs van daer geschydeu tot eer ende dienste
deser landen. 21 Julij. de Rechtere.
No. 57. 1608. Gevoelen van Z. Exc. over de handelingen,
waarvan het gansche wel- ofte qualijckvaren der V ereenigde
Provincien voor altijt dependeren. 21 Sept. Maurice de Nassau.
Paket Lt. F.
No. 2. 1578. Rapport aan de staten van Hollant en Zeelant van een gedane commissie naar den hertoghe Casimir te
Worms , die hij wonderlicke geaffectionneert vond te weesen
tot het welvaren van onsen gemeene vaderlants , ende dat
hij bereyt is om in alle naersticheyt ende diligentie af te
komen met zijne bestelde ruyteren. 27 April. Marnix heer
van Sinte. Aldegonde. Afschrift.
No. 3. 1578. Aanstelling van den grave van Swartzburcli
tot oversten over 3300 Duytsche ruyters elide noch verscheyden vaenen. 20 Sept. Aarshertog Matthiai. Afschrift.
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No. 12. 1588. Staet van 't boscruyt , de stadt, de scippers
ende de borgerye affgenomen in de muyterie.
No. 17. 1598. Clachten over den hoogerg noodt , zoo door
afslach van de zee als andersints van Wieringen , en versouck
om hem tee hulpe te comen. 26 Januarij. Schout en schepen.
van Wieringen. Dirck Jansz. enz.
No. 24. 1605. Berigten uit Parijs over het arresteeren
van den secretaris van den ambassadeur van Spangen en
bet vinden van brieven bij hem , houdende over eene conspiratie om Marseille aen den coninck over te leveren. '7
Decemb. Gedep. te Hage. Onyeteekend.
No. 25. 1606. Kennisgeving van het overgaan van Lochem. 19 Octob. G. Schrassert. Afschrift.
No. 29. 1610. Over een voor de stad Medemblick te gieten clock. 22 Nov. Henryck Wolters , clockgieter tot Campen.
No. 36. 1625. 1-Iet daerstellen van seeckere premien voor
degenen , die eenige vijandelicke schepen ter zee zullen comen te vermeesteren. 7 Julij. van der Wolff.
No. 38. 1625. Over de begraeffenisse van Maurits , op den
16 Sept. aenstaende. 6 Sept. van der Wolff.
No. 51. 1646. Over eene saeck tusschen D. Postmus en
Jan Nannigh , het sneuvelen van Randttivijck , Dicson , Haulte Rive enz. voor Venlo. 18 Octob. M. Nierop.
No. 53. 1646. Aenbeveling van Frederick de Vries voor
het residentschap in de Sont. 1 Nov. G. Huift.
No. 55. 1647. Aenbeveling voor mr. Hieronymus van Be•
verningh tot het auditeurschap van der graeffelijckheyts rekeninge. 8. Octob. G. Cing.
No. 56. 1647. Om de gedeputeerde ter daghvaert te belasten
sich te conformeren in de extentie , aangaende het lijffpensioen voor hare hoogheyt de princesse douairiere de Oraignen.
30 Dec. J. W. van Brederode.
No. 59. 1649. Stucken betrekkelijk het nemen van het
schip de Roosecrans , schipper J. Jacobsz. van Winckel met
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Iersche troepen , bestemd naer Oostende door het Engelsche
parlementschip de Tijgerswulp. 14 Julij.
No. 64. 1650. Besoigne van de steden Haerlem , Hoorn
enz. opt versouck van den admirael Witte Cornelis Witte,
raeckende sijne detentie op de voorpoorte.
No. 66. 1666. Stucken, houdende versouck om begiftigd te
worden met eene compagnie , daer hij in 1665 de stalt en
casteel Lichtenvoorde aen de Staetsche zijde heeft gebracht
en daervoor door de staten generael met een goude medaille
is vereerd. 20 Jan. Barent ten Have.
Paket L t. G.
No. 4. 1576. Vidimus van een open brief van hertogh
Phillips van Bourgoignen van den 21 Junij 1457, inhoudende
clachte van den waerscippen over de sluyse , geheyten die
Haelsluyse , liggende in de Noorder-Cogge. 10 Aug. Schout ,
burgervr. en schepenen van Haerlem. Komt niet voor in de
handvesten dier stad.

No. 6. 1578. Confirmatie ende renovatie van een octroy
aen dien van Wervershove deur wijlen graeve Willem, Aalstgraeve bij den Rijn int jaer 1413 , int kiesen van vier
vredemaeckers uit XV der rijcste personen. 1 April 1551
voor Paesschen. J. de la Torre. Gecollationneert naer liet
origineel C. de Glarges.
No. 7. 1579. Instruction secrete pour les deputes des
estats generaux, presentement estant a Couloigne, sur le faict de
la paix. 23 Dec.
No. 10. 1582. Resolutie waerbij de grooten raedt tot
Mechelen wordt opgeheven ende het oprichten van een raad
van justitie. 26

April. Houíhijn.

ft.
Afschrift.

No. 14. 1582. Missive over het ge'ucklick

succes

van

t ontset van Lochum onder beleyt van Philips , graeve tho
IIohenloe, om alsnu de soldaten aen haerc lceninge cede
proviant te helpen , ten eynde alle muyterie voor te comer.
15 Oct. G. van Zuylen. Afschrift.
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No. 25. 1583. Presentatie opt setten van een nieuwe watermolen en uytwateringhc bij de brugge van Opmeer. J Junij.
Bur g erneesteren der stede Hoorn.
No. 30. 1585. Aen de staten van Ilollant enz. om een consent van 150,000 E over de provincien tot ontset van Antwerpen. 19 April. C. Aerssens.. Afschrift.
No. 31. 1585. Poincten van wegen zijn Exc. gracffMaurits
enz. aan den raede van staten, de provinciën voor te dragen,
daerin oock sal weseri opt ontset van Antwerpen. 18 Junij.
No. 32. 1585. Acte waerbij zij goetvinden aen de staten
generael voor te dragen de ligtinghe van ruyters ende knechten
tot ontset van Antwerpen. 8 Julij. Vary Zuy;en. Afschrift.
No. 34. 1585. Rapport uyt Louden, dat h. m. Feel deel
neemt int verlies vair Antwerpen , over het assisteren van
t lant met 5000 man voetvolk en 1000 paerden, met een beer
van qualiteit, met in handen stellen van de stede Vlissingen,
Rarnmekens en Brielle. 2 Septemb. J. van der Does ende van
Noortwijk. Jacob Valcke. P. Buys. I3. Aijzma. Afschrift.
'No. 39. 1586. Wanbij de graef van Leycester voor sijn
vertreck yermaent dat alle ingesetenen, tot liet welvaeren ende bevrijdinge van den vaderlande geaffectionneert wesende,
souden rnedewercken tot liet equiperen voor 6 of 8 naenden,
vara 25 schepen van oorloge onder een goet adrnirael en
goede capiteynen om , beneffens die van Engelant die onder
bevel van sr. Francoys Draeck sullen worden Bestelt , den
coninck van Spaengien alle mogeljcke afbreuck te doen.
23 December. C. Aerssens. Afschrift.
No. 41. 1587. Saecken betrekkelijck den graeve van Leycester, liet lipten van volck te Bremen. 21 April. C. Aerssens.

Afschrift.
No. 43. 1587. Missive van de staten generael aen sijue E.
den graeve van Leycester over het betalen van het volck van
oorloge, door h. m. gesonden. 11 Oct. Antwoort hiciop.
11 Oct. Translaet.
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Paket L t, II.
No. 3. 1586. Toezending van twee copijen missives vale
den grave

van

Leycester over de defensie ende bevrijdinghe

deser landen , om daerop regard te siacn. 28 Febr. C. dc
Rechtere.
No. 14. 1587. Dat het door het verradelick overgaen der
stadt Deventer en forten onder Zutphen , als oock om andere
saccken noodigli is de edelen en steden van llollant te beschi ijven , oen dacrover te besoignereu. 16 Februarij. C.
de Rechtere.
No. 30. 1606. Van een schrijven uyt het leger bij Bislick,
omtient het sneuvelen van den colonel Edmont voor Rhijuberck
met een copij missive van den colonel An;honis van Utenhove, behelzende een uytvoerig verslag aengaende het sneuvelen van genoemden colonel Edmont, en de staet van Rllijiiberck op den 3 Septembër. 5 Sept. Maurice de Nassau.
Afschrjt.

No. 31. 1606, Missive uit Wesel over gedane uytvallen,
over de slechte behandeling van onse gevangenen , hoop op
ontzet &c. 20 Sept. Broer Jansz.
No. 37. 1615. Authorisatie om die van Naorden ceue
collecte te laten doen door alle steden in Ilollant en WestVrieslant, ter gemoetkoming in geledene schade door eenes
zwaren brand aldaer. 5 Aug. A. Duyck.
No. 38. 1617. Last om sealer bitter calumnieux boecxken, getijtulcert 1I aeclascltale tegen den beer Dudley Carlton, op te liaelen en ondersoeck te doen naar den uytgever
ende Brucker. 25 Nov. A. Duyck.
No. 51. 1622. Betrekkelijck de soutvaert op Punte del Rey
in 't belang der 'estindisclie comp. 13 Junij. Van der Wolff.

No. 57. 1622. Kennisgeving vane t overgaen van de stadt
Steenberche niet appointement op den 7. deser macht neet
opgave, wat daerin is gevonden. 2 Sept. C. van der Wolff.
No. 07. 1624. Kennisgeving dat zes jesuiten , twee van
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Oudenaerden, twee vau Cortrijck, en twee van Gent, geresolveert sijn alhier int Lint te tomen en te vermoorden den
persoon van sijne furstel. Deurl, den heere prince van Orangien en sijnen heer broeder prince Henrick , beschrijvinghe van
hunne cleedingh en wapening erin. 13 Febr. Van der Wolff.
No. 77. 1629. Dat er door de grote circumferentie van
t beleg van

's Hertogenbosch

, deur z. Exc. de prince van

Orangien geen volk can gemist worden om de frontieren te
besetten, en overgegaen moet werden tot het lichten van
6000 waertgelders. 18 Mey. C. van der Wolff.
No. 97. 1652. Versoeck van Pieter Pietersz Gorter, om
sijn soon te assisteeren, dat hij naer Leyden op de ackaedemie
zoude kunnen gaan.

7

October.
Paket Lt. K.

No. 6. 1610. Over de swarigheyt binnen Utrecht, die
soodanich is, dat inzonderheyt den lande van Hollandt en
tellens Dock den geheelen staet van den lande , daeraen wel
hoochlijck is gelegen , Baer het fundament van heurluyder
factie zeer pernitieus is enz. 25 Maart. Frans Pietersz.
No. 27. 1622. Over t vertreck van zijn Exc., dat volgens
een missijf uit Willemstadt van den 3 descr, meest alle
scheepen deur de groote wint ende foist waeren verstroyt, dat
er 16 scheepen waeren gebleven, ende t volck in verscheydene
dorpen gelogeert weeren. 6 Decemb. P. Nannings.
No. 31. 1623. Over een brieff uyt Lillo, houdende dat
over de 22 personagen, die uyt Antwerpen over Engelandt
gerijst sijn , omme in dese landen eenige quade stucken te
verrichten, en ordre daerop te stellen. 11 Januarij. J. van
Foreest.
No. 39. 1625. Toezending van een requeste van de bewinthebber en participanten van de Magaláensche comp.
tegen de bewinthebbers van de Oost-Indische comp. over de
schade door de storm aen de schepen in Tessel. 25 Februarij.
C. J. Rijnenburch.
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No. 43. 1628. Om de rectors van de Latignsche scholen
aen te seggeii over het revideren ende corrigeren van de
boecken. 17 April. C. van der Wolff.
No. 50. 1630. Over een voorstel om wegens de duurte
en gebreck van graenen een ambassadeur naer Moscovien te
senden. 30 September. Joost Willemsz Nleken.
No. 51. 1631. Stucken betreckelijk de remonstrantsche
predicanten op Loevesteyn sittende , dat sij versoucken van
daer verplaetst te worden, en off men eerie preuve souden mogen nemen off deselve met de kercke te reconcilieren waren.
17 Maart. F. Sluysken. Afschrift.
No. 55. 1632. Toesending van de reeckeninch van den
werkbaesch van de nieuwe fortificatien tot Medemblick
f

12,373 -- 3-4. 15 Septemb. L. van Teylingen.
No. 70. 1662. Versoeck om eene compagnie , met aan

voering der redenen , dat hij het land 48 jaren dient, en
de weeste belegeringen heeft bijgewoond , alsmede in den
groten zeeslach en Duins enz. Jacob Agaes , lutenant van
capixeyn Pinsen.
Paket L t. L.
No. 4. 1605, Omstandich verhacl van het buspoeder verraet , gesonden door N. d. C. met capiteyn Pieter Corsse als
expresse. 5 November. Nod de Caron.

Afschrift.

