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1. VERGADERING. 4 JANUARIJ 1851.
Bestuur. Bibliotheek. Zeldzame zegels. Akte van eedsafzwering
van Phitips 11 door het hof van Utrecht, 1611. Archieven van
Cockengen, Drenthe en Nyenrode, St. Mariakerk te Utrecht.
Vermeerderde waarde van het geld. Sententie der schepenen van
Brugge, 1536. Afdruk op satijn van de kunstplaat , voorstellende
de zitting der Dortsche synode, 1618. Lijst van geschiedkundige
werken in 1850 uitgegeven.

Bestuur. Na lezing en goedkeuring van de notulen der
vorige vergadering deelt de voorzitter aan de leden mede:
1°. Dat het bestuur des Genootschaps gemeend heeft, het
reglement , vastgesteld in het jaar 1848, aan eene herziening
te moeten onderwerpen, te meer daar de vereeniging in het
vorige jaar den titel van Genootschap, in plaats van dien
van Gezelschap , had aangenomen en tegelijk onder {de bescherming der stedelijke regering van Utrecht was gekomen.
2°. Dat, volgens art. 20 in verband met art. 18 der nieuwe
wet, het bestuur op deze wijze is geregeld:
De heer N. P. J. Kien, burgemeester der stad Utrecht,
honorair voorzitter.
•

A. M. C. van Asch van Wijck, eerste voorzitter.

u

B. J. L. de Geer, tweede voorzitter.

•

J. J. de Geer tot Oudegein, eerste secretaris.
F. H. C. Drieling , tweede secretaris.

•

C. A: Rethaan Macaré, bibliothecaris.

u

H. A. R. Vosmaer, penningmeester.

•

C. L. Schaller tot Peursum.

8°. Dat, volgens art. 29 derzelfde wet, tot rapporteurs
zijn benoemd :
1*
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De heer A. M. C. van Asch van Wijek voor de provinciën
Gelderland en Overijssel.
B. J. L. de Geer voor de Oost- en West-Indische
bezittingen.
J. J. de Geer tot Oudegein voor de provinciën
Friesland , Groningen en Drenthe en voor de
Belgische leden.
F. H. C. Drieling voor de provinciën Noord- en
Zuid-Holland.
C. A. Rethaan Macaré voor de provinciën Zeeland, Noord-Braband en Limburg.
C. L. Scheller tot Peursum voor de Engelsche
en Duitsche leden.
^^

Bibliotheek. De heer Rethaan 111acaré legt ter tafel een
door hem opgemaakten inventaris van de boek verzameling
des Genootschaps.
Ten geschenke ontvangen :
Van den heer Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.
Jahrbiicher des Pereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande , IL XIV en XV. en Einladungs Programm :
Die Rapitole. Bonn. 1849.
Zeldzame zegels. De heer Georges vertoont eenige wel
bewaarde en zeldzame zegels grootendeels uit de dertiende
eeuw, toebehoorende aan den heer J. Six tot Hillegom en
bestemd om door hem tot eene nadere proeve te worden
afgegoten.
Akte van eedla f zwering van Philips II door het hof van
Utrecht, 1611. De heer Beeldsnijder van Voshol legt over
de oorspronkelijke akte, waarin het hof van Utrecht de
afzwering doet van den koning van Spanje. Deze akte,
welke het merkwaardige jaar 1611 tot dagteekening draagt
en met de handteekeningen van H. van Zij, D. van Weede,
Tinhan van Kuyck, H, Ruysch, J. H. Wiltius en Eib. Zosius
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voorzien is, wordt gesteld in handen van den heer B. J.
L. de Geer , met verzoek om nader verslag daaromtrent
uit te brengen.

Archief der heerlijkheid Cockengen. De heer B. v. V.
maakt voorts de leden opmerkzaam op de verbrokkeling
en den verkoop van dit archief, vroeger toebehoord hebbende aan het geslacht van Boetselaer ; hij toont daarbii
een leenbrief van het slot en-de heerlijkheid van Merwede
en andere goederen , ged. 27 Junij 1598 en uit deze archieven afkomstig.

Provinciaal archief van Drenthe. De heer J.

J. de Geer

spreekt over dit archief, door hem onlangs bezigtigd , en
over het aldaar berustend cartularium van het aloude klooster van Dickeningen. Hij berigt, dat de heer Magnin,
provinciaal archivarius van Drenthe, zich onledig houdt
met het vervaardigen van een chronologischen inventaris
der archieven, aan zijne zorgen toevertrouwd. Hierin worden ook alle oorkonden opgenomen, welke in het gemelde
cartularium voorkomen. De heer Magnin stelt zich voor
dezen inventaris later aan het Genootschap aan te bieden,
teen einde door den druk openbaar gemaakt te worden.
Archief der ridderhofstad Nyenrode. De heer jhr. W. J.
A. van Roniondt van Nyenrode, te Zeist, deelt den histo•
rischen inhoud mede van het bovengemelde archief. De
heeren van Nyenrode behoorden tot een ridderlijk geslacht,
dat gedurende de 14 e , 15' en 16' eeuwen in het sticht
van Utrecht gebloeid heeft en door huwelijksbetrekkingen
verbonden was met de huizen van Persijn , Vinnen, Minden, Bijland, Utenham, Schagen , Borselen, Darthuizen,
Montfoort, Zuylen, v. Rijn, Amerongen, Zwieten, Rodenburg, Renesse, Rheede en anderen. Z ij waren in het
bezit van aanzienlijke goederen en verschijnen meermalen
op het tooneel der geschiedenis, als magtige vasallen der
graven van Holland en als geduchte naburen en tegenstar-
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ders der bisschoppen van Utrecht. Hunne lotgevallen staan
in verband met de geschiedenis des vaderlands en zijn om
die reden een opzettelijk onderzoek waardig. Het bestuur
des Genootschaps verzoekt derhalve de leden , die in het
bezit van bescheiden omtrent het geslacht of het kasteel
van Nyenrode mogen wezen , daarvan mededeeling te willen doen.

St. Mariakerk te Utrecht. De heer B. J. L. de Geer vestigt
de aandacht der leden op een zeldzaam werkje, getiteld:
^ledis divae Illariae virginis in civitate Ultraiectensi admi•