No. 5. 1600. Extract van een missive wt Reyns , over
de saecken van den coninck van Spangiera, sijne geltmiddelen; dat er te Lisboa eene vloot uytgerust wordt; dat de
vloot van de staten alle passages soo naauwe beset heeft, dat
sij in gelijcke perplexiteyt Hoyt in Span t ien geweest sijn ;
dat de Staetse schepen in Oost-Indien de gantsche vloot van
de Portugesen hebben genomen. 25 Maart. Aerssens , agent.
No. 11. 1010. Missive waerbij hij als compatriot sijn devoir
wilde doen om een middel te soecken, dat men voortaen
meer
gen

niet

sulcke notabele verliezen souden lijden door het opbren-

van schepen door de Turcken , weshalve hij door middel

4.32
van den admirael van de zee , den Turckschen keyser heeft
versocht bevel le willen geven , dat sijne onderdanen sulcks
naer lieten , en wel om de reden de h. h. staten bij het
veroveren van Sluys , de gevangen Muselmannen , die allen
slaven waren , hadden vrijgegeven , twelck sijne Turcksche
majesteit belooft te sullen doen , ea hij tevens versoeckt om
een ambassadeur. 24 Aug.' Giacomo Gisbrechti, uyt Pera de
Constantino. ilf schrift.
No. 13. 1611. Verslach van sijn reise en t geen er in
de eerste dagen nae sijne aencompste met sijne presentatie
aan de Bassa , en de primo visier voorgevallen is. 24 Mantij.
Cornelis Haga. d fcehrift.
No. 38. 1616. Over het ontruymen van den Brielle, met
de twee forten en de stads van Vlissingen , met het casteel
van Rammekens , door de Engelschen voor de daerbij bepaelde somme, 31 Maart. Noël de Caron. Afschri, f t.
No. 58. 1622. Kennisgeving van t affcomen van de machtige zeearmade van den coninck van Spaignien; dat de ambassadeur van Spantien aen s. m. van Engeland versocht
heeft de vrijen in ende uytganck in alle de havens van
s. m. voor de selve, daerbij voegende, dat de coninck van
Spaigien voor hadde met dele vlote den hoochmoet van de
Hollanders te rastijden, en hun te betalen tot in den Hage
ende elders , tgene sij hem desert somer voor Brussel gelevert
hebben, maer sijne Eng. maj. heeft dat gantsch aífgeslagen,
en is er seer t onvreden over. 14 Oct. Francois van Aerssen,
Dirck Bas , H. van Tuyl van Serooskerke (uyt Londen).
.4fschri f t.
Paket Lt. M.
No. 2. 1603. Over het sender van eenige schepen naer
Oostende , verslach van den scheepsstrijd voor t Sluysche gat
met de Spaensche galeijen onder Spinola en de Hollandsche
schepen ende galeijen onder Joost de Moor. 16 Mei. B. van
Vlooswijck. Afschrift.
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No. 14. 1624. Remonstrantie van bewinthebberen van
de vereenigde Oostindische compaignie, betreffende het voor.
gevallene in de provintie van Arnboyna in Martio 1623.
No. 34. 1652. Over een schrijven van den admirael
Tromp , gedateert den 30 Junij hij t fort van Schotland.t
seylende , over gebrek aen levensmiddelen en scheepsbehoeften, dat hij noch geen tijdinghe had van de buyzen , als pan
den admirael Blaeck enz. 8. Aug. Jacob Aker.
Paket Lt. N.
No. 43. 1646. Requeste om een stacnde saeglunokn te
stellen. Maerten Jacobsz.
No. 46. 1649. Namens regenten van het dorp , versouck
om een glas in hunne nieuw gebouwde kercke. 16 Dec.
C. R. Medenblick , schoolnar. op den Oudendijk.
No. 52. 1659. Toezending van copyen van brieven van
gesanten en residenten uyt Coppenhage , Dantsich , over de
Hollandsche vloot daer geemploojeert , en uyt Westmunster,
16 , 18 en 19 Aug. Johan de Witt.
No. 54. 1659. Over het gieten van een clock voer (le
stadt Medcnblick. 2/12 Novemb. F. Hemon.
Paket L t. O.
No. 7. 1592. Verbael rapport van t gebesoigneerde mette
burgemeester der stadt Amstelredamrne over den houtstapel.
15 Sept. Jacobs Dierxs. Jan Buycs Claesz.
No. 10. 1598. Versoeck om geassisteerd te mogen worden , op grond van zijne en sijns vaders diensten , aen het
vaderland bewesen , sijnde sijii vader in het beleg van Haerlem door de Spangnaerden onthalst. (Hierbij gevoegd een
officieel notarieel stuk tot bevestiging van bovenstaende door
den nets. B. Hogendorp geteekend. Dirck Adriaensz Valckooch. Sehoolui r. en notaris publiek te Medenblik.
No. 19. 1604. Toesending van een bouch door hem geschreven, genoempt den Heusschen burgerlycken om n egi nat.
10 Deceitib. Genies

vair

Trieve.
28
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No. 23. 1615. Over twee ingesonden remonstrantien bij
de burgemr. van Enchutysen, over de excessen, die sij seggen
gepleecht te sijn bij Jan Symon Blaeuhulch , vroedschap
aldaer enz. 2 Septemb. M. Rosa.
No. 42. 1623. Verbod om geene correspondentie te hou.
den met Willem van Oldenbarnevelt , Adriaen van Dussen
en Cors Jansen van Alphen , als sijnde bij versteek gecondemneert tot bannissement ten eeuwige dagen , wegens misdaet van gekwetste majesteyt pp den persoon van sijne Exc.
den prince van Orangien. Ongeferkend.
No. 45. 1625. Om ten eersten op te brengen het contingent in de somme van de eerste II CM gulden , sijnde benoodigt tot conservatie van de belegerde stadt van Breda, waeraen
den lande ten hoochsten is gelegen. 14 Januarij. J. van (poch.
Paket Lt. P.
No. 19. 1622. Over het lichten van meerder volck , daer
de saecken van den grave van Mansvelt hoe langer hoè meer
teruggegaen , en de vijandt met alle gewelt de importante
stadt van Bergen op den Zoom aentast enz. 29 Aug. Van
der Wolf.
No. 42. 1654. Over een ongeluk den protector (Cromwell)
overkomen , over het uytseylen van den generael Blaecke,
sterck sijnde 30 fregatten enz. Westmunster, 6116 Oct. H.
Beverninch , Willem Nieupoort. Afschrift.
Paket Lt. Q.
No. 4. 1604. Kennisgeving dat Jan van Geestdorp door
den heer van Opdam, admirael , expresselick is afgesonden
met het bericht van de reductie van Sluys. 21 Aug. A. Duyck.
No. 31. 1637. Extract uyt het register der resolutien opt
versoek van Carel Joan Cracou , resident , dat hem mogen ter
hand gestelt worden de depeches voor den coninck van De.
nemarcken, als voor de saecke aengaende het voor prijs verklaren van vier schepen in Noorwegen , afschaffinge van

de tol op de Elve, en op het aenstellen van een ordre

opt convoyercn van de vloot van t ie
l naei dc Zondt
enz. 1 Septemb.
No. 33. 1640. Oetroy aen eenige ingesetenen ueser landen
oni een compagnie op te rigten, omme voor dit loopende jacr
en twee jaren, daerna te volgen, uyt dese Vereenichte Nederl.
alleen te mogen handelen en visseben op de landen en ensten van Nova Sembla tot Fretum Davids toe enz. 27 Januarij.
C. Aersens. Afschrift.
No. 46. 1655. Over het betonnen van 't gat van Amelandt.
23 May. Tjallis Scharlaken.
Paket Lt. R.
No. 13. 1603. Informatien genomen bij de schout en de
schepenen van Medenblik, ten laste van Herberts Coeflrnaker,
over den inhoudt van twee brieven, bij den advocaet Oldenbarneveld ontvangen van den ambassadeur uyt Engelandt.
13 April. Weijers , Raephorst , van Veen , Gerrit Coren.
No. 16. 1604. Berigt, dat sijne Exc. op den 29 en 30
April en 1 Mey verovert heeft de forten Coxie , St. Catherine ende St. Philippe, ende geinvestiecrt had het fort van
IJsendijcke. 6. May. Joan Grijp. Afschrift.
Paket Lt. T.
No. 12. 1612. Last om een seecker boexken, uytgegeven
op ten naem van eenen Reynier Donteclock, gedruckt tot
Delft , geïntituleert. Overlegginge van de oirsaecken der
schadelijcke twist in de kercken van Ilollandt ende Nest-Yrieslandt opgeresen , in te trecken , om de daerbij opgegeven

redenen. 14 April. A. Duyck.
No. 17. 1629. Missive betrekkelijk het plaetsen van troepen
ter beveylinge van de Betuwe, het senten van den ingenieur
Block naer Wesel , soo mede van den ontvanger van Ommeren 10/20 Aug. Ernst Casimier , A. van Rantwijck , H.
van Essen enz. Afschrift.
No. 23. 1635. Missive betrekkelijk de toestemming te verkrijgen tot het stellen van een glas in de kerck door die
28'
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van Medenblick. 21 Junij. Vroetschap van Schermerhorn
J. van Strengnaerts.
No, 28. 1672. Berigt van den secretaris Romp uyt Parijs
van den 8 April , dat de declaratie van den oorlog op den
sesten van desen maent is geadverteert geworden tegen desen
staet, onder geen pretecst als dat sijn glorie niet anders lijdt
dan H. H. M. den oorlogh aen te doen. 12 April. Thomas
Puyner.
Paket Lt . U.
No. 8. 1604. Berigt van de overwinning op de Spangnaerden onder het belcyt van graef Willem bij Damme , het
quetsen van Marcelis Bax, berigten uyt Oostende etc. 18 Maij.
Pieter Lenertsz Bas. Afschrift.
No. 9. 1604. Berigten uyt het leger voor Sluys, over het
optrecken van t leger des viants naer Brugge. 17 August.
F. Aleman, Afschrift.
No. 10. 1604. Berigt dat die van Sluys versochten de
articulen te weten , waerop zij de stadt konden overgeven.
20. Aug. A. Meynertsz. Afschrift.
No. 15. 1610. Toesending der stucken van Thijman Barentsz van Ens , betrekkelijk het verlossen der gevangenen
deser landen tegen den admirante van Arragon. 6 Febr.
J. van Foreest.
No. 32. 1665. Over de kwade tijdingen , die men hier
hoort uyt de vloot , alsdat er wel sesthien schepen souden
genomen sijn, als twee Oost-Indische retourschepen, 4 oorlochen de resteerende coopvaardijschepen; 24 Sept. Jacob Lobs.
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Vergadering.

22 December 1S49.

Teregtwij-ing. 1Yieuwe leden. Bibliotheek. Correspondentie. Ring
van Oldenbarnevelt, Zwaard, waarmede hij zoude zijn onthogfd.
Bijdrage tot de geschiedenis van het jaar 1672 , bepaaldelijk met
opzigt tot de landverdediging. Beschouwing van Neerl. Indië
in i848, door A. D. B. de Jancigny. Archief der stad
Haarlem. Stukken betreffende het Duitsche huis te Utrecht.
Zeldzame afbeelding van de graven van Egmond en hoorn,
1569. Diploma van hernieuwden adel van J. Cabelliau , 1652.
Vijftal brieven van de hertogen van Gelder , alsmede een van
den bisschop van Munster aan de stad Elburg , 1583--1538.
Brief van Aerssens aan Floris Heermale , 4591. Twee brieven
van Hoogerbeets uit Loevestein aan zijne dochter geschreven, 4619.
Opgave der stukken door het seminarium te Warmond aangekocht
uit de verzameling van v. Alkemade en v. d. Schelling.

Teregtwijzing. Bladz. 419 ,

12e

regel van boven staat :

7 Julij 1584; moet zijn: 3 Julij 1584.
Nieuwe leden. Benoemd tot gewoon lid de heer P. If.
Montijn , burgemeester der stad Oudewater.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen
Van la Société Arcliéologique de Namur:
Le désert de ,Warlagne, par l'auteur d'Al f red Nicolas.
Namur 1849.
Van la Société Acadr mique de Cherbourg:
Recherches historiques sur l'administration de la marine
Franpaise de 1629 d 1815. Paris 1849.
Van de heeren F. M. Mertens en K. L. Torts :
Aenhangsel der Geschiedenis van Antwerpen, l e stuk.
Apologie van Philips van Marnix , heer van S. Aldegonde ,
burgemeester van Antwerpen, (1585). Uitgegeven volgens het
oorspronkelijke 1) door de voorn. heeren.
Van deze Apologie , uitmakende bet

le

stuk van het Aenh.