randa origo, authore Lamberto van der Burchio , eiusdern
acina typographica Hermanni
aedis decano. Ultraiecti ex officina
Borculoi 1617. Naar aanleiding daarvan deelt hij eenige
bijzonderheden mede omtrent de slooping der Mariakerk,
en den schrijver van het bovengemelde werkje.
V erineerderde waarde van het geld.— Sententie van schepenen der stad Brugge van 1536.
Op een tijdstip, dat wij welligt bedreigd worden met
vermindering van waarde, zoo niet van alle edele metalen,
dan toch waarschijnlijk van het goud , is het belangrijk
een bewijs aan te voeren van de ontzettende vermindering,
welke die waarde heeft ondergaan , nadat het Amerikaan•
sche goud en zilver in groote massa zijn aangevoerd geworden. Tot eene proeve daarvan deelt de heer Rethaan
Macaré mede eene
Authentieke sententie op parkement (hoog 8 p. breed 7
p. 7 d. Ned.), geslagen door schepenen der stad Brugge,
den 16 e ° van hooimaand 1536, in de zaak van mr. Jan
Lauwereins Eisscher tegen zijne moeder, jonkv. Clare
van Meulenbeke, weduwe van den heer Joos de Deckere
en te voren van CoIaert Lauwereins, (een van de twee
echtgenooten was burgemeester van Brugge geweest) ver•
weerderesse, ten einde haar te doen interdiceeren het
verkoopen en veralieneeren van hare goederen en in het
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bijzonder van hare leenen , ter oorzaak van prodigaliteit ,
waarbij onder anderen door den eischer wordt aange•
voerd. »Ende omme te betooghene, dat de voorschr. verweereghe gheenen noodt en heift de ghepretendeerde
»leenen te moeten vercoopene , diende ghenoteert ende
»gheconsidereert te zijne, dat dezelve verweereghe bij haer
»zelfs kennesse jaerlicx heift incommene zuvere van haren
»goedinghen zestien of achtien ponden groten , ja eer meer
»dan min", en wijders dat «dezelve verweereghe es maer
»alleene huus houdende met een bode, zo dat ter noodtake.
»licke sustentacie van henlieden beeden maer en behoufde
»de voorn. zestien of zeventien ponden groten tsiaers, ja dat
»meer es, indien de verweereghe tzelve jaerlicx incom ^nen
»niet en wilde prodigalic wechgheven , dat quasi onmo»ghelic ware , dat zoe datte in hoeren staet zoude tonnen
»verteeren."
Neemt men nu aan , dat door het pond grooten verstaan
wordt het oude pond vlaamsch, verdeeld in twintig schellingen en de schelling in twaalf grooten , in waarde gelijk staande met zes gulden , zoo kan uit het overgelegde
stuk worden opgemaakt, dat men nog veertig jaren na
het ontdekken van Amerika eene som van ruins honderd
gulden meer dan genoegzaam achtte tot jaarlijksch levensonderhoud eener vrouw van jaren, tot den adel en den
eersten stand behoorende en levende met eene dienstbode
in de toen zoo voorname en bloeijende stad Brugge.
De gemelde heer biedt voorts aan 'de leden ter bezigtiging aan, een

Afdruk op satijn van de kunstplaat voorstellende de zitting van de synode te Dordrecht in 1618, met het opschrift:
SYNODI DORURACENAE DELINEriTIO.

Zijnde de afbeelding van de zaal (zonder brandend vuur),
voorzien ter linker zijde van twee kolommen, waarvan de
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eerste bevat Bene opdragt aan de Staten Generaal en aan
prins Maurits door Franciscus Schillenrans van Middelburg,
alsmede Bene Latijnsche ode van Petrus Lansbergen , en de
tweede het gedicht van J. Cats op de synode (uitgegeven in
Zijne werken onder de eerdichten, editie in f° 1712, deel
1, pag. 475). Ter regter zijde bevinden zich drie kolom•
reen, houdende in het Latijn vermelding van de namen en
titels der personen die de synode hebben uitgemaakt. Ge.
drukt te Middelburg bij Johannes llellenij a° 1619.

Lijst van Geschiedkundige werken , welke hier te lande
in loet jaar 1830 zijn in het licht gegeven.
Mr. W. W. Buma, raadsheer in het provinciaal geregtshof van Friesland , te Leeuwarden. Het regt der Hervormde Floreenpligtigen , ten platten lande in Friesland,
op de verkiezing van predikanten en op het beheer van
de kerkgoederen, toegelicht en verdedigd , door de hervormde kerkvoogden van den dorpe Weidum , in Maart
1849. Met een naschrift over art. 15 van het algemeen
reglement op het bestuur der Nederlandsche hervormde
kerk van 1316.
Algemeene Geschiedenis des vaderlands , van de vroegste
tijden tot op heden , door J. P. Arend ; 2e deel , 4° stuk,
2e tot 7e aflev., met platen , kaarten en portretten.
Beoordeeling van het werk : De krijgsbedrijven tegen Balie
in 1848, door den luitenant-kolonel J. van Swieten,
met een voorwoord van den generaal-maj oor van der
Wijck; waarin de feiten , welke die krijgsonderneming
hebben doen mislukken , kort en zakelijk worden blootgelegd.
D. J. ten Zeldam Ganswijk , oud-griffier der provinciale
staten van Zuid-Holland. Bijdragen tot de geschiedenis
van het staatsbestuur in ons Vaderland , en meer bijzonder in het gewest Zuid-Holland, gedurende de jaren
1813 tot en met 1845, 2° deel, 1' stuk.
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Verhooren van Johan van Oldenbarnevelt. Uitgegeven door
het historisch genootschap , gevestigd te Utrecht.
Memoria Johannis Clarisse. Auctore Herrnanno Bournan.
Geschiedkundige aanteekeningen omtrent Frederik Hen.
drik , zijnen tijd en de voornaamste krijgsbevelhebbers,
staatsmannen enz., in betrekking tot het beleg van
's Hertogenbosch , gedurende het jaar 1629; met eene
kaart en andere bijlagers. Voorafgegaan van het verslag
der commissie tot regeling van den gecosturneerden op•
togt, te houden binnen Leiden door het studenten-corps,
in de maand Junij 1850.
Mr. A. A. J. ileylink, Pleit-memoriën, uitgesproken voor
het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland en voor
den hoogera raad der Nederlanden , over het tiendregt,
waarin de geheele bestaande jurisprudentie over dit
belangrijk onderwerp wordt aangewezen ; vermeerderd
met historiële aanteekeningen , bedenkingen tegen de
verhandeling van mr. P. van der Schelling, over het
tiendregt, en met de opgave der wettelijke bepalingen;
terwijl behalve de ter dezer zake ingediende stukken
en gewezene arresten over het tiendregt , als bijlagen
zijn opgenomen, tevens het belangrijk rapport der commissie, ten jare 1795 benoemd , tot onderzoek van de
wettigheid of onwettigheid der tienden.
Dr. D. J. Veepens, Haarlemsche vertellingen uit den ou,
den tijd.
Dr. P. Scheltema , Het archief der ijzeren kapel in de Oude
of St. Nikolaaskerk -te Amsterdam.
S. van Dissel, Historische beschrijving van den intogt,
zoowel als van de voorafgegane belegering en inneming
van 's Hertogenbosch, door prins Frederik Hendrik, in
1629, voor te stellen door de maskerade van H. H. stu•
dep ten der Leidsche hoogeschool , in Junij 1850 , met
Gene plaat, 2e druk.
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Prof. N. G. Kist, Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en
den toekomstigen bloei der hoogeschool te Leiden. Eene
feestgave bij de viering van haar 275 jarig bestaan.
Met fac simile.
Mr. J. Dirks , Over het verblijf der Heidens of Egyptiërs in
de Noordelijke Nederlanden.
Jhr. J. W. van Sijpestein en J. P. de Bordes , P luitenantsingenieurs , De verdediging van Nederland , in 1672 en
1671 Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van
het vaderland. Voor een groot deel uit onuitgegeven
bronnen zamengesteld, l e gedeelte , met 2 kaarten.
Elias Annes Borger , zijn leven en eenige zijner dichtvruchten. Met portret.
Feestelijke aankomst van H. K. H. Wilhelmina Frederika
Alexandra Anna Louisa, prinses der Nederlanden , hoogstderzelver intogt in Stockholm, en plegtige huwelijksinzegening met Z. K. H. Carl Ludwig Eugéne, kroonprins
van Zweden en Noorwegen.
W. A. Elberts , Beknopt overzigt van de geschiedenis des
vaderlands , voor min gevorderde leerlingen.
L. T. Zeegers , Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam,
met platen en kaart , l e aflevering.
Mr. J. Da Costa , Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq. Medegedeeld in de maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen.
Souvenir de la galerie de feu sa majesté Guillaume II,
vendue a la Haye le 12 Aout 1850, avec annotation
authentique des prix et des acquereurs.
Notice des prix des tableaux, dessins et statues, formant
la galerie de feu sa majesté Guillaume II, vendus a la
Haye le 12 Aout 1850 et jours suivants.
D. Buddingh, Geschied- en letterkundig archief, onder
medewerking van verscheidene Geleerden en Letteroefenaren, 1° stuk.
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J. M. Schrant , hoogleeraar te Leiden , De Kimbren en
hunne lotgevallen.
Codex Diplomaticus , of verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis. Uitgegeven
door het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht,
l e deel, in 2 afdeelingen, gr. 4to.
Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent het beleg van
Groningen in 1594 , benevens een uitvoerig programma
van den gecostumeerden optogt, gehouden binnen Groningen, den 25" September 1850, voorstellende den
intogt van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van
Nassau, enz. binnen Groningen, den 24 en Julij 1594•
Met Bene kaart van het beleg.
A. J. Lastdrager, Tafereelen en karakterschetsen uit vaderlandsche geschiedschrijvers, sedert het begin der 16°
eeuw, voor protestantsche Nederlandsche jongelieden;
l e deel (1521-1658). Met ee ri e titelplaat.
Geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot op
den tegenwoordigen tijd , door E. van der Maaten , in
een boekdeel kompleet , aflevering 18 tot 22.
A. J. van der AA, Nederlandsch Oost-Indië, of beschrijving der Ned. bezittingen in O.4., voorafgegean van een
beknopt overzigt van de vestiging en uitbreiding der
raagt van Nederland aldaar. Met platen en kaarten.
Gr. 8° , 28 e afl.
11. Q. Janssen, St. Anna ter Muiden , beschouwd als plaats,
sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVI° eeuw tot
op onze dagen. Ee ri e geschiedkundige proeve.
Is. An. Nijhoff, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis
en oudheidkunde. 70 dl.
Prof. L. G. Visscher, Leiddraad tot de algemeene geschiedenis van het vaderland van den vroegsten tijd tot op
onze dagen. P dl., 12° 310 bl.
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G. Engelberts Gerrits, Het leven en de daden van 31. A.
de Ruyter, Neêrlands doorluchtigsten zeeheld; 5e druk.
Met het standbeeld en 12 platen.
2. VERGADERING. 18 JAN UAR[J 1851.
Bibliotheek. Akte van eedsafzvvering van Philips 11 door het hof
van Utrecht, 4611. Terminologie van naiddeleeuwschc bouwkunde'
Afgietsels van zegels. Adelbrief enz. van den heer C. Lampsins,
Eiland van Tabago. Bescheiden betrekkelijk het geslacht van deswijn. Kort overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in Friesland en Groningen.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van de erven van wijlen den heer" baron de Reiffenberg te Brussel.
Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Na•
onur, de Hainaut et de Luxembourg , recueillis et publiés
pour la première fois par le baron de Reiffenberg, tom. V.
Contenant Le chevalier au Cygne et Gode froid de Bouillon,
poëme historique. Bruxelles , 1848.
Van den heer F. H. Mertens te Antwerpen.
Geschiedenis van Antwerpen , VIe deel, Se stuk.
Van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.
Erklarung eines antihen Sarkophags zu Trier. Einladungs Programm enz. Bonn, 1850.
In ruiling ontvangen:
Van La société archéologique de Namur.