4) Bref Recit de l'estat de la ville d ' Anvers , du temps de l'assiegement et rendition d'icelle. Senuant en lieu de Apologie pour
Philippe de Marnix , Sieur de Mont. Saint Aldegonde , Bontre ses accusateurs , au regard de l'administration

qu'il y a cue. M. D. LXXXV.
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d. Gesch, v. Antw. , zijn slechts 12 afzonderlijke exemplaren
getrokken , waarvan een aan het Historisch Gezelschap , een
aan den heer Rammelrnan Elsevier, en een aan den beer
J. J. de Geer door den heer Mertens beleefdelijk ten geschenke zijn aangeboden , uit erkentelijkheid voor de opsporing en bezorging van deze zoo hoogst zeldzame brochure , welke door de schrijvers der Geschiedenis van Antwerpen , als een der belangrijkste bescheiden der vaderlandsche en bepaaldelijk der Antwerpsche geschiedenis beschouwd
wordt , daar al wat de Thou , Hooft en de latere geschiedschrijvers van de vermaarde belegering dier stad hebben geboekt , grootendeels uit deze Apologie getrokken is. Zoo
haast de heeren uitgevers van haar bestaan door de Latijnsche vertaling van Papebrochius onderrigt waren , besloten
zij ze op te zoeken , om als bewijs van hun verhaal
onder de Bijlagen der Geschiedenis van Antwerpen te worden opgenomen. Zij doorsnuffelden al de openbare en bijzondere bibliotheken van België en vele van de Noordelijke
Nederlanden. Wijlen de baron van Westrenen van Tiellandt vond het stukje niet in zijne talrijke verzameling
van staatkundige geschriften. Als directeur der koninklijke
bibliotheek te 's Gravenhage, deed hij onderzoeken of het
aldaar voorhanden mogt zijn. Alles was vruchteloos ; zelfs
in de verzameling , gezegd Bibliotheca Duncaniana, die meer
dan twintig duizend zoodanige stukjes bevat, werd deze Apologic niet gevonden. Te vergeefs deed de beer W. v. T. nog
verdere nasporingen in de particuliere bibliotheken , hij vond
ze zelfs in geen catalogus vermeld, ja niet in die der bibliotheek
van prof. te Water, zoo rijk voor de Nederlandsche geschiedenis. Na zoo lange en menigvuldige opzoekingen werden zij
bijna moedeloos , het zoo zeer verlangde stukje te zullen ont.dekken , en reeds hadden zij eene Nederduitsche vertaling
gereed van de Latijnsche van Papebrochius (Annales Antverpienses. Tom. IV. pag. 125 seqq.) als wanneer zij op de

gedachte kwamen , zich tot het Historisch Gezelschap te Utrecht
te wenden , met besluit hierbij hunne pogingen te staken.
De lezer zal ligt begrijpen , hoe groot hunne vreugde moest
wezen, wanneer weinige dagen na hun schrijven, de zoo vurig
verlangde Apologie hun door den heer J. J. de Geer, als rapporteur van het Gezelschap voor de leden in België , werd
toegezonden namens den heer Rammelman Elsevier, die baar
gevonden had in de bibliotheek van wijlen den heer Thijsius
te Leiden. Zij beschouwen het exemplaar als het Benige dat
er is overgebleven.
Correspondentie. De rapporteur voor de provincie Zuid-

Holland deelt mede eene missive van den beer Rammelman Elsevier , ged. Noordwijk 10 Dec. 1849, en eene andere van den heer Montijn , ged. Oudewater 1.5 Dec. 1849.
De heer R. E. belooft binnen kort aan het Gezelschap
verscheidene bewerkte stukken ter plaatsing te zullen toezenden , als onder anderen : over het bezetten van Stavoren in
1399 ; over den krijgstogt naar Woudrichem in 1407 ; alsmede afschriften van de groote of Latijnsche school te Leiden van 1399 tot 1574.
Voorts meldt deze beer , dat te Leiden alphabetische lijsten
bestaan van alle de studenten, aan die Hoogeschool ingeschreven, welke van 1574 af tot den huidigen dag worden aangehouden, en waarvan het nut reeds menigvuldige malen gebleken
is en nog dagelijks wordt ondervonden. Hij acht het van belang, dat dit voorbeeld ook te Utrecht worde gevolgd en de
aldaar bestaande registers der ingeschrevene studenten op
dezelfde wijze worden ingerigt.
De heer M. deelt mede dat hij zich sedert oenigen tijd onledig houdt met het vervaardigen van een vollediger inventaris van het archief der stad Oudewater. Reeds is hem gebleken , dat vele stukken aldaar voorhanden niet ontbloot
zijn van plaatselijk en algemeen belang. Hij hoopt dien afgewerkten inventaris aan het Gezelschap te zullen toezenden.
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Ring van Oldenbarnevelt, bij zijne teregtstellinrd geschonken aan zijnen dienaar Franken. De rapporteur voor de provincie Utrecht berig, dat door den heer de Muralt hieromtrent
het volgende is medegedeeld:
Deze ring is voor 2 a 3 jaren te Amsterdam in openbare
veiling met een deel in 4°., zijnde de levensbeschrijving
van 0., en eenige stukken dienende tot staving van de echtbeid van den ring , verkocht voor f50.» nagenoeg de
waarde van den ring aan goud. Te vergeefs hadden de
erfgenamen van den boedel van wijlen den beer van Barneveld van Noordeloos , laatsten afstammeling der naaste bloedverwantschap van 0., in 1828 overleden , die echte historische
herinnering aan kunstkoopers en liefhebbers , ook bij aankondiging in de dagbladen , aangeboden. Het poi tiet van
0. bevond zich , naar men zegt , op den ring die later door
de familie tegen eene aanzienlijke som van Franken of diens
afstammeling te Amersfoort ingekocht is geworden.
Beschrijving van het zwaard waarmede Oldenbarnevelt
onthoofd zou zijn. Het geheele zwaard met het gevest is lang
1,104 Y Ned. el. De breedte van het lemmet bij het gevest
is 0,074. Op liet lemmet staat het volgende vers gegraveerd:
Stokoude schuldelooze Helt,
Rampzalige Oldenbarnevelt,
Dit zwaart sloeg door uw hals den staat
Een diepe wonde in zijnen Raadt,
Toen op het haagse moortschavot
Uw dierbaar leven wierd geknot.
Op het lemmet zijn verscheidene bloedvlekken. Het gevest
is bekleed met zwart, denkelijk zwart fluweel, door den tijd
zeer versleten.
Bij dit zwaard is een album , bevattende een aantal verzen
daarop toepasselijk. In dit album staat het vers, hetwelk op
het zwaard gevonden wordt , met de volgende veranderingen:
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Stokoude Staatsman , vrome Heldt,
Onschuldige Oldenbarnevelt.
De volgende drie regels zijn dezelfden als die op het zwaard
doch de laatste luidt
Den boom uws levens wierd geknot.
Het is onderteekend door Frans Greenwood.
liet zwaard berust thans , volgens de opgave van den
heer J. L. Maritz te Dordrecht , onder de familie Gcvaerts te
dier stede ; de grootvader van den heer Gcvaerts van Nuland is daarvan bij koop eigenaar geworden. Het behoort
in het gemeen aan de kinderen en het kinds kind van
wijlen den liver Gevaerts van Geervlict. Men is niet ongenegen , dit gedenkstuk met bet daarbij behoorende album ,
waarin een aantal verzen , op het zwaard vervaardigd ,
worden aangetroffen , te verkoopen , indien daarvoor de som
van I) .500.» wordt aangeboden. De bij deze opgave gevoegde afteekening van het zwaard wordt gesteld in handen
der comwissie van redactie.
Nog wordt ter tafel gelegd
Bijdrage tot de geschiedenis van Liet jaar 1672, bepaal-

dele met opzigt tot de landverdediging , door den heer de
Bordes aai. het Gezelschap ter plaatsing toegezegd , zie biz.
3G1 der Kromijk.
Men besluit dit stuk te stellen in handen der commissie
van redactie , ter plaatsing in de Berig ten.
Beschouwing over Heerland s Indiën in 1848 , door A. D.
B. de Jancigny. Medegedeeld door den beer Huydecoper
van Nigtevecht.
Hoeveel er ook geschreven zij door Nederlanders over de
Nederlandsche koloniën, en hoeveel nog dagelijks in het licht
verschijnt , hetwelk dient om hare duistere geschiedenis helderder te doen voorkomen en bare betrekking tot het moederland vaster aan te kweekcis , door baar groot

gewipt te
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doen erkennen, zoo zal het toch niet onbelangrijk zijn, onze
aandacht en opmerkzaamheid te vestigen op bovengemelde
bijdrage over Nederlandsch Oost Indië , voorkomende in de
Revue des deux Mondes van 1848 en overgedrukt in de
Revue des Revues, van hetzelfde jaar.
De schrijver dezer bijdrage, de Jancignij , handelt in het
eerste gedeelte over de drie eilanden , Java , Borneo, Celebes,
waarin hij eerst eene staatkundige en aardrijkskundige beschouwing, vergezeld van statistische opgaven, mededeelt. Op
eerre gezamenlijke oppervlakte van 140,000 vierkante ellen,
zegt de schrijver, wonen nagenoeg 16,176,000 zielen, en wel
zóó verdeeld, dat Java en onderboorigheden door 10,500,000,
Sumatra , Borneo , Celebes en de Moluksche eilanden door
5,676,000 zielen bevolkt worden.
De bevolking van Java telt de navolgende stammen : Javanen , Sundanezen , Madurezen , Chinezen , Arabieren, Mooren,
Bengalezen , Maleijers en Europeanen.
Vervolgens gaat de schrijver over tot de beschouwing van
het tractaat tusschen het Nederlandsche en Engelsche gouvernement op 17 Maart 1824 gesloten, waarbij de grenzen van
beider gebied in Oost•Indië bepaald worden , alsmede tot de
beschouwing van die daad van het Nederlandsche gouvernement,
waarbij alle de verschillende en van elkander gescheiden gedeelten van Borneo onder een en hetzelfde gezag kwamen,
volgens een besluit van den gouverneur-generaal van Neerlandsch-Indië, gedagteekend 28 Febi. 1846.
Ten derde treedt de schrijver in Gene beschouwing van
het eiland Celebes en de vrijverklaring van de hoven
van Macassar (bij besluit van 9 Sept. 1846, ingaande met
1 Jan. 1847), waarbij hij het groote gewigt van dezen maatregel van de Nederlandsche regering in liet helderst daglicht
plaatst , en eindigt dit eerste gedeelte door gewag te maken
van de handelsetablissementen op Sumatra , de Moluksche
eilanden cn Bili.
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Nog Benen blik werpelfde op Java besluit de schrijver met
deze woorden : >) Il faut, que Java soit forte et respectée ; il
faut qu'elle soit, dé fait comme de nom , lu
chipel ; i1

reine de l' ar.

faut enfin , que sa population croissante participe

largement aux tienfaits de la civilisation ; mais, en exploitant
cette mine inépuisable, il faut craindre de fouiller trop avant
dans son sein. L'amélioration de la situation financière de
la rnère patrie, l'avenir de Java, reposent sur des concessions
rnutuelles, et la Hollande est trop prévoyante pour exiger de
ses colonies des sacri fi ces , qui dépasseraient leurs forces ,

ou

qui porteraicnt atteinte á tours droits."
In het tweede gedeelte dezer bijdrage behandelt de Jancigny
de geschiedenis en de inrigting van het koloniale bestuur.
Deze geschiedenis verdeelt hij in drie tijdvakken , namelijk:
het eerste van 1602-1798 ; het tweede, van 1798-1636 ;
het derde , van 1836 tot op onzen tijd.
In liet eerste ontwikkelt hij nader de oprigting (20 Naart
1602) en het bestuur van de 0. I. compagnie, en somt alle de
voor- en nadeelen op aan zoodanige compagnie verbonden
de groote rijkdommen, daardoor in het moederland gebragt,
van de eene , de schadelijke gevolgen van het monopoliestelsel, van de andere zijde.
In het tweede vestigt hij de aandacht op de geschiedenis
van N. Indië , sedert 1798 , dat is , van het overgaan der
koloniën van de 0. I. com'p. in handen der Bdtaafsche republiek tot op de invoering van een nieuw organiek reglement
voor N. Indië van 26 Sept. 1836. Na beschouwd te hebben
de regeringen van de gouverneurs-generaal Sieberg , Wiese ,
Daendels en Janssens, vermeldt hij , hoe de koloniën in
1811 onder Engelsch bestuur geraakten ; hoe zij in 1814
weder tot de Nederlanden overgingen , en gaat, na de besturen
der gouw.-gen. van der Capellen , de Kock, van den Bosch
eer Baud ter loops behandeld te hebben , over tot zijn
laatste (leef

waarin hij de geheel nieuwe inrigting van
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liet bestuur van Nederl. Indic meer van nabij beschouwt, vastgesteld bij besluit van 26 Sept. 183G. Na de vele goede
zijden van dit bestuur aan bet licht gebragt te hebben ,
meent de schrijver nog te moeten opmerken , hoezeer het te
betreuren is , dat ons gouvernement met band en

tand

nog

vasthoudt de zoutmonopolie, den opiumhandel en de verpligte
kruidcultuur in de Molukken. Hieromtrent zegt de schrijver
ten slotte het volgende : n Sans doute , les Hollandais feront
Lien , pour assurer la prospèrité de leurs belles colonies , de
renoneer entièrement a cette politique rnesquine, qui met des
entraves à la liberté et au développement du commerce. Nous
les engageons a modifier dans un avenir prochain les dispositions relatives a la fabrication du sel et au commerce de
l'opium. Il importe de rendre le sel du gouvernement accessible au pauvre ; it importe aussi de favoriser tout ce qui
peut tendre a diminuer la consommation de l'opium , au lieu
de l'augmenter. Il importe enfin , que le commerce des nations européennes, autres que la Hollande, trouve a Java et
dans ses dépendances

un

appui , une ressource (qui lui man-

quent encore) dans la présence d'un certain nombre d'agents
consulaires , que le cabinet de la Haye a jnsqu'á présent
réfusé

d'admettre dans les ports des Indes Néerlandaises. La

Ilollande compléterait ainsi l'oeuvre de civilisation rationelle
et de régénération morale commencée a Java; elle servirait
en même ten-is la cause de ses colonies et cclle de l'humanité 1)."
Archief der stad Haarlem.