Annales, tome premier, 4° livraison. Namur, 1850.
Akte van eedsaj zwering van Philips II door het hof van
Utrecht, 1611.
De heer B. J. L. de Geer deelt mede, dat het hem
bij nader onderzoek van de door den heer Beeldsnijder
van Voshol in de vorige vergadering medegedeelde akte,
is gebleken, dat dit stuk, zonder de onderteekeningen,
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is opgenomen in het derde deel van het Utrechtsch Pla•
caatboek en aldaar bl. 1038.
Voorts toont gemelde heer aan de leden een zeer zeldzaam werkje, getiteld Compendium Chronici Geldrici per
Ilenricum Aquilium Arnemiensem, gedrukt te Keulen bij
Johannes Rotaeus in 1666.
Terminologie van middeleeuwsche bouwkunde.
De heer Eyck van Zuylichem maakt de leden opmerkzaam op de terminologie, uitgegeven door het Genootschap van bouwkunde te Amsterdam , tot algemeens invoering der oudtijds hier te lande gebruikelijke bouwkundige
bewoordingen. Hij acht het in het belang der loffelijke
pogingen noodig, om door tusschenkoinst van het Historisch Genootschap de aandacht dier inrigting te vestigen
op de mindere juistheid van verscheidene der opgegeven
termen.
De voorzitter herinnert daarbij de leden aan de alge-meene uitnoodiging, onlangs door het bouwkundig Genootschap in een der dagbladen gedaan , tot bekoming
van daartoe betrekkelijke inlichtingen of inededeelingen.
Voorts merkt hij aan, dat, volgens zijne meening, de oude
stadsrekeningen de voornaamste daarvoor te raadplegen
bronnen zijn, dat hem bij het onderzoek omtrent het geschutwezen in de Utrechtsche rekeningen, bepaaldelijk in
die van den schutmeester, (een voormalig ambtenaar uitsluitend met het toezigt der stadswérken belast), onder
de uitgaven aan timmer- metselaars- en smitswerk, al de
toen gebruikelijke termen telkens zijn voorgekomen.
Naar aanleiding van het een en ander wordt de heer E.
v. Z. verzocht, zijne aanmerkingen in eene volgende vergadering voortedragen, ten einde aan het voorstel geree•
delijk gevolg te geven.
Afgietsels van zegels. De heer Georges geeft ter bezigtiging aan de leden verschillende afgietsels van de in de
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vorige vergadering vertoonde zegels, volgens de door hem
nieuw uitgevonden wijze van afgieten. Zie Kronijk 1850,
bladz. 87.
Adelbrief enz. van den heer C. Lampsins. Eiland van
Tabago.
De heer Beeldsnijder van Voshol vertoont, op verzoek
van den heer Lampsins van de Velden, aan de leden het
diploma van adeldom, door koning Lodewijk XIV verleend
aan den heer C. Lampsins , heer van Tabago, alsmede eene
keten der orde van St. Michiel en een zilveren horlogie,
waarop de naam van Sibrandie Leovardiae vermeld staat
en dat merkwaardig is wegens het maaksel en de oudheid;
voorts verscheidene oude kaarten, platen, geschriften en
brochures, betrekking hebbende op de geschiedenis van
het eiland Tabago. Het een en ander is afkomstig uit de
nalatenschap van bovengemelden heer.
Op voorstel van den voorzitter wordt besloten al de
papieren , betrekkelijk dat eiland, in handen te stellen
van den heer Rethaan Macaré , ten einde ze, onderling te
vergelijken met de onder hem berustende stukken dezer
familie en met het handschrift over het genoemde eiland,
vroeger door dr. E. B. Swalue ter plaatsing aan het Genootschap aangeboden: (Zie Kronijk 1848 , bladz. 149 en
1850, bladz. 20) met verzoek daaromtrent nader verslag
uittebrengen.
Bescheiden betrekkelijk het geslacht van Aeswijn. Uit de
archieven van Matenesse medegedeeld door den heer J. J.
de Geer.
Erftins, gelegen »tenden Zijkervelde ende biden Lange•
ner" en uitgegeven door Reinold van Aysswin, ten behoeve van Hendrik van Averhaghe, die ze verkoopt aan
Arend den Hoghener. Vrijd. voor St Bonifacius 1401.
Overdragt van de grove en smalle tienden te Oije in
het graafschap van den Berg, gedaan door Evert van Ulft
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Fredericksz,, ten behoeve van Reinold van Aesswijn. Vrijel,
na den zond. Renniniscere in de vasten, 1493. Voorzien
met de zegelen van Evert van Ulft, Johan Greve, stadhouder van het drostambt van den Berg, Rener Poor en
Hendrik van Rijngenberch.
Huwelijksvoorwaarden van Reiner van Aiswijn en Joest
(Josina) van Broickhuysen. Huwelijkslieden, magen en
vrienden zijn Agnes van Ulft, wed. van Reinold van Aiswijn,
moeder, Elbert van Paillant , erfmaarschalk van Cleef, en
Otto van Tellicht , ter eener, en Cornelia van Wijhe, Otto's
dr., wed. van Steffen van Broickhuysen, moeder, Jaspar
van Wijhe en Gijsbert van den Poll , ter andere zijde. —
Reiner van Aeswijn brengt o. a. ten huwelijk het goed de
Wesenthorst en het huis te Doeringen en Josina van Broekhuizen o. a. het huis en de heerlijkheid van Brakel. — Frederik van Aeswijn, Reiners ouder-broeder is sedert jaren
uitlandig, zonder dat men weet , of hij leeft. Bond. na
onzer Liever Vrouwe dag Assumptio 1533.
Overeenkomst tusschen de regeerders en procuratoren 1)
van het St. Willebrordshuis binnen Utrecht en Reiner
van Aiswijn, heer van Gramsberg en Brakel , waarbij de
eersten zich verbinden, jaarlijks een of twee jongens uit het
land van Brakel in het huis en nieuwe collegie van St.
Willebrord te zullen opnemen en onderhouden. 3 Julij 1552.
Huwelijksvoorwaarden van Johan Schellart van Obbendorff (zoon van wijlen Frederik Sche part van Obbendorff,
heer van Gurtzenich , Schynnen, Geisteren , Asselt en Leuwen, en van wijlen Maria van Palant) en Agnes van Aswijn,
oudste dochter van wijlen Reinard van Aswijn, heer van
Brakel, verwekt bij Josina van Broiekhusen. Huwelijks1) Adriaan van Renesse, domdeken, Johan van Duivenvoorde, domscholaster , Johan van Kuilenburg, heer van Rijnswoude en de Vuurs,
ridder, schout, Ernst van Nyen ^ode, ridder, burgemeester, Johan van
Zwol en Gosen Jansz. van Amersfoort.
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lieden zijn Daem Schellart van Obbendorff, heer van teisteren, Asselt, Leuwen, Spraelant en Oesterurn, broeder,
Werner van den Bongart, erf kamerheer van Gulik , Daem
van Palant, heer van Wyuels, Kyrchen, Rullyngen, Balchstreek en Sevenborn , Marsilius van Palant, heer van FreChen, Baichem en Wachendorff, Johan van Elmpt , heer
van Ehnpt en Burchhauwe, Werner van Hoickirchen, Die•
derik van der Lyp genaamt Hoen, heer van Grijbbenforst,
Aefferden en Bleyenbeck , en Godert Pannenkoich , doctor
in de regten en raad der koninkl. majest., ter eener , en
Johan van Palant , heer van Keppel en Voorst, Johan van
Wittenhorst , heer van der Horst, Jaspar van Wey, heer
van Echtelt, Johan van Rossom, heer van Puderoyen en
Meynerswijck, Herman van de Poll, Frederik Turck, heer
van Hemmert en Sijnderen , Wouter van Baexen , heer van
Coynynxvrij, en Frederik van Duern. — Johan Schellart van
Obbendorf brengt o. a. ten huwelijk de huizen en heerlijkheden van Schynnen en Gurtzenich. 25 Junij 1557.
Overeenkomst tusschen Agnes van Aeswijn, mater van
St. Agnieten binnen Arnhem, en hare schoonzuster Josina
van Broechuysen, wed. Reiner van Aeswijn , heer van
Brake', betreffende achterstallige renten. Getuigen zijn
Nicolaas van Dypenbroeck , pater , ter cener , en Frederik
van Doorn en Johan van Knyppenborch, ter andere zijde.
6 Nov. 1557.
Willem , graaf van den Berg, heer van Bijland , Redd ,
Boksmeer en Wijsch , beleent Reiner van Aisswijn , oudsten zoon van Josina van Broichusen , wed. Reiner van
Aiswijn, met het goed genaamd Staickenborch en gelegen
onder Gendringen , met een goed te Netterden en een
goed, genaamd de Bijvanck en gelegen in Beeck. In dezen
leenbrief komen voor Willem van der Zwanenborch, Berend en Evert van der Wilten en Klaas van Camphusen,
Jansz. 6 Mei 1560. Voorzien met een geschonden zegel.
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Hendrik, heer van Brederode, vrijheer van Vianen, burg-