De rapporteur voor

de prov.

Noord-Holland biedt het Gezelschap, namens den beer mr. J. L.
de Bruin Kops te Haarlem , ter plaatsing aan een , inventaris
in handen een werkje,
Bijdrage tot de kennis der .Nederl. Oost-Indische bezittin -

4) Na het opstellen dezes kwam den schrijver
getiteld :

gen door E. A. v. V. uitgegeven bij Gebr. Muller te 's Hertogenbosch
1859, welke bijdrage niets anders bevat dan Gene vertaling van die
van den heer de Jancignij.

alle oorspronkelijke en andere l n scheiden in

van

voorn

archief berustende en loopende van het jaar 1245 tot 1581.
In dezen inventaris , door dec heer d. 13. K. varvaardigd,
komen omstreeks 180 stukken voor, die in de Landvesten
van

Haarlem ,

bij van Mieris , Schrevelius of Arnpzing uit-

gegeven zijn , terwijl alle de overige, oostreeks 1000 in getal,
geheel onbekend zijn. Ofschoon daaronder velen van minder historisch belang zijn, heeft echter

de

beer de B.

K.

gemeend van allen den inhoud te moeten opgeven , omdat
anders welligt belangrijke stukken overgeslagen zouden worden ;

terwijl bij de bescheiden, die koophandelszaken , belas-

tingen

en geldieeningen betreffen , de cijfers mede door hem
zijt' aangeteekend geworden.

De plaatsing van dien inventaris in zijn geheel in de
werken des Gezelschaps komt den gemelden heer vei kieselijk
voor, omdat een chronologisch overzigt der geschiedenis eener
stad het onderzoek naar verschillende punten aanmoedigen,
en het zoeken in de oorspronkelijke stukken gemakkelijk
maken kan. Wordt hierin echter bezwaar gevonden, dan zou
de genoemde heer den inventaris afzonderlijk wenschen uit
te geven, welke uitgave belangrijk zijn kan, indien de aandacht meer bepaaldelijk daarbij gevestigd werd , 1° op (le
keuren der 14 de , 15ae en 16de eeuw , (grootendeels nog
onuitgegeven) welker opvolging een helder overzigt van de
ontwikkeling van den regtstoestand en het gemeenteleven
geven zou; 2°. op al wat belastingen betreft, en 3°. op die
stukken , welke op het fabriekwezen , de gilden enz. betrekking hebben. In het geval dat het bestuur des Gezelschaps dien
inventaris niet in zijn geheel mogt kunnen plaatsen, betuigt
echter de beer de Bruin Kops zich bereid om daaruit zoodanig
uittreksel te geven , als verlangd zoude worden , of wel die
stukken geheel naar het oorspionkclijke af te sciriijven
waarvan men de snedcdeeling i den Codex Diploma/kris
nsodig mogt oordecleu.
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Men

besluit dit stek, hetwelk met de meeste belangstelling

wordt ontvangen, te stellen in handen der commissie van redactie, terwijl de heer rapporteur verzocht wordt, inmiddels
den heer de Bruin Kops namens de leden dank te betuigen
voor zijnen wetenschappelijke« arbeid , en over de wijze van
uitgave in nadere briefwisseling met hem te treden.
Stukken betreffende het Duitsche Huis te Utrecht. De
beer dr. N. P. Visscher geeft der vergadering inzage van
een handschrift in folio formaat , behelzende eerre verzameling van stukken , alle tot die instelling betrekking hebbende, en waarin tevens voorkomen de gekleurde wapenen van
meest alle de adellijke heeren , die leden dezer orde zijn
geweest , alsmede eene korte geschiedenis van de oprigting
van gemeld buis. De beer Visscher stelt dit handschrift ter
beschikking des Gezelschaps , indien men hieruit het een
of ander wenscht in het licht te geven.
Zeldzame af beeldang van de graven van Egmond en Hoorn ,
1569. De heer Beeldsnijder v. Voshol geeft uit zijne rijke verzameling ter bezigtiging aan de leden eene zeer zeldzame plaat,
onlangs te Keulen door hem in openbare veiling aangekocht
en welke op den katalogus aldus omschreven voorkomt.
» Bildniss des Grafen von Egmont und Phil. Grafen von
Horn in Misting. In der Mitte des Blattes zwei To'Jtenladen und
brennende Lichter, oberhalb ein deutscher Spuch mit dem
Mgr. des Meisters, u. der jahrz. 1569 qu. fol. 71.
Sehr seltenes v. Bartsch nicht beschrieb. Blatt dienes meisters.
De voormelde heer vertoont mede aan de leden het Diploma van' hernieuwden adel van Johan Cabelliau , 1652. De
heer B. v. V. meende , naar aanleiding van hetgeen omtrent
die Belgische familie medegedeeld wordt in de ilessager des
Sciences, etc., 1840, pag. 557, op dit oorspronke:ijk stuk, door
Christina, koningin van Zweden, den 8 Junij 1652, aan
Johannes Cabelliau , doctor , geboren te Gend , verleend , de
aandacht

der leden te moeten vestigen.
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rijftal brieven door de hertogen van Gelder, alsmede een
brief door Hendrik, bisschop van Munster , aan de stad
Elburg geschreven, 1383-1538. Medegedeeld door den beer
Haasloop Werner te Elburg , uit liet archief dier stad.
Willem, hertog van Gelder , stelt gedurende zijn' krijrgs•
togt in Pruisen , in zijn afwezen, den proost van Oudmunster te Utrecht lot zijnen stedehouder aan.
Hertoge van Gelre ind greue van Zutphen.
Wij laten v weten, burgemeistere , scepenen , raide ende
gemeinte onser stat van Elberch , dat want wij yn die eer
Goids ende des heiligen ridders ,dente Georgijs in Pruyssen
sollen riden , so hebben wij, bij raide ebde goitdunken onser
lude vrynde , beualen ende meclitich gemaict den proost
tOudemunster tUtricht, onsen lieuen neue ende raidt, alle onse
lande, slow , stede , lude, ondersaten ende heerlicheyde mit
allen hoeren toebehoeren te bewaren , te beschermen ende te
regieren na sijnen vijif synnen in allen saken gelijch ons seluen, thent ter tijt dat wij seluen weder in onse lande comen.
Ende gesynnen , bidden ende begeren an v ende an alle die
ghene , die in uwer stat geseten sijn, dat gij ende sie den
proost, onsen lieuen neue, gelijck ons seluen in allen saken
gevolglich, gehoirsam ende geholpich sijt, ende mit der aiinger macht ende clockenslage toe helpen comt, thoe alien tijden
als hij v dat scrijfft ende weten let , thent der tijt dat wij
seluen weder in onse lande comen. Des en wilt nyct laten ,
also lief als wij v sijn. Gegeuen tot Arnhem, onder segel
an desen brieff gedruct, int jaer ons Heren dusent driehondert
acht ende tachtentich, in octaua Martini (1383).
Sigillatum jussu domini ducis per Wilheltnuin de IJsendoren.
JVille»a , herlog van Gelder, ver-ookt aan de stad Elburg

onderstand van wapenen in zit' stri p legen Johanna . hertogin van Rruband.
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Hertoge van Gelren, van Gulich ende greue van Zutphen.
Goide vriencle.. Alsoe als die vrede tusschen der hertogynnen van Brabant ende oriss op en neesten vrijdach komende
vtgain salt , so en vermoiden wij ons anders ny et dayr
ijnnen dan ons vair te stellen te oirloigen , ende dair omme
so bidden wij v ende begeren, als wij truwelixte ende ernstlixte moigen, mit peerden, mit haruassche, mit geschutte ende
mit allen anderen gereitschappe ende gewere, als tot den oirloge gehoirt , als wij v dat laten weten , dat gi dan bereyt
wesen moigen, ons te helpen ende te dienste te komen, als gi
alle wege trouwelich te doin pleecht , ende oich uwe stat te
hoiden, ofs v noet gehoirende werdt, ende dair yn en willen
wij nijmant verschoent hebben, wie hij sij, bij onsen hulde
te beholden mallich anderen dair yn sijn geboer. Egde want
wij , lieue vriende , ons alre volcomelicben tot v vermoiden ,
so wilt v hier yn alsoe gunstlich bewijsen , dat wij v des
allewegen te danken moigen hebben. Gegeuen thot
dale ,

Rosen-

des sondages na half Vasten (1388).

Opschrift:

An

die burgemeister, schepene ende rayt endegantse

gemeyute onser stat van der Elborch , onsen goeden vriende.
"Idol f , hertog van Gelder, verzoekt onderstand van wapenen aan de stad Elburg.
Hertoge van Gelre , greue van Zutphen.
Guede vryende. Wij ontbieden ende bidden v , dat ghi
dat peerde settet in uwer stat op die gheene , die die banden
moegen , glijc als men in anderen onsen steden

duet ;

ende

voert op die ghene, die gheen peerde gehanden en konnen ,
dat die pansier ende piecke ende wapen anders hebben , nae
hoeren staet ende rijcdom ons en onsen amptman van onser
wegen te volgen ende te dyenen , als wijt v laeten weten ,
ouer dach ende nachte mit alle uwe machte. Des en laet
niet , also lief als wij v sijn. Got
wousdages na PviiKier (1456).

sij ' nit

v. Gliegeuen des
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Opschrift :

An

richtere , burgcmeistere, scepen eiide raet

onsen stat ter Elborch , onsen gueden vryenden.
Hendrik, bisschop van .Munster, verzoekt aan de ,stad Elburg heng net volk en wapenen bij te staan.
Hinrick, von Godes genaden biscop to Munster, administrator
to Bremen ende yorstender der lande v. Gelre vnd Zutphen.
Guden frunde. Als wij v hebn doen schrijnen, vm v dar
to te bevorder vnde stellen myt vns ten ander ende den vissen.
to velde to trecken, jnholt vnses breucs, so begeren wij ernstlick van v, (lat ij, so ij aller starkest vnd rustigest konnen
vnd vermogen , to volt vnd perde , myt den kiockensi ge
morgen sundach tijtligen tegen den auondt hij ons vnd

da:

vnse komen te Ermelo , vnd medebrengen bussen , kruyt,
pijle vnd ander reyscap , wes ij konnen , gestalt van dar
voort to rijsen myt ons vnd den vnsen , vnd to XIIIJ dagen
myt prouanden besorget , hyr oik nycht in wille te laten noch
mede to vertreken , to herten nemende de gelegenheyt to
hantz, des voorsien end verlaten wij ons tot v gensligen.
Oick ist onse ernstlige begerte, dat ij myt v bestellen willen
dat men dar backe vnd brouwe , so vele men emmers kan ,
dat men voelen toep hebben moge

der ,

vnde dat ij oik de

lade willigen dat ze ons vnde der vnsen, war wij dan te
samen sijn vnd liggen to Ermel , so des oik van noeden will
wesen ; vm veelheyt des voltres sollen wij ons int velde entholden , so men des van eyner stede nijght sall doen konnen , daromme ij so oik te eerder guetlich vnd getruwelich
myt ernste vnd flijte daer anne bewijsen willen , verseed wij
ons also to v. Gegeuen to Harderwijck, des saterdags na den
sundage Misericordia , anno (14)LXXX.
Karel, hertog van Gelder , verzoekt aan de stad Elburg
toevoer van levensmiddelen.
Kairle , herttouch van Gelre ind van Guylick ind greue
van Zutphen.
Lieue getrouwen. Soe wij ons to peerde ind to voet vur
29
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Swoll gelegert hebbn , begeren wij guetlick dat gij ons ind
den onsen bier, broit ind andere prouande toefuern laiten ,
zij sullen dair aff guetlick ind waill betaelt worden. Des

versien wij ons soe genselick tot v. Gegeuen op onser borch
Hatthem , den 7 lach Aprilis, nostro sub secreto, a. (15)XXIIIJ.
Opschrift : Vnsen lieuen getrouwen burgemeisteren , scepenen ind raidt onser stadt Elborch.
Lade. 16 N°. 27 S. S.

Karel, hertog van Gelder, verzoekt aan de stad Elburg
de teruggave van geleend geschut.