graaf van Utrecht, heer van Ameide enz., verleidt zijne
nicht Josina van Brouckhuysen, vrouwe van Brakel, wed.'

van Reiner van Aesswijn, met 4 morgen lands op Lakervelt, grenzende aan de landen van Gijsbert van Vianen van

Beverweerd en Gijsbrecht van Rijsenborg, en met het da•
gelijksch geregt van het dorp Brakel en van Rodingen.
Mannen van leen, Frank van Ruemst van Weresteyn en
Pelgrom van Loon. 11 Jan. 1561.
Huwelijksvoorwaarden van Reiner van Asewijn en Mech•
teld van Isendoirn. Huwelijksvrienden zijn Josina van Broickhuysen , wed. van Asewijn, vrouwe van Brakel , moeder
Hendrik van Isendoren van Blois, heer van Stockum, Floris van den Bongart, heer van Ruwyell en Nyeiirode, Herman van den Poll , anibtman tusschen Maas en Waal , en
Otto van den Poll, ter eener, en Otto van Tuyll, vrouwe
van Sterkenburch , moeder , Adriaan van Isendoren van
Blois , domheer, Willem van Tuyll, heer van Bulckensteyn, Gijsbert de Cock , heer van Clingelenburch, en
Nicolaas van Matenesse, heer van Lisse, ter andere zijde,
Mechteld van IJsendoren brengt ten huwelijk het huis te
Sterkenburg met zijne heerlijkheid, leenen en aanhoorig-

heden , en andere goederen, haar aanbestorven van haren
vader Antonis van IJsendoren, heer van Sterkenburg, en
van hare oudste zuster Oda van IJsendoren. Catarina van
IJsendoren , jongere zuster van Meclteld van IJsendoren.
Sterkenburg , 5 Junij 1564.
Verpachting van het veer te Brakel met huis , hof en
aanhoorig land , gedaan door Josina van Broeckhuyssen,
wed. van Aesswijn, vrouwe van Brakel. Dec. 1568.
Josina van Bruckhuizen, vrouwe van Brakel, draagt
over, ex donatione inter vivos, ten behoeve van Reiner van
Ayswin, heer van Brakel, Statin g , Evert en Arend van
Ayswin, hare zonen, alle goederen, welke haar van hare
VII. J.
2
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dochter Geertruid van Ayswin aanbestorven zijn. 28 Jun.
1574. Voorzien met de zegels van Andries van Anderlecht, drost vair den Berg , en van Johan van Kerssel,
gerigtsma n.
Willem , hertog van Cleef, Gulik en den Berg , beleent
Reiner van Asswin, oudsten zoon van wijlen Reiner van
Asswin, met de hofstad te Kemenaden en de hofstad
Wimbergen onder Doetichem. Getuigen Arend van Wachtendunek, maarschalk en ambtman te Cranenburg, en
Otto van Wachtendunek , drost van Cleef. 15 Julij 1575.
Overeenkomst over landen gelegen in Overijssel, tusschen Reinhard en Statius van Aeswijn, gebroeders, bij
tusschenspraak van Agnes van Aeswijn, gemalin van Floris
van den Bongart. 15 Jan. 1576.
Huwelijksvoorwaarden van Arend van Aeswijn en Catarina van TJsendoren. Huwelijksvrienden zijn Josina van
Broeckhuysen, wed. van Aeswijn, vrouwe van Brakel,
Reiner van Aeswijn, heer van Sterkenborch, Statius van
Aeswijn, heer van Gramsberch, Floris van den Bongart,
heer van Nyenrode, en Otto van Wijhe, heer van Echtelt,
ter eener, en Otto van Tuyll, vrouwe van Sterkenborch,
Willem van Tuyll , heer van Bulckesteyn, Gijsbert de Cock
van Nederijen, heer van Clingelenburch, en Jan van Amstel van Mijnden, ter andere zijde. 21 Jan. 1578.
Commissie der staten van Utrecht voor Reinard van Aesweyn , heer van Brakel, en Bartholomeus van den Wael,
heer van Moersbergen , tot het bevel over een cornet peerden en voetknechten, aangenomen ten dienste des lands,
volgens een akkoord niet de ridderschap en steden van
het Arnhemsche kwartier. 1581, Nov. 25.
Missive van prins Willem van Oranje aan R. van Aeswijn, heer van Brakel, inhoudende verzoek om den graaf
van Hohenloo met raad en daad te willen bijstaan. Delft,
1584, Jan. i8.
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De overheid en landraad der Vereenigde Provinciën aan
de oostzijde der Maas committeert Reinhard van Aeswijn ,
heer van Brakel , en Bartholomeus van den Wadi, heer van
Moesbergen , om Philips graaf van Hohenloo, generaal-luitenant, en Joost die Soete , veldmaarschalk, in de Ieiding
van den krijg tegen den algemeenen vijand met raad en
daad bij te staan. 1584, Febr. 18, n. st.
Commissie tot thesaurier - generaal der Vereenigde Provinciën voor Reinard van Aeswinen , heer van Brake ,
raad van state. Delft, 1584, Sept. 20. Met de handteekening van Maurits, graaf van Nassau.
Aanstelling van Philips Cassel tot commandant over het
garnisoen, liggende op de huizen Doorn en Sterkenburg,
en dat wel onder het opperbevel van de heeren van Brakel en Moersbergen. 1585, Julij 24.
Geertruid, vrijvrouwe van Vianen enz., vergunt aan
Reiner van Aessewijn , heer van Brakel, haren neef, om

bij uitersten wil te beschikken over de goederen, welke
hij van haar in leen houdt. 1587, Sept. 19, n. st.
Reinard van Aessewijn , (zoon van Reinard van Aeswijn,
heer van Brakel en Sterkenburg), kanonik van St. Salvator
binnen Utrecht , ruilt zijne prebende tegen eene vicarij van
St. Georgius en Blasius in de St. Nicolaaskerk te Utrecht,
toebehoorende aan Eustatius van Aesswijn, zijnen broeder.
1588, Sept. 20 o. st. Met het zegel van Willem van Asch,
kan. van St. Peter en St. Marie te Utrecht.
Huwelijksvoorwaarden van Adriaan van Matenesse en
Odilia van Aeswijn, oudste dochter van Reinhard van
Aeswijn, heer van Brakel en Sterkenburg. Huwelijksvrienden zijn, aan de zijde van 0. v. A., nevens haren vader,
Arnold van Aeswijn, heer van Ruwiel, Floris van den
Bongard, heer van Nyenrode, ter Lucht, ooms, en Gijs
heer van Clingelenburg, neef. 1594, Aug.-bertdCock,
8, n. st.
9^
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1uwelijksvoorwaarden van IJsbrand van Merode, heer
van Soeterwoude, Stompwijk en Wilsveen, zoon van wijlen
IJsbrand van Merode en van wijlen Maria van Kuilenburg,