Kairll , hertoich van Gelre , van Gulich ind greue van
Zutphen , here van Groeningen, der Omlanden , Coverden ind Drenthe.
Lieue getrouwen. Wij hebbn uwe schryften verstaen , ind
heddn nydt gemeyndt , nae die menichvoldige waillfaert wij
v duck ind menichmaell bewesen hebbn , ghij v soe moet.
willichlick tegen ons gestrieíft hebbn soldt , wie dem zij
dewijle idt anders nyet wesen will, moeten wij ons dair inne
dulden, dan gesynnen mit ernst, dat ghij ons terstont onse
geschot mit kruyt, clooten ind alle gereytschap , wes ons toebehoirt , weder bestelt sonder enich vertoch , off wij dencken
sulx aen v, soe weer uwer een to bekomen wesen off in den
leuen gin Sall , to verhaelen ind to vorderen laiten ; dairnae
wildt v to richten. Gegeuen in onser stadt, Arnhem den XVeu
Ffebruarij , anno (15)38.
Opschrift: Vnsen lieuen getrouwen burgermrn , scepenen
ind raidt mit sampt onsen gemeynen burgeren onser stadt
stadt Elborch.

Lade. 16, N°. 26, FF.

Brief van .derssens aan Floris Heermale, 1591. Medegedeeld door den heer Beelsnijder van Voshol.
Daar uit de navolgende missive schijnt te blijken , dat reeds
vroeger dan het in de geschiedenis bekend is, tusschen Aersens
en Oldenbarnevelt geene goede verstandhouding bestaan heeft,
zoo kwam mij deze brief niet onbelangrijk ter ntededeeling voor.

45 1

Min hem.
Ick hebbe v. 1. brieft vanden IlJ en ierst heden vuttangen
ende den heere Bernevelt het inhouden vanden seluen verhaelt,
de principale sake aengaende , mitsgaders denseluen gevraeght,
aengesien de verguleringe van Hollandt was gescheyden , ofter
yet was gedaen ende geresolueert aangaende tgene dacrop wij
verwachteden , ende hij heeft mij vor antworde gegeuen, neen,
maer dat de sake was vuytgestelt totte naeste vergaderingti
die gehouden soude wordden binnen drye weken naestcomende.
Ick wil v 1. int perticulier niet verswijgen , dat ick vuyte
discourssen, die daerna tusschen ons beyden zijn geuallen, genoech hebbe kunnen verstaen datter cen groot miscontentemerit is tegen F. om de sake, die hij te zeer opneempt tegen
die van Rotterdam ende tschijnt dat hij hem soe verre verloopen heeft , dat hij eerre remonstrantie heeft gemaect ende
laten drucken opten naem van die vanden Goode , ende met
hen als gevueghde ende geligueert die steden van Dordrecht
ende Haerlem, ende die gesonden an alle die steden van
Hollandt ende raedt van staten , daerbij die remonstranten
versuecken assistentie, etc., sonder hen cenichssins die justitie
te willen onderwerpen , ten zij datmen hen alvoren repareert ,
oft dat die graeffeliickheyt haer met hen vueght, het welcke
hen niet en sal geschieden seggende die voors. Bernevelt
gelijck hij v 1. mede gedaen heeft , dat hij dat gebreck heeft
dat hij wonder zeer precis is , hetwelcke in de prouintie van
Vtrecht ende die humeuren aldaer niet wel geliicken en
soude ; doch euenwel goet vindende , dat ick hem noch eens
aengaen sonde , alsoe hij hem liet verstaen , dat die voors. F.
tot zijn verhoopen niet en soude coalmen. Ick hebbe t gene
des voors. is gehoopt, daerjnne swaricheyt gemaeckt , solider
alvoren dacrop te hebben v 1. naerder aduis daerover. 41E.
mij heeft gevraeght , oft ick v. 1. hadde geaduerteert vanden
anderen ende daerop gesien hebbende v I. antwoerde met
zijn gevoelen opten derdden

sevde mij dat hij niet en ge20k
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loofde dat den derddcn hem de saken gemoyet hadde, houdende hem te voorsichtich , dat hij v lieden zijnen persoon
wel gunnen sonde ; maer soo t hem sonde obsteren , dat hij
een Brabander is , dat hij daertegen niet en wiste te seggen ,
ende mitsdien niet dan goet en sonde kunnen vinden te recommandeeren den persoon v 1. aengedient , waeruan ick v

I.

wel hebben willen aduerteren, ten cynde deselue na goede
deliberatie mij moegen aduiseren , wat hem sal duncken dat
ick inde sake van F. sonde moegen doen , daerna dat ick mij
sal reguleren , v 1. biddende vuyten hooffde te stellen t gene
t welck hij metten requeste in zijnen brief vuyt trest , want
Godt zij mij tot getuyge , dat ick niet anders voir en hebbe,
als de prouintie van Vtrecht int generael , ende v 1. ende
dander heeren dienst ende vruntschap te doen naer mijn cicyn
vervroegen; sunderlinge bidde ick mede, datter geen vermaen
en wordde gernaect van t gene daeruan m r . Floris saliger mij
hadde gesproken, want het is al geelimineert, jae noch meer,
als dat ick met twee versien was. Ick weet wat mij vanden
man daerom bejegent js , houdende t selue als een pensioen
ende v 1. sal mij daermede eere ende vruntschap doen ende
hondert mael williger houden. Den heere van Moersbergen
js vor middage inde vergaderinge erschenen; ick hadde wel
gehoopt , mit beter opinie. Ick dencke datmen ons daer begeert om het gelooue aen te predicken, soe niet , het sal op
eene besendinge aencommen, want die van Vtrecht dit jaer
haer seiner helpen moeten. V 1. sal vanden heere van Moersbergen verstaen de propere propositie van Nordijc , daerouer
ick desen sal eyndigen , ende dat het hooft vanden Vastenavant ,

die ick ghistei en gehouden hebbe , (daer ick v 1. pre-

sent hebbe gewenscht) te swaer is, den Almogende biddende,
Mijn heere, v 1. te verleenen in gesontheyt lanck salich
lenen. Vuyt 's Graven page , den VIJen Februarij 1591.
V 1. dienaer ,
Aerssen.
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Den bode is een rabauwt ,

het

is wel waer dat ick hem

expres gesonden, maer niet gehuert hebbe ; hij sal van zijne
reyse betaelt moordden, gelije anderen. Ick dencke dat hij
hem daeromme versnijdt heeft v 1. brief? te bestellen.
Saluta d. Zuylen , Jan van Renes , Ledenberch , hem seggende , dat hij mij geenssins voldaen en heeft , ende soc hij
mij dat sonde weggeren , dat ickt elders sal proeven.
Opschrift : Erentfesten , hoochgeleerden , vrornen , wijsen
ende zeer voorsichtigen heer m r. Floris Heermale , thesaurier
etc. tot Vtrecht.
Recepta 10 Febr. stilo novo 1591, in itinere prope Bodegraueil.
Twee brieven door R. Iloberbeets uit zijne gevangenis

te Loevestein geschreven aan zijne dochter te Leyden, 1619.
Seer 1. ende beminde dochter ltlachtclt Ilogerbeets.
wcinich daghen na mijner apprehensie sijn eenighe heeren van Leyden , ende onder anderen de burgemeester Claes
Adriaens. inden Haech bij u moeder gecomen , ende heb.
ben deselne angeseit dat sij uitte naeis vande vroetschap
van Leyden bij sijn Excellentie geweest ende van hem begeert hadden, dat ic op hare borchtochte uit mijne gevanckenisse sonde worden ontslagen ; mits dat sij te vreden waren mijn te rechte te stellen vur schepenen van
Leyden , als mijne competente rechters wesende , daeronder
ic alleen olgens de privilegien van Leyden was gehorende ;
vcrclarende voorts t selfde ,e^laen hadde doir haer last ende
beueel , ende dat ^uen mijn flair doer inde 1-laghe niet en b ehoorde te vanghen , versouckende dat sijn

EKc.

als stadthou-

der van Hollandt hierinne de gerechticheit vant land ende
de priuilegicn vande stadt van Leyden soud willen verstaen
dan dat zij dairop geen ander andtwoerdt en cregen van sijn
Exc. dan dat het niet sijn , maer der heer gin staten generaels
werck was , dat sij haer daeraen souden moeten addresseren ,
niettegenstacnde dat de heer gin van

Le yden

seer insisteerden ,
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seggende dat sij hierin roette staten generael niet te doen hadden, dat sij sijn Exc. als haren stadthouder hierom an spraecken, also ic in sijn hof gevangen

was ,

so hebben sij euen-

wel niet connen uitrechten.
Dit is t ghene mijn u moeder hiervan weet te verhalen ,
seggende dit alles haer bij Claes Adriaenss. verhaelt te sijn in
presentie van de burgemeester Hogeveen inde Spa ende de
secretaris, so hij meent; ende also ic geerne desen aengaende
eenige meerder seeckerheit hebben

sonde ,

te weten, of dit al-

les also toegegaen is, ende of de besendinge gedaen is na voorgenomen resolutie vande vroetschap , so wilt int secreet vernemen ende u beste doen om te becomen dubbelt vande
selue resolutie vande vroetschap; ic sal se wel secreet bewaren, ende niemandt en sal weten van waer mijn die ter handen genomen is , doet doch hierin u best om doer den eenen
ofte den anderen deselue te becomen ende met Benen te ver•
crijgen eenich bescheit vande propoosten , die desen volgende
met sijn Exc. sijn gehouden ; u moeder meent dat den secretaris daermede bijgeweest is; de burgermr. op de Lo soud u
hierin wel behulpelick connen sijn. Groet hem doch hartelijc van mijnent wegen. De resolutie bij de vroetschap genomen en is niet secreet , maer openbaer , so datmen niet en
behoort eenichsins te schreumen om mijn die mede te deelen.
Vermaent na of de heeren van Leyden, na dat sij bij sijn
Exc. geweest waren , aen de heeren staten generael daer ooc
gingen, wanneer, wat sij daer vurstelden, ende wat andtwurt
sij eregen.
Hiermede , na hartelijcke grocttenisse aen uwe 1. suster
Maria ,

sijt met alle die vrienden ende bekenden Gode

almachtich bevoelen. Vindt ghij liet geraden, so moecht
ghij van t ghene vurss. is Claes Adriaenss. mede anspreecken.
Uit Louvestein , desen 22 Sept. 1619.
Uwe

1. beislinde vader ,

R. Ilogcrbectts.
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Opschrift: Aen mijn seer lieve ende beminde dochter
Machtelt Hogerbeets , tott Leyden.

Mijn alderliefste kinderen.
Op woensdach voerleden is u suster Maria alhier met goed
weer onder vurspoet bij ons gecomen met blijde tijdinghe
van uwer 1. aller gesontheit , daervoren wij Godt Alsnachtich
seer dancken , anders voorts vur onsen aller tegenwoirdige
gesontheit mede hopende, dat wij oic door Sijne genedige vaderlijcke bijstands in dese onse droef heden eenige verminderinge ende verlichtenisse sullen vercrijgen, ist ons saheb dat
het vervolch ende die sollicitatie die nu inden Haghe gedaen
wort ;

valt het anders , wij moeten ons in der ileeren wille

te vreden stellen. Onsen man alhier schijnt wederom yet
vur te hebben , hij reist dicwil na Gorcum. Wij meenen dat
hij hoopt weder een wilbraet op te doen ende te vangen ,
t welt hij soud mogen naden Haghe senden ; dan ic hope
dat wij ons daervan wachten sullen ende niet over senden ,
daer uit ons eenige moeijeten soud mogen overtornen. Wilt
doch dit wel onthouden. Die betalinge vaat vierendeel jaergagie , twelc den lesten Julij verschenen was , hope ik dat
uwe 1. met sodanighe vursichticheit sal ontfangen hebben, dat
ic vur de toecornende termijnen niet en worde gepreiudiceert,
want ic verstaen niet met dit vierendeel mijn te laten contenteren van t gene mijn vur den tijt van negen jaren bij de
stalt van Leyden voor mijne diensten is toegeseit 1 ), maer dat
mijn oic compt al t ghene noch tot de voors. tijt toe souden
mogen bij mijn leuen comen te verlopen , ende dat men mi j
daarenboven gehouden is te vergoeden alle mijne schaden
ende interessen dat ic door dese apprehensie in haren dienst
mijn angedacn ben lijdende , also ic in alle t gene mijn te
i) Aan de kantzijde het volgende geschreven : »dat men mach dit

selue honden tot dat de swaricheden 'rut. Boet af zijn."
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laste geleit wort niet gedaen hebbe dan dat mijn bij de resolutie vande vroetschappen aldaer is gelast ende beuolen.
geweest. Ende ... nodich is, ofte ghijluyden tot bewijs vandien
van node sult hebben in toecotnende tijde de resolutien van
de vroetschappen aldaer genomen , so wilde ic wel dannen
doch niet den eersten eens doorsocht de stucken die int bonne
daer stadts stucken lagen , ende datmen mijn sondes vermaen
le doen , waervan dattet is, den datum alleen vande resolutien , die daer sijn, antecckene, sulx als ic hier op de marge
ben aanwijsende 1 ), dan sal ic wel weten waervan datter is,
ende so daer eenige resolutien an ontbreecken, die sijn in mijn
schoolsack geweest, daervan ic hope ghij doer de heer burghemeester Jan IJswouts vander iVies wel vercrijgen sult ,
dat de heer secretaris Swanenburch uw I. d selve weder behandige, of dat mijn ten minste copie vande selue vergunt
werden. Daer was mede bij een notule van t ghene bij mijn
tijt inde dachvaert was gepasseert , die beboer ic mede wederom te hebben , laat door ons neef de B. de burgemeester
inden Spa eens gesproecken worden van t ghene vur sijn Exc.
is gepasseert , daervan inde verg. missiven mentie gemaect is,
ende de andere heeren , die daer meer hij geweest sijn, stellende haer verclaringe bij geschrifte vur memorie , om ons
mede te dienen ter bequamer tijt. Dan breeder van vertroostinge , sult ghij hartelijc bedanken ende hem toch bidden, gelijc mede alle andere vrienden ende bekenden , dat sij mijnder in hare gebeden willen gedachtich sijn. Ende na harte)

Op de kantzijde leest men het volgende :
.. Dec. 1617.

... Jan. 1618.

..: Febr. 1618.

Laet deze resolutien doen copieren, ende wilt mijn het dubbele
van dien medebrengen; de principalen van den 4 Martij 9618 heb
ghij mijn nu gesondcn, die behoef ic niet, gelijc oec niet het dubbele
van de procuratie die ie mede heb ontfangen. Het principael vande
seine was bij de commissie van Uyttrecht , met staet segnet besegelt,
ic hoop d;e mede wel sal gevonden worden, Wilt doch aan hun dele
stucken laten s'en.
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lijcke groetenissen sijt Gode Almachtich bevolen. Uit Loevestein , den X. November 1619.
R. IIoogerbeets.
Groet doch mijn suster seer, ende laet haer swager harte•
lijck van mijnentwege bedancken vur zijne vertroostinge.
Opschrift : Eerbare , deucbsaine, seer discrete jofli ouwen
Machtelt ITogerbeets , wonende int s Princen logement tot
Leyden.
Beide deze oorspronkelijke brieven zijn onder particuliere
berusting.
Opgave der stukken door het seminarie te Warmond aangekocht uit de verzameling van v. Alk'emade en v. d. Schelling.
In het Jaarb. voor Katholijken van 1849, uitgegeven door E.
J. Burgmeijer , pastoor te \Varmond, is Bene opgave opgenomen van alle de stukken door het seminarie aldaar aangekocht uit de genoemde verzameling , welke , na eene verkoling van 80 jaren te Amsterdam op den 17. Jaruaiij 1848
en volgende dagen in openbare verkooping gebragt zij n geworden.
De redactie van het IIist. Gezelschap heeft gemeend aan de
leden eenen dienst te bewijzen om deze opgave in de Kronijk
. over te nemen.
No. 212. Beschrijving van de abdij van Piijnsburg, 3 dln.
in folio. Blz. 27 van den catalogus.
No. 213. Riinsburg of bewijsstukken betreffende de abdij.
van Rijnsburg , 2 din. -- Codex piarum donationuni in liiiinsburg, 1 dl. -- Korte inhoud van de kloosterschrifien van
Riinsburg met de noodige uitleggingen en N erklaringen, l dl.—
Aanteekeningen ; behoorende tot de beschrijving van Riinsburg, 1 dl. — Te zamen 5 dln. in folio. Blz. 28.
No. 214. Register van de charters en archiven van de abdije
van Ri,jnsburg, in folio. Blz. 28,
No. 215. Beschrijving van de oude adellijke en magtige
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abdije van Rijnsburg, onder welke verhandeling ettelijke ah
oude gedenkwaardige en duistere zaken worden aan 't licht
gebragt en opgehelderd met afbeeldingen en platte gronden ,
in folio. Blz. 28.
No. 2W. Oorspronkelijke rekening van heer Jan van Woude,
rentmeester generaal van de abdije van Rijnsburg 1382, in
folio. Blz. 28.
No. 217. Brieven en andere authentike stukken , behoorende tot de voormalige abdij van Rijnsburg , waaronder Bene
missive wegens de vlugt der nonnen, 1574, in folio. Blz. 28.
No. 218. Oude copiën van brieven van den aartshertog
Philips van Bourgondië, betreffende Rijnsburg , in folio.
Blz. 29.
No. 220. Beschrijving der oude abdije en klooster Leen•
wenhorst met ingevoegde platen , geteckende zegels enz. 2 dln.
in folio. Blz. 28.
No. 221. Naamrei van de nonnen en jufferen te Leeuwenhorst , nevens een vervolg van de adellijke dochters , door de
ridderschap en edelen des lands begiftigd uit de goederen
dier abdij , bewaarheid door hare handteekens , in fol. Blz. 28.
No. 222. Verzameling van rekeningen der abdij Leeuwenhorst zoo in liet oorspronkelijke als afschriften van de jaren
1412 , 1417, 1532, 1541, 1547 tot 1553, 1573, 1585 enz.,
in folio. Blz. 28.
No. 224. Abdie van Leeuwenhorst , in fol. Blz. 29.
No, 225. Originele rekening van Leeuwenhorst, onder Adriana van Roeden, abdisse, 1516, in fol. Blz. 29.
No. 226. Originele rekening van Leeuwenhorst , onder de
regering van vrou abdisse Johanna van Nassau , anno 1598 ,
in folio. Blz. 29.
No. 227. Verschillende stukken behoorende tot het archief
van Leeuwenhorst , in fol. Biz. 29.
No. 228. Originele stukken betreffende de heerlijkheid en
de abdije van Egmond, in fol. Blz. 29.
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No. 229. Rekeniuge van de graafschappen en abdije van
Egmond. Hierin komt voor een Calendarium. -- Catalogus
librorum abbatis Egmondensis. -- Beneficia de quibus abbas
Egmond. habet disponere. -- Originele rekening, 1506. —
Aanteekeningen uit de groote rekeningen der abdije van Egmond. -- Generalia et notabilia , In fol. Blz. 29.
No. 232. Aanteekeningen betreffende de abdij van Middelburg, in fol. Blz 29.
No. 234. Aant. bete de abdij van Koningsfeld, in folio.
Blz. 29.
No. 235. Beschrijving

van

de abdij van Loosduinen , be-

kragtigd met deszelfs echte bewijsstukken en afbeeldingen,
in

fol. Blz. 29.
No. 230. Beschr. der abdij van Loosduinen , met autheu-

tyke en originele stukken,

in

fol. Blz. 29.

No. 237. Beschr. van het klooster Marienpoel, met afbeeldingen van zegels , platte gronden enz., in fol. Blz. 29.
No. 238. Bcsel,r. van het klooster Marienpoel bij de stad
Leiden , in fol. Biz, 30.
No- 239. 'Vetten en statuten des kloosters der Regulierissen , in fol. 131z. 30.
No. 52. Acta capituli in Steyn propc Goudara, in quarto.
Blz. 33.
No. 240. Beschr. van het klooster Windeslreym . in folio,
Blz. 30.
No. 241. Beschr. van het klooster Rugge in het land van
Voorn , in fol. Blz. 30.
No. 242. De zusteren van St. Jeronimus van Roma , op
het Rapenburg binnen Leiden, in fol. Blz. 30.
No. 244. De Canoniken en Regulieren bij Amsterdam en
tot Ileyloo, in fel. Blz. 30.
No. 61. Privilegiën , exemptiën , aceoorden , enz. beboorende tot de reguliere kanoniken der kloosters te Amsterdam
NI tot heilige Loo, in octavo. 131z, 30.
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No. 245. Korte beschr. met de bewijzen van het St. Ursulen-convent binnen Enkhuysen, in fol. Blz. 30.
No. 246b. St. Ursulen-convent op de Zijl te Haarlem , in
folio. Blz. 30.
No. 233. Monumenta Blandiniensia of de abdij van St. Pieter te Gend, in fol. Blz. 29.

No. 252. Verzameling van authent. stukken betreffende de
vicarie in den Rriel, 1480. — Vicariën van Huygli Jarrsz. tot
Schevelingen, 1477.1504. — Fundatie van twee vicarial in
de II. Maria-keik te Leiden , 1387. — Vicarie in de St. Pieters-kerk te Leiden. -- Vicarie van Nicolaus Persyn en Adriana
van Schoonhoven , 1419. — Vicarie van Joost Joostens , canonik te Dordrecht. — Vicarie van Joost Adriaensz. in de
Groote kerk te Dordrecht, 1473. — Vicarie te Abbenbroek.
Accoord over de collatie van twee vicarial in de Hoogel.
kerk te Leiden. -- Twee vicariën in de Oude en Nieuwe
kerk te Delft, in fol. Blz. 32.
No. 255. Origin. stukken betrekkelijk de vicarie genaamd
de Krol te Voorhout , in fol. Blz. 32.
No. 256. Origin. stukken betr. de vicarie in de Maerlandsche kerk te Brielle, in fol. Blz. 32.
No. 257. Verk. van geest. domeinen onder Kennemerland,
Bloys, Nienburg, Overmaes en Waterland, in fol. Blz. 32.
No. 258. Fundatie van de vicarie van m r. Matthys Jansz.,
pastoer van Voorhout, in fol. Blz. 32.
No. 78. Vicarie , genaamt Joannis I3aptistae ende Maria
Magdalenae in St. Pancras-kerk te Leiden , 1460, in octavo.
Blz. 33.
No. 76. Beschrijving van de FIogelantsche of St. Pancraskelk binnen Leiden , met deszelfs geestelijke gestichten en kerkelijke gerechtigheden daartce behoorende , in oct. Blz. 33.
No. 262. Aloude zegelen der geestelijkheid in Holland ,
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verzameld en volgens de oorspronkelijke met de pen geteekcnd, in folio. B!z. 33.

No. 73. Annales ecclesiastici in quibus de ortu et progressu
sanctae lidei catholicae Romanae in urbe primaria Hollaudiae
Dordraco vicinisque locis Zuid-Hollandiac agitur, in oct. Blz. 33.
No. 58. Korte beschrijving van den toestand der Nederlanden , sedert het ;einde van de heerschappij der Romeinen tot
de aanstelling van de algemeene graven van Holland en
Zeeland , in fol. Blz. 8.
No. 59. Chronicon Belgii ab anno 1304 usque annum 1459,
in fol. Blz. 8.
No. 79. Oude cronijk van 1523-1539, betreffende Utrecht,
Holland enz., in fol. Blz. 10.
No. 2. Placaten, resolutiën, reglementen tegen de Jesuiten,
priesters enz., in fol. Blz. 1.
No. 14. Aanteekeningen betreffende mr. Hubert Duifhuis,
pastoor tot Rotterdam , daarna St. Jacobs te Utrecht, uit den
mond zijner naasten , oor- en ooggetuigen verzameld , in fol.
Blz. 2.
No. 30. Inleiding tot de beschrijving van de hooge en vrije
heerlijkheden Woude , Warmond en Alkemade met de af beeldingen van de kerk en huis te Warmond, Oud - Alkemade, 't
herbouwde Alkemade, Oud Poelgeest, het herbouwde OudPoelgeest enz. , in oct. Blz. 24.
No. 98. Conferentie wegens de uitwisseling der gevangenen
tusschen de staten-generaal en den koning van Spanje , 1637.
Orig. HS. van Pancras Castricomius, in fol. Blz. 11.
No. 31. Inventaris van de goederen van Pieter Adriaansz.
van Walenburg, burgemr. van Rotterdam, cn Maria van Varik Pietersd. , nevens de scheiding van hunne kinderen , in
fol.

Blz. 4.
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Charters, enz.
No.
1139
ter.

1. Oud afschrift van eene breve van, Innocentius II in
ten voordeele van het Egmonder en Rijnsburger kloos-

Blz. 43.

No. 3. Testamentum Theodori de Zassenem , militis , 1273.
Blz. 44.
No. 7. Brief van Lizabet , abdisse van Leeuwenhorst, 1302,
met zegels van het klooster, D. van Brederode, D. van Teylingen en W. van Ousgheest. Blz. 44.
No. 16. Wtspraeck van graaf Willem van Henegouwen ,
wegens voorrang ten offer , 1323. Blz. 44.
No. 17. Aflaatsbulle van paus Joannes

XII

aan het

H.