en Geertruid van Aeswijn. $uwelijksvrienden zijn Johan,
heer van Matenesse, Riviere, Opmeer, Jacob van Wijngarden, heer van Wijngarden en Ruychbrouc, Adriaan van
Matenesse, heer van Opmeer, oom en neven , ter eener, en
Reinhard van Aeswijn, heer van Brakel, Sterkenburg,
vader, Arnold van Aeswijn, heer van Ruwiel , Floris van
den Bongard , heer van Nyenroy, ter Lucht , en Bernard
van den Bongard, ooms en neef, ter andere zijde. 1597,
Junij 8, n. st. Met nog 5 meer of min beschadigde zegelen.
Huwelijksvoorwaarden van Walraven van Heeckeren van
Ketelhorst, zoon van wijlen Evert van Heeckeren van Netel.
horst en van wijlen Janne van Erp, en Agnes van Aeswijn.
W. v. H. brengt ten huwelijk het huis en de heerlijkheid
van Netelhorst onder Lochum, benevens andere goederen,
hem aanbestorven bij dode zijner ouders en van Jacob van
Heeckeren , zijnen oom. Huwelijksvrienden zijn Joost van
Heeckeren tot Ruerlo, Borchard van Westerholt tot Hack•
foordt, Eustachius van. Scherpenzeel, heer tot Rumdt,
Walraven van Erp, heer tot Erp en Wehell, Hendrik van
der Hoeve ter Hoeve, ter eener, en Reinhard van Aeswijn,
heer van Brakel, Sterkenburg enz., vader, Arnold van
Aeswijn, heer van Ruwiel, en Floris van den Bongaerdt,
heer van Nieuroede, ter Lucht, ooms , Adriaan van Matenesse, heer van Opmeer, zwager, en Bernard van den
Bongardt, neef, ter andere zijde. Everard van Aeswijn,
overleden broeder van Reinard van Aeswijn. Sterkenburg,
1601, Mei 12 o. st.
Huwelijksvoorwaarden van Anthonis van Aswijn, (oudsten zoon van Reinhard van Aeswijn, heer van Brakel, en
Mechteld van IJsendoren, vrouwe van Sterkenburg), en
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Geertruid van Aldeboickum, eenige dochter van wijleng
Peter van Aldenboickum en Elisabet van Loe. Ant. v. A.
brengt ten huwelijk o. a. het huis en de heerlijkheid van
Brakel , en Geertr. v. A. de goederen van Berenbroek in
Liemers. Huwelijksvrienden zijn, nevens de ouders, Arnold van Aeswijn, heer van Ruwiel, Adriaan van Matenesse, heer van Matenesse, en Bernard van den Bongard,.
heer van Nyenrode, ter eener, en Elisabet van Loe, wed.
van Oldenboeckum, Johan van Wijlick tot Vonderen, drost
tot Holt, Gijsbert van Bodelschwingh, beer van Bodelschwingh en Mengede, en Diederik van den Recke, wijlen
Johansz., ter andere zijde. 1606, Junij 25. .Afschrift.
Huwelijksvoorwaarden van Eustatius van Aeswijn, (jangsten zoon van Reinhard van Aeswijn, heer van Brakel en
Sterkenburg, en van Mechteld van IJsendoren), en Maria van
Oostrum, oudste dochter van wijlen Johan van Oostrum,
gouverneur en drost van Woerden, en Aleid van Renesse.
Maria v. 0. brengt ten huwelijk de goederen, haar bij uiterste wilsbeschikking vermaakt door hare nicht wijlen Geertruid van den Borch , abdisse der Wittevrouwen te Utrecht,
en nog te erven van Petronella van Oostrum, hare oud-.
moeije. Huwelijksvrienden zijn Reinhard van Aeswijn,
Mechteld van IJsendoren , Arnold van Aeswijn , heer van
Ruwiel, Anthonis van Aeswijn, jongen heer van Brakel,
en Willem van Tuyl , heer van Bulckestein, ter eener,
en Meid van Renesse, wed. van Johan van Oostrum, Jan
van Oostrum, kapitein Gerard van Oostrum , domheer te
Utrecht, Willem van Oostrum tot Broekhuizen, schout
van Wijk bij Duurstede en commissaris van de monstering,
ter andere zijde. 1613, Julij 1, o. st.
Testament van Reinhard van Aeswijn en Mechteld van
IJsendoren , heer en vrouwe van Brakel en Sterkenburg enz.
Anthonis, oudste zoon, beërft o. a. het huis en de heerlijk•
eid van Brakel met toebehooren , het huis en de goederen
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van Sterkenburg, het huis te Kemmena, den hof te Wijnbergen , den hof te Killer , de collatie der vicarijen te
Eninaerik, de goederen in de kerspelen van Etten en Sedden (klein Aeswijn). Eustatius, tweede, zoon beërft het huis
te Wesenthorst in het kerspel van Genderingen (graafschap
van den Berg), de collatie der vicarij en kosterij te Genderingen. Judith van Aeswijn , buiten consent harer ouders
getrouwd met den heer van Brochuin of Broechem (Willem van der Rijth). Gijsberta van Aeswijn , jongste dochter, gehuwd met Hendrik van Raetstel tot Swanenburg.
1614, Aug. 17 en 18 o. st., 1619, Junij 25 o. st., en 1620,
Jan. 29.
Testament van Anthonis van Aeswijn, heer van Brakel
en Sterkenburg. Hij maakt zijnen neef Anthonis van Aeswijn , heer van Wesenthorst, oudsten zoon van wijlen zijnen
broeder Eustatius van Aeswijn , tot zijn universeler erfgenaam. Executeurs, Berend van den Bongard, heer van
Nyenrode, en Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst enz. 1639, Sept. 7, o. st.
Overeenkomst van Anthonis van Aeswijn , heer van Wesenthorst , geassisteerd door Anth. van Aeswijn, heer van
Brakel , Sterkenburg, oom , en door Jacob van Baexen,
heer van Hermelen, schoonbroeder (echtgenoot van Adriana van Aeswijn), aangegaan met Ambrosius van Bronckhorst tot den Perck , kapitein, (geassisteerd door Cornelis
van Bronckhorst, raad ter admiraliteit te Rotterdam, broeder, echtgenoot van Agnes van Aeswijn), als man en voogd
van zijne zuster Mechteld van Aeswijn, aangaande de goederen van den Wesenthorst. 16 ! 1, Oct. 20, o. st.
Huwelijksvoorwaarden van Anthonis van Aeswijn, heer
van Brakel en Sterkenburg, en Margaretha Torck , dochter
tot Hemert. Huwelijksvrienden zijn Ambrosius van Bronkhorst, heer van de Parck , kapitein, Jacob van Baexen,
heer van IIarmelen, Harmelerweerd, Leuwenberg, Haer-