Sa-

craments gasthuis te Dordrecht , gegeven te Avignon 13 Oct.
1325. BIz. 44.
No. 33. Bulle van paus Innocentius VI , over de abdij van
Egmond, 1360. Blz. 45.
No. 44. Verlof voor den pastoor van Rijnsburg ter reyse
naar Rome, 1403. Blz. 46.
No. 45. Verzoek van Bertha van Langerak , abdis van
Rijnsburg aan den paus, opdat elk lid van het convent zich
den biechtvader zonde mogen kiezen , met de daarop geschreven toestemming. Blz. 46.
No. 64. Vergunning van Philips van Bourgondië aan den
abt van Egmond en abdis van Rijnsburg, dat hunne kloosters niet op bevel van den paus behoefden gevisiteerd te
worden, 1451. Blz. 47.
No. O. Bulle van paus Nicolaus V over de visitatie van
Egmond en Rijnsburg , 1407. Blz. 48.
No. 79. Brief van Agnes van Noortick en van der Bouckhorst , abdisse , Staes van Brakel , pryorisse en gemeen convent van Lewenhorst , 1481. Blz. 48.
No. 81. Vidimus van Theodoricus Abb. S. Gertrudis Lovanien., van eene bulle van Sixtus over de collat. benef.
Univers. Lov. 1483. Blz. 48.
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No. 85. Vidímus der regering van Delft van een brief der
abdis van Leeuwenhorst , 1487. Blz. 49.
No. 86. Kloostergelofte van zuster Alveraet van Alcmade.
Bat Sac. II , 351 col. 1. Blz. 49,
No. 112. Stichtingbrief der woensdagsche misse van P. de
Wendt in het H. Sacraments gasthuis te Dordrecht , 1540.
Blz. 50.
No. 121. Remisse van doodslag door Elburg van Langerak,
abdis van Rijnsburg, 1560. Blz. 51.
No. 126. Pelgrimsbrief voor Symon Jacobsz. van Overschie
gaande naar Rome , 1567. Blz. 51.
No. 128. Brief van den officiaal van Utrecht over de kapel van den H. Antonius, nabij 's Gravenhage,1567. Blz. 51.
No. 129. Rentmeesters acte van Rijnsburg, 1570. Blz. 51.
No. 130. Brief van schepenen van Schoterbosse, 1572.
Blz. 51.
No. 131. Leges ecclesiasticae Holl., Zeel., eorumque sociorum, 1573. Blz. 51.
No. 133h. Inventaris van Margrite, Aalberts dochter , conventuale van Leeuwenhorst. Blz. 52.
No. 134b. Request van de parochie Zaernslach, enz., aan
den koning, 1575. Blz. 52.
No. 135. Commissie om die beghyne kerck van Noordwijck
te halen tot Rijnsburg, 1578, Blz. 52.
No. 299. Brief van prins Maurits, ad.vis om de dochter
van Gerard van Poelgeest met cene prove te begi ftigen , 1588.
Blz. 61.

CHR0IVOLOGISCIIE LIJST
DER

OORSPRONKELIJKE BESCHEIDEN UITGEGEVEN IN DE
KRONIJKEN VAN HET HISTORISCII GEZELSCHAP,
JAARGANG 1846, 1847, 1848 EN 1849.

1300. Zond. na onzer Vrouwe te Lichtmisse. Everard van
Stoutenberg , ridder, beleent Gijsbert van Stoutenberg , zijnen
broeder, met het goed te Bonthorst, ten Enge en andere, nabij
Amersfoort gelegene , goederen. V. 381.
1320. Zond. na st. Simon en Judas. Arnoud van IJsselstein verleidt Wouter Gijsbertsz. van Stoutenberg met het goed
te Bonthorst, ten Enge en andere goederen, nabij Amersfoort
gelegen. V. 383.
1383. In octava Martini. Willem, hertog van Gelder, stelt
gedurende zijnen krijgstogt naar Pruissen den proost van
Oudmunster te Utrecht tot zijnen stedehouder aan. V. 447.
1388. Zondag na half Vasten. Willem , hertog van Gelder , verzoekt aan de stad Elburg onderstand van wapenen
in zijnen strijd tegen Johanna, hertogin van Braband. V. 448,
1456. Woensd. na Pinsteren. Adolf, hertog van Gelder,
verzoekt onderstand van wapenen aan de stad Elburg. V. 446.
(1457). Sept. 27. David van Bourgondië , bisschop van
Utrecht , verzoekt aan Jan van Lannoij, stadhouder van Holland , bijstand tegen de heeren van Brederode en Montfoort.
V. 195-497.
1457. Pond. na st. Victor. De raad der stad Utrecht roept
zijne burgers op ten strijde tegen Amersfoort. V. 199.
30

466
(1468. Jun. 23.) De slag van Stralen tusschen Adolf, -hertog van Gelder, en Jan , hertog van Kleef. I. 255-260.
1470. Sept. 3. Brief van Adolf, hertog van Gelder , aan
de kapittelen te Utrecht, betreffende walraven van Brederode. V. 202-204.
1480. Zat. na Misericordia. Hendrik, bisschop van Munster, roept de burgers van Elburg op ten strijde onder zijne
vanen. V. 449.
1488. April 8. Brief van Frans van Brederode aan het
kapittel van den Dom te Utrecht , betreffende het onregt en
geweld , vroeger aan zijnen vader en zijnen oom door den
bisschop van Utrecht aangedaan. IV. 4-6.
1501-1503. Bescheiden omtrent wonderdadige , uit de
lucht gevallen, kruisteekenen, met betrekking tot de stad en
het sticht van Utrecht. IV. 40-43.
1503. Sept. 4. Brief van Frederik van Baden , bisschop
van Utrecht , aan de prelaten , kapittelen , ridderschap , burgemeesters en raad van Utrecht , betreffende Benige , door
den hertog van Gelder gevangen, burgers. IV. 50.
1505. Sept. 16. Brief van Maximiliaan, Roomsch-koning,
aan den Domproost en den deken van st. Marie te Utrecht ,
bij een vermeend overlijden van Frederik van Baden , bisschop van Utrecht. IV. 49.
(1516). Hertog Karel van Gelder verzet zich tegen de
overdragt der bisschoppelijke waardigheid. van Utrecht door
Frederik van Baden te doen ten behoeve van Philips van
Bourgondië. IV. 13-17.
1521. Aug. 27. Bescheiden betreffende de ontvangst en
bet vertoef van Christiern II , koning van Denemarken , te
Leiden, IV. 236. V. 114.
1521. Oct. 8 en 15. Besluiten der regering van Leiden
betreffende den handel harer burgers. IV. 75-77.
1522. Mei 2. 1526. Jan; 20. Bescheiden omtrent de
beginselen der reformatie te Leiden. IV. 64 , 72-74.
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1522. Mei 29. Verordening van Floris van Egmond ,
als heer van IJsselstein , omtrent de beginselen der reformatie
te IJsselstein , Benschop en Polsbroek. V. 369.
1524. April 7. Karel , hertog van Gelder , verzoekt
aan de stad Elburg zijn leger voor Zwolle met levensmiddelen te voorzien. V. 449.
1528. Oct. 15. Brief van Christiern II , koning van Denemarken , aan Floris van Egmond , beer van IJsselstein ,
houdende aanbeveling van den ridder Severin van Norby
en zijne gezellen. V. 417.
1538. Febr. 15. Karel , hertog van Gelder, vordert zijn
geschut terug van den magistraat van Elburg. V. 450.
1539. Jun. 3. Zoening van den doodslag van Lieven
van der Asselt. H. 340-343.
1563. Aug. 15. Brief van Philips II , koning van Spanje,
aan de hertogin van Parma , betreffende de hervorming , bepaaldelijk te Doornik en Valenciennes. V. 21-24.
1566. Dee. 22. Brief van hertogin Margaretha van
Parma aan den kastelein van lIeusden ter verhindering
eener vergadering der verbondene edelen in de gemelde stad.
V. 90.
1367. April 22. Brief van den magistraat van Kampen
aan dien van Hasselt, houdende berigt van het vertrek vait
den heer van Brederode uit Amsterdam. V. 418.
1568. Nov. 15. Bevel aan den magistraat der stad Hasselt , om liet drukken, verkoopes en verspreiden van eenige
oproerige geschriften tegen den hertog van Alva op te sporen
en te doen straffen. V. 311-313.
1570-1574. A. P. van der \Vern', Copije uit mijns vaders
geschrifte met zijn eigen handt geschreven. V. 184-187.
1572. Febr. 13 en 16. Bevel van den koninklijken raad
te Brussel aan de overbeid van Medemblik tot bet in 1,)clitenis nemen van Seger Fran. , kapit(in cn rier de zeerool, ti's,
aangedrnen door den hertog van APa. V. 140 ea 147.
304:
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1572. Jul. 22. Kaperbrief verleend door Willem , graaf
van der Mark , aan den edelman Wencelijn t Serclaes. V. 91.
1572. Aug. 6. Brief door Cornelis de Witt uit zijne gevangenis aan zijne echtgenoote geschreven. IV. 84.
1572. Nov. 28. Dec. 8. Leening door prins Willem I.
gedaan binnen Leiden. III. 171 en 172.
1573. Febr. 7. Jun. 2. Oproeping van Leidsche burgers
tot ontzet der stad liaarlem. III. 153-157.
1573. April 9. Afkondiging der regering van Leiden omtrent de viering van den zondag.
1574. Aug. 7. Brief van de gedeputeerde raden van het
Noorder-kwartier aan prins Willem I, over het maken van toebereidselen tot afwering der opzettende Spaansche vloot. V. 296.
1574. Sept. 7. Twee brieven van Johan van der Does ,
kapitein te Leiden, betrekkelijk het beleg dier stad in 1574
en een later verschil, tusschen de stedelijke regering en Johan
Nan der Does ontstaan. II. 151-161.
1574. van 8 Sept. tot 15 Nov Aanteekeningén betreffende
de gevangenschap van den graaf
van Bossu te Hoorn. V.
b
305-308.
1574. Oct. 2. Brief aan mr. Willem Bardesius , waarin
de gedeputeerden van het Noorder-kwartier verklaren, waarom
zij onnoodig vinden krijgsvolk te zenden tot ontzet van Leiden. V. 297.
1574. Oct. 4 en 5. Brieven , houdende berigt van het
ontzet der stad Leiden. V. 298.
1574. Nov. 9. Resolutie der gedeputeerde raden van
het Noorder-kwartier , betreffende de soldij der soldaten.
V. 299.
1574. Dec. 3. Brief van Don Louis de Requesens omtrent
eene verordening over het onderwijs in de stad Doornik.
V. 403.
(1577). Jan. 11. Rapport van zekeren postcommies uit
Lissabon, wonende te Antwerpen , gedaan aan de gedepu-
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teerden van de drie leden der stad Brussel over hetgeen hij
heeft opgemerkt en vernomen gedurende zijn oponthoud te
Madrid en te Parijs omtrent de aangelegenheden des vaderlands. IV. 98-101.
1577. April 18. Brief van prins Willem I aan de staten
van Utrecht , houdende verzekering , dat hij alles zal doen
tot vermindering hunner lasten en tot bevordering hunner belangen. IV. 269 , V. 326.
1577. Mei 4. Brief van prins Willem I aan de staten van
Utrecht , houdende berigt dat hij bevolen heeft eenige vaandelen ter hunner beschikking op de grenzen van Holland te
leggen. IV. 270.
1577. Mei 8. Brief van prins Willem I aan de staten
van Utrecht , nopens de hoplieden en knechten liggende omtrent Wijk bij buurstede. IV. 271.
1577. Mei 10. Brief van prins Willem I aan de staten
van Utrecht , omtrent eenen dagvaard te houden te st. Geertruidenberg , tusschen hem en de afgevaardigden van Johan
van Oostenrijk en de generale staten. Hij wenscht te vernemen , of hij aldaar iets kan uitrigten ten voordeele der voormelde staten. IV. 272.
1577. Jul. 27. Brief van Paulus Buys aan Floris Thin
omtrent de staatsaangelegenheden van den dag. V. 405.
1577. Aug. 8 en Oct. 5. Zoening van den doodslag door
Gerrit van Oldenbarnevelt gepleegd aan Arend van Duverden.
V. 363.
1577. Sept. 2. Brief van Floris Thin , pensionaris van
Utrecht , waarin prins Willem I afraadt , op het verzoek der
generale staten geschut naar Mechelen te zenden , wegens een
te vreezen aanslag van Don Johan van Oostenrijk op Deventer.
IV. 203-205.
1577. Dec. 14. Brief van Gilles van Berlayinont , heer
van Hierges, aan den magistraat van Maastricht, in bet belang van den koning van Spanje. V. 25--27.
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1578-1770. Aanteekeningen uit de stedeboeken van Nijmegen betrekkelijk de geschiedenis der muzijk. III. 80, 81,
134-136. V. 398-400.
1578. Jan. 5. Zending van den heer Leyton , gezant
van de koningin van Engeland , naar de staten generaal der
Nederlanden , ter bevordering van eenen wapenstilstand tusschen deze gewesten en den koning van Spanje. V. 28.
1 578. Maart 1 0. De gedeputeerden van het Noorder-kwartier y ereenen den admiraal Cornelis Dirksz. elf duizent gul-.
dens. V. 302.
1578, Mei 23. Brief aan prins Willem I , waarin
de gedeputeerden van het Noorder-kwartier hem verzoeken , Cornelis Dirksz. niet , zooals zijn voornemen was ,
tot vice-admiraal van Holland onder Johan van Duivenvoorde , maar tot admiraal van de Zuiderzee aan te stellen.
V. 290-301.
1573. Jun. G. Brief aan prins Willem I, waarin de gedeputeerden van liet Noorder-kwartier zich zuiveren van den
blaam , als waren zij onwillig de verschuldigde lasten te betalen en als wilden zij zich aan de regering van den prins
onttrekken. V. 302-304.
1478. Jul. 1. Prins Willem I beveelt aan de hoplieden
der Utreclitsche schutterij eerbied en gehoorzaamheid aan de
stedelij ke regering. V. 327.
1579. Aug. G. Brief van prins Willem I aan de staten
van Holland, betreffende de privilegiën der onderdanen zijner heerlijkheden van Leerdam , IJsselstein en anderen. V.
374-377.
1580. Jun. 17. Brief van prins Willem I aan de staten
van Utrecht , over de maandelijksche betaling van het regiment van den vrijbeer van Hollen-Saxen. V. 328-330.
1580. Jun. 18. Verhaal van het oproer te Zwolle in liet
jaar 1580. IV. 108-112.
1580. Nov. 7. Brief aan Jan Martsz. Visscher , hij wel-
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ken de gedeputeerden van liet Noorder-kwartier hem verzoeken bij den prins en de staten op hulp aan te dringen, tot
afwering van het gevaar, dat hun na het innemen van Staveren en Hindelopen bedreigt. V. 304.
1581. Febr. Prins Willem I verzoekt met aandrang aan
de staten van Utrecht bedacht te zijn op middelen ter bestriiding der Spanjaarden. IV. 112-115.
1581. Febr. 8. Prins Willem I verzoekt aan de staten
van Utrecht hunne quota in 5900 Rijns. guld. te betalen ten
behoeve der geheime afgevaardigden. V. 330.
1581. Febr. 15. Prins Willem I dringt aan bij de staten.
van Utrecht op het zenden van hunnen gedeputeerde ter vergadering der generale staten te Delft. IV. 115.
1581. Febr. 17. Prins Willem I verzoekt aan de staten
van Utrecht hunne quota te voldoen in de gelden ten behoeve van liet leger voor Steenwijk en in het Over-kwartier.
IV. 116.
1581. Febr. 27. Brief van prins Willem I aan de staten van Utrecht aangaande de te heffen convooigelden. V.
332.
1581. Maart G. Geloofsbrief van een gecommitteerde door
den prins en de staten generaal gezonden naar de staten van
Utrecht. V. 333.
1581. April 27. Prins Willem I dringt aan bij de staten van Utrecht op het zenden van hunnen gedeputeerde ter
vergadering der generale staten binnen Amsterdam. IV.
117-119.
1581. Jul. 19. Prins Willem I verzoekt aan de stoten
van Utrecht met den meesten spoed hunne gedeputeerde: te
zenden ter vergadering der generale staten binnen 's liege.
V. 334.
1581. Oct. 1G. Brief van prins Willem I aan de staten
van Utrecht , begeleidende een ontwerp van salaris voor da
gedeputeerden tot den landraad. V. 335.
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1581. Nov. 30. Prins Willem I vermaant ernstig aan de
Staten

van Utrecht hunne quota te voldoen in eene som van

100,000 gold. , toegezegd aan zijne hoogheid (den hertog van
Anjou) voor onderstand van wapenen. V. 367.
1583. Jan. 22. De prins van Parma zoekt de stad Gelder
tot de zijde van Spanje over te balen. V. 92--94. •
1583. Maart 31 n. st. Franciscus de Verdugo , vernomen hebbende dat de stad Hasselt van voornemen is het platte
land te

verwoesten ,

dreigt geweld met geweld te zullen kee-

ren. V. 313.
1583. Maart 24. De magistraat antwoordt, dat dit gerucht
onwaar is. V. 314.
1583. Nov. 10. Prins Willem I antwoordt aan de gecommitteerden tot den landraad aan de oostzijde der Maas ,
dat hij bereids onderrigt was omtrent 's vijands komst naar
Gelderland ,

en dat hij het beschikbare krijgsvolk derwaarts

beeft gezonden. V. 338 (368) 1).
1583. Dec. 16. Legerberigt van Willem Lodewijk, graaf
van Nassau , aan den landraad. V. 353.
1584. Mei 14. Brief van prins Willem I , houdende verzoek min 8000 ponden kruid naar het leger van Philips, graaf
van Hohenlo , te zenden. V. 339. (369).
1584. Mei 18. Instructie van mr. Christoffel de le Becque
en jhr. Jeronimus Wouters , heer van den Broek , afgevaardigd door Hembyze naar den heer van Rijnoven en de gedeputeerde staten van Braband te Denremonde. V. 51-54.
1584. Jul. 3. Brief van prins Willem I aan den graaf
van Hohenlo, over eene verschansing aan den IJssel tegenover

de stad Zutphen door de Spaanschen opgeworpen.

V. 421.
1586. Verzoekschrift der regering van Leiden aan den

4) De paginatuur van blad 22 is verkeerdelijk aangegeven. in
plaats van 367-382 leze men 337--352.
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graaf van Leycester , tot behoud van hare hoogeschool. I1.
273-276.
1586. Jul. 8. De graaf van Leycester vermaant den ma.
gistraat der stad Hasselt tot trouw en volharding , bij gelegenheid van den overgang der steden Grave en Venlo in
handen der Spanjaarden. V. 315.
1586. Aug. 2. Over Gene verklaring van den graaf van
Leycester , dat de verwijdering van v. Zuylen , Thin , Heermale en anderen buiten zijn bevel is geschied.. V. 355-357.
1587. Sept. 9. Leycester weerspreekt het gerucht dat Elizabeth , koningin van Engeland , een verbond met den koning van Spanje zou hebben gesloten. V. 407.
1588. Oct. 15. Brief van den graaf van Essex aan den
graaf van Meurs , houdende verzoek om Prouninck , Trill()
en andere edellieden , die te uitrecht gevangen gehouden worden , in vrijheid te stellen. V. 31.
1588. Oct. 18. Brief van Elizabeth , koningin van Engeland , aan den graaf van Meurs , houdende hetzelfde verzoek. V. 32.
1588. Dec. 31. o. st. 1589. Jan. 0. Brieven van Th.
Bodley, raad van de koningin van Engeland , aan de regering der stad Utrecht , houdende hetzelfde verzoek . V. 400.
1580. Jen. 4. n. st. Antwoord op de voorgaande brieven gezonden door den magistraat der stad Utrecht. V. 410.
1589. Jan. G. n. st. Brief van den magistraat der stad
Utrecht aan den graaf van Nieuwenaar, in zake der gemelde
gevangenen. V. 411.
1589. Jan. 15. o. st. Antwoord op dezen brief door den
graaf van Nieuwenaar gezonden aan den magistraat der stad
Utrecht. V. 412.
1589. Oct. 20. Minnebrief van Paulus I\Tcrula, hoogleeraar in de geschiedenis te Leiden , aan zijne aanstaande
echtgenoote. IV. 78-83.
1591. Febr. 7. Brief van Aerssens aan Floris Heermate,
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thesaurier te Utrecht, ook betrekkelijk tot Johan van Oldenbarnevelt. V. 451-453.
1594, 1600 , 1602. Bescheiden betreffende Ludolf van
Colen , als schermmeester en hoogleeraar in de wiskunde te
Leiden. II. 352-359.
1594--1596, WOO. Bescheiden betreffende Jeremias Bas•
ting, als regent van het staten collegie en hoogleeraar der
godgeleerdheid te Leiden. , II. 380--383,
1594. Oct. 28. Uiterste wilsbeschikking van Walburg ,
g ravinne van Nieuwenaar. V. 115-121.
1600. Oct. 20. Een stuk betreffende Pieter Valck en
Nicolaas Hayda , geheime agenten van den aartshertog Albertus van Oostenrijk in de Nederlanden. V. 75-77.
1602. Oct. 31. Verzet der burgemeesters der stad Leiden tegen het oprigten eener hoogeschool te Amersfoort. II.
294.
1604. Febr. 1. Brief van Peter van Ghistelles , gouverneur van Ostende , betreffende bet beleg dier stad door Albertus , aartshertog van Oostenrijk. V. 95.
1605. Jul. 23. A. P. van der Werff verzoekt aan de regering der stad Medemblik om het ontvangers-ambt der genscene middelen onder Leiden en Rijnland. V. 147.
1608. Maart 16. Brief van Pieter Bor aan Jacobus Arminius , hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden , betreffende zijne Nederlandsche oorlogen. III. 87.
1617. Dec 9 tot 1618. Jan. 1. Kort verhaal van het gebeurde te Oudewater in 1617 en 1618, bij de verdeeldheid
der Remonstranten en Contra -Remonstranten. IV. 240-245.
1618. Maart 2. Bijdrage tot de geschiedenis van het
Nederlandsch zeewezen. V. 318-324.
1618. Dec. 5. Bijdrage tot de geschiedenis van het 11rederlandscls krijgswezen. V. 342-348. (372--378).
1619-1621. Staat vals onkosten van den beer van dcu
Boetselacr van Laugerak , als gezant in Frankrijk. V. 15..- 16.
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1619. Sept. 22. Nov. 10. Twee brieven van Hogerbeets
uit zijne gevangenis te Loevestein geschreven aan zijne dochters. V. 453-457.
1624, Febr. 4 en 14. Twee brieven van Krijn de Blaeu,
commandant van Koevorden, aan den magistraat van Ilassclt
omtrent de beweging en de bedrijven des vijands. V. 316-318.
1626--1653. Journaal van Maarten Harpensz. Tromp ,
met zijne adelbrieven en

met

vermelding zijner bedieningen.

V. 253-275.
1626. Nov. 10. Schrijven van P. Pietersz. Heijn aan
de West-Indische compagnie , betrekkelijk liet bestrijden der
Spanjaarden op de kusten van Brazilië. IV. 281, 267.
1628. Dec. 8. Schrijven van P. Pietersz. Heijn aan de
West-Indische compagnie, omtrent cie wederwaardigheden op
zij nen tobt naar het moederland, na het veroveren der Spaansche zilvervloot. IV. 287-290.
1628. Het leven van Willem Baudaert door hemzelven beschreven. V. 226-249.
1628. Jun. 8. Getuigenis der regering van Brussel omtrent de afkomst der heeres van Mierop uit het geslacht van
Kuif. IV, 166-168.
1629-1651. Dagboek van Frederik Schoon , kamerdienaar van prins Willem II , waarin de bijzonderheden van
de ziekte , den dood , liet balseinen en kisten van dezen
vorst omstandig vermeld worden. V. 9-15.
1631. Jun. 4. Schrijven van Grijn Lobbertz. , aanvoerder der Utrechtsche krijgsbende , gezonden aan de slaten van Utrecht uit het leger der Staatscheii voor Brugge.
V. 137-139.
1631. Sept. 15. Bij zonderheden der overwinning bij het
eiland Tholeii door de Staatsenen op de Spanjaarden behaald.
V. 292-296.
1638, Mei 28. Antwoord van H. de Groot aan J.

Von-

476
del , bij gelegenheid der opdragt van het treurspel, getiteld :
Gijsbreclit van Amstel. V. 144.
1640. Febr. 7. Brief van Johan Uitenbogaard aan den
kerkenraad der Remonstransche gemeente te Rotterdam , omtrent de invoering der kerkorgels. IV. 255-259.
1642. Jul. 18. Schrijven van M. Harpensz. Tromp aan
de gecommitteerden ter admiraliteit van Zeeland , nopens
zijne toebereidselen tot den strijd tegen de Duinkerkers. V.
358.
1646. Jun. 8. Obligatie verleend door prins Frederik Hendrik aan Antonis Copall, zijnen geheimen agent. V. 112.
1646. Aug, 19. Schrijven van de vice-admiraal Joris Cats
aan de admiraliteit van Zeeland , houdende berigt eener welgeslaagde expeditie tegen een Duinkerker fregat. V. 78-80,
1647. Bescheiden betreffende den wapenstilstand ter zee
aangezocht door de Spanjaarden in 1647. IV. 245-252.
1654. Jan. 30. Brief van Johan de Witt aan Stellingwerff, burgemeester van Medemblik, aangaande de vermoedelijke benoeming van den laatstgenoemden tot gecommitteerden
raad in het Noorder-kwartier. V. 348-350 (378--380).
1659. Jun. 30. Schrijven van den vice-admiraal Michiel
Adriaansz. de Ruyter over het schenden van den wapenstilstand
ter zee door de Zweden. V. 81.
1659. Jun. 30. Schrijven van den admiraal J. van Wassenaar over hetzelfde feit. V. 82-84.
1665. Sept. 4. Brief van du Han aan den beer van
Kinschot , raad van Braband , houdende berigt van het gevoelen der Parijzenaars over net in zee zenden der Nederlandsche vloot in Aug. 1665. V. 57.
1671. Nov. 26. Dec. 10. Resolutie der staten van IIoIland , nopens een octrooi te verleenen aan Lubbert Simonsz.
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