wijck en Bijleveld, ged. der staten van Utrecht , Cornelis
van Bronkhorst tot de Poll, lid der staten gen., ter eener,
en Ernngard geb. van Wilich, douairière van Hemert en
Delwijnen , moeder, Lubbert Torck, drost en regter van
Wageningen , Steven van Wilich, heer van Kervendonck,
en de heer van Brederode, oppermomber, ter andere zijde.
Bommel, 1647, Febr. 9. Gelijktijdig afschrift.
Sententie der staten van Utrecht in een geschil tusschen
Margaretha Turck , douairière van Anthonis van Aeswijn,
als voogdesse van hare onmondige dochter Antonnette van
Aeswijn, en Josina van Aeswijn cum sociis. 1654, Nov. 3.
Huwelijksvoorwaarden van Gijsbert van Matenesse , heer
van Matenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen , Sleewijk, van
der Does, en Antonnetta van Aeswijn , dochter van wijlen
Anthonis van Aeswijn, heer van Brakel , Sterkenburg,
Kemmena en Wesenthorst, en van Margaretha Turck tot Hemert. Huwelijksvrienden zijn, aan de zijde der bruid, Zeger van Rechteren, heer van Almelo en Vrieseveen, schoonvader , Cornelis van Bronckhorst van Oosterholt, Bemmel,
van de Pol, Wilhelm Thomas, baron de Quade, heer van
Wickraet , Neder-Hemert, Delwijnen, en Frederik Ilendrik
van Randwijk, heer van Beek, Rossum , Hessel en Hameren. 1666, Dec. 12, o. st.
Codicille van Geertruid van Aldenboeckurn, wed. v. Anth.
van Aeswijn. Legatarissen o. a. de kinderen van wijlen
Cornelis van Bronckhorst, ainbtman van de Betuwe, verwekt bij Agnes van Aeswijn. 1671, Sept. 24 en 1673, Nov.
1 en 4. Afschrift.
Kort overzigt van den bouwtrant der middelecuwsche kerken in Friesland en Groningen. Medegedeeld door den
heer mr. F. N. M. Eyck tot Zuylichem.
In het voorjaar van 1847, zegt de heer E. v. Z., werd Fries•
land door snij bezocht, met het bepaald doel om zijne mid•
deleeuwsche kerken en gebouwen in oogenschouw te nemen.
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Gebrek aan tijd echter veroorloofde mij slechts eenige der
voornaamste steden en een twaalftal nabij gelegen dorpen te bezoeken 1).
Toen reeds trof ik daar zooveel merkwaardigs aan, dat
ik in den zomer van het voorleden jaar, verzeld van jhr.
mr. L. H. van Asch van Wijck, met hetzelfde doel, nogmaals Bene reis door Friesland en Groningen ondernam.
Het kort berigt mijner opmerkingen wordt bij dezen den
belangstellenden lezer aangeboden.
TERPEN.
Zoo niet alle , dan toch zeer vele kerken in de kleistreken van Friesland en Groningen staan op hoogten, rondom
welke een grooter of kleiner getal huizen op en tegen
deze heuvelen is gebouwd. Deze hoogten worden terpen,
wieren, warJen enz. genaamd. In Zeeland dragen zij den
naam van vliedbergen, omdat zij, voornamelijk vóór het
aanleggen der dijken, dienden om zich tegen de hooge
vloeden, totdat het water afgeloopen was, te beveiligen.
In de aan zee gelegene streken zijn de terpen zonder twijfel het meest, door de aloude bewoners dezer landen, bewoond geweest, zooals de, onder leiding van dr. Acker
Stratingh en Westendorp , bewerkstelligde doorgravin gen
hebben bewezen. Wij zelve vonden op eenige terpen,
zoowel in Groningen als in Friesland , kleine doch onmiskenbare stukken van urnen , welke deels geheel ruw
en uit de oudste tijden , en deels ook beter gevormd en
van later oorsprong schenen geweest te zijn.
Bij de beschouwing nu van het aantal dezer terpen, of liever heuvelen, zoowel in de omstreken van Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Dokkum, als in het geheele
noordelijke gedeelte van Groningen, omstreeks Uskwert en
1) Zie het kort daarvan gegeven berigt in de werken van het Friesch
Genootschap van oudheden en letteren over 1847.
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Eenrum , doet men zich onwillekeurig de vraag, hoe het
mogelijk zij , dat zulke reeksen van heuvelen door menschenhanden kunnen zijn opgeworpen, voornamelijk in een
tijdperk , toen het land veel minder bevolkt was dan thans;
te meer, daar deze aan elkander gelegen heuvelen zich

duidelijk onderscheiden van de enkele en blijkbaar door
menschenhanden opgeworpen terpen of vliedbergen, zoowel in Zeeland, als in de verder van zee gelegen lage landen van Friesland en Groningen. Op deze hoogten nu
zijn bijna al de dorpskerken gebouwd , en ook de eerste
beginselen der steden moeten daarop gezocht worden ,
gelik de ligging van Leeuwarden, Dokkum en Harlingen
overtuigend bewijst 1).
KERKEN IN FRIESLAND EN GRONINGEN.
Algemeene aanmerkingen.
Reeds in het bovengemelde stukje werd opgemerkt , dat
de bouwtrant der Friesche dorpskerken eene vroege eeuw
aantoont , en dat deze gebouwen in het algemeen veel beter
in den oorspronkelijken toestand bewaard zijn gebleven, dan
die in de overige provinciën van ons land. In Holland ,
Utrecht en Gelderland kan men aannemen, dat de van steen
gebouwde kerken omstreeks de helft der 11" eeuw algemeen geworden zijn ; veelal werden zij toen gebouwd van
tufsteen, die wel niet anders dan langs den Rijn kon worden aangevoerd. In Friesland en Groningen evenwel maakte
de mindere nabijheid der grootere rivieren het aanvoeren van
den tufsteen moeijelijker en dus-ook het gebruik daarvan
minder menigvuldig, zoodat hier de meeste kerken van
baksteen gebouwd werden. Deze baksteenen zijn ongeveer
4) Zie W. Eeckhof, Beschrijving van Leeuwarden, 4847. Vergl.
Acker Stratingh, Aloude staat en geschied. des vaderlands. Groning.,
4849. Arends, Phrsi,;che Geschichte der Nordsee-Kuste enz.
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even lang en breed, doch gewoonlijk dikker, dan die in
Utrecht en Gelderland, alwaar de meest gewone dikte
ongeveer met het vierde der lengte overeenkomt. Hunne
grootte is van 27-1 Ned. duim. lang, 16 —18 breed en
8-10 dik. Ook is de kleur der baksteenen verschillend.
In de hooge aan zee gelegen kleistreken, voornamelijk in
den omtrek van Boisward en Franeker , zijn zij veel geler
dan in de lager gelegen landen. Aan de kerk te Dronrijp
heeft men zelfs de gele en roode steenen regelmatig in
lagen om den anderen gebruikt. Deze verschillende kleur
van steenen vindt men ook in de marschgronden van Groningen, hoewel ons daar over het algemeen minder dan
in Friesland gele steenen zijn voorgekomen.
Vreemd is het , dat de vernieuwing en vergrooting der
kerkkoren , iets dat in Holland , Utrecht en Gelderland zoo
algemeen voorkomt, hier niet gevonden worden. Wel
schijnen sommige koren ook hier, zelfs in de laatste eeuwen , vernieuwd te zijn , maar deze vernieuwing is dan
geschied met behoud van den oorspronkelijken vorm , en
zonder vergrooting of verbreeding, zooals algemeen in
andere provinciën het geval is geweest. Één voorbeeld
slechts van het tegendeel troffen wij te Stedum in Groningen aan, alwaar het platte koor der oude kerk uit de
12" eeuw driezijdig gemaakt, en tevens ook eenige ellen
is verlengd, maar zonder hooger of breeder gemaakt te zijn.
Aangaande den bouwtrant der Friesche en Groninger
dorpskerken is het mij voorgekomen, dat zij in de 13" en
1" eeuwen eenigzins anders gewijzigd is , en dat in Friesland en Groningen meer dan in de andere provinciën de
oude vormen zijn behouden geworden, omdat men vele
kerken aantreft , welke reeds de groote vensters en veelhoekige koren uit die eeuwen hebben en nogtans, wegens
het gemis van zware steunbeeren, tot de 11de of 12de eeuw
zouden gebragt moeten worden. Tot de kerken, welker
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stichtingsjaar mij dus naar haar uiterlijk aanzien twijfelachtig voorkwam , behooren die te Burgwert , Beetgum,
Marsum, Kornjum, Bayum, Hallum, Wieuwert, Schillaart,
Peins, Herbayum, Westergeest en Folsgara, en in Groningen, Visvliet, Grijpskerk, Zuidhorn, Warfum, Uskwert
en meer anderen.
Geheel in den gewonen bouwtrant der 13de en 14" eeuwen
bestaan er weinig; wij hebben die slechts te Nijland, Ferwerd, en Middelstuur aangetroffen. Bij het bepalen van het
stichtingsjaar der kerken hebben wij voornamelijk de grootte
en den vorm der vensters in aanmerking genomen. Bekend
toch is het , dat met de 13" eeuw de middeleeuwsche
bouwkunst een ander karakter aannam , en de sombere en
zware Romaansche bouwtrant voor den meer ligten en stouten Germaanschen moest wijken , waardoor ook de vensters
veel grooter werden. In den regel dus moeten de kerken,
welke nog volkomene , of tusschen de latere verbouwingen nog blijken van kleine rondbogige vensters bezitten,
in de 11" eeuw geplaatst worden. De kleine smalle puntbogige vensters , en, aan meer versierde kerken , ook het
gebruik van ronde en puntbogen bij elkander, zoowel
aan nissen, als vensters, toonen de 12 d° eeuw aan , terwijl
de grootei en breede vensters , voornamelijk wanneer zij vereenigd zijn met zware steunbeeren , de zekere kenmerken
der 13" , 14" en 16" eeuwen dragen. Aan vele oude
kerken werden in latere tijden de vensters door uithakking vergroot , welke vergrooting men wel moet onderscheiden van de oorspronkelijke groote vensters; dit onderscheid is met een weinig opmerkzaamheid duidelijk te
onderkennen.
In de provincie Groningen vonden wij den bouwtrant
der kerken wederom eenigzins anders. Terwijl in Friesland een groot aantal kerken uit de 1l de of 12" eeuw
rond geslotene koren heeft, komt in Groningen aan de
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oudste kerken overal de platte koorsluiting voor , zooals
te Garmerwolde , Ten Boer , Eenrum , Aduard , Saaxumhuizen, den Andel enz.; ook vindt reen hier nog minder
tufsteen dan in Friesland.
Aan kerken, waarvan de eeuw der stichting minder
zeker is en dus wat later kan gesteld worden, komt veelal
de veelzijdige koorsluiting voor, zooals te Uskwert, Warfum, Visvliet, Grijpskerk en Zuidhorn.
De in de 17d° en 18" eeuwen gebouwde kerken zijn gewoonlijk insgelijks langwerpig vierkant en plat gesloten,
zooals te Kantens en Lellens.
Behalve door de platte koorsluiting, verschillen vele Groningsche dorpskerken ook door een meer sierlijken bouwtrant. Zoo vonden wij te Garmerwolde, Stedum en Ten
Boer kerken, die zoodanig met nissen, boogjes en lijstwerk
voorzien waren, dat dergelijke voorbeelden aan dorpskerken
in ons land zeer weinig voorkomen, zoodat deze bouwtrant
in die omstreken van buitenlands moet ingevoerd zijn.
Welligt zijn er in dit z.-o. gedeelte van de provincie Groningen meerdere kerken in dezen bouwtrant nog aanwezig, of hebben zij er ten minsten vroeger bestaan, zoo als
te Scharmer, Slogteren, Noord- en Zuidbroek, Eexta en
anderen.
Gelijk het nog op vele dorpen gevonden wordt, schijnt
men tot op de 15de ' eeuw de torens afgescheiden van de
kerken geplaatst te hebben alleen om tot het ophangen der

klokken te dienen. Zij waren dan ook eenvoudig en laag
en, even als die in Friesland, met twee brandgevels (toit
en batière) gebouwd.
KERKEN IN GRONINGEN.
Daar van de voornaamste stadskerken in Friesland reeds
is gesproken in mijne bijdrage over den bouwtrant der
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niiddeleeuwsche kerken in ons land 1 ), zullen wij ons nu
bepalen tot de beide voorname kerken in de stad Groningen,
St. ]laartenskerk. Hoewel deze kerk in de 14" of 15d°
eeuw geheel veranderd , vergroot en van een nieuw koor
voorzien moet zijn, blijkt het echter genoegzaam uit den
bouwtrant van een gedeelte der pilaren en gewelven, dat zij
in de 12" eeuw reeds bestaan, en voor dien tijd ee ri e aan
zienlijke kerk moet geweest zijn. De pilaren (behalve die
van het koor en de beide ronde nabij den toren, welke tot
de vergrooting der kerk gerek end moeten worden) bestaan
uit Gene veelhoekige kern , in welker hoeken ronde staven
met kapiteelen gevonden worden. Gelijk gewoonlijk , dienen deze staven tot het dragen der gewelfribben , die insgelijks rond zijn , terwijl de pilaren twee aan twee over
het middelpand heen door zware bogen worden verbonden.
Deze inrigting van gewelven en pilaren wordt in denzelf•
den smaak gevonden aait de groote kerken te Ootmarsum
en Zutphen, van welke de laatste insgelijks naderhand vergroot en tot eene kerk met gelijk hooge gewelven gemaakt is.
Oorspronkelijk toch had de Groningsche, even als de
Zutphensche kerk, zonder twijfel lagere zijpanden, die,
naar den bouwtrant der 11 de en 12de eeuwen, ongeveer de
helft der breedte van het middelpand moeten gehad hebben en , gelijk in alle kerken , gemeenschap hadden door
bogen, waarop de bovenmuren en vensters rusten.
Bij het vergrooten dezer kerken in de 14" of 15" eeuw,
brak men de bovenmuren tussehen de pilaren dóór, waardoor de bogen en bovenvensters vervielen, en ruimde men
de buitenzijmuren geheel weg, waar men andere verder
van een plaatste, zoodat de nieuwe zijpanden ongeveer
even breed als het middelpand werden. Voorzeker is deze
kerk hij hare stichting in de 12" eeuw eene kruiskerk
geweest, en komt haar vorm overeen met dien der overige
1) Zie de Ber'igten van het Historisch Gezelschap te Utrecht voor '1848.
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stadskerken uit het tijdvak van den Romaanschen bouwtrant; ook zijn de blijken van die kruisarmen nog duidelijk zigtbaar in de beide laatste vakken der tegenwoordige
zijpanden bij het koor, waaruit tevens blijkt, dat ' bij de
vergrooting der kerk de zijpanden even breed gemaakt
zijn, als de oude kruisarmen lang waren. Dit zelfde heeft
plaats gehad met de St. Walburgs kerk te Zutphen,
met de St. Lebuinus kerk te Deventer en , aan eene zijde,
niet de St. Plechelmus kerk te Oldenzaal. liet komt mij
waarschijnlijk voor, dat het koor dezer kerk, in hare oorspronkelijke gedaante plat gesloten is geweest; behalve
toch dat dit in deze provincie eene zeer gewone koorsluiting, zoowel van langwerpige als van kruiskerken, geweest
is , zooals b. v. te Garmerwolde en meer anderen, geeft
ook de afbeelding der kerk op het oude zegel der stad
Groningen grond tot deze veronderstelling: want aldaar
komen in de koorsluiting, welke in de verkorting gezien
wordt, drie smalle vensters voor , terwijl er slechts één
konde gezien worden, indien de koorsluiting rond of driezijdig ware geweest I).
Hieruit dus blijkt reeds, dat wij de kerk op het oude
Groningsche zegel voor de vrij naauwkeurige afbeelding
houden van de aldaar in de 12" eeuw gebouwde parochiekerk. Het had toch niets vreemds, dat men in
de middeleeuwen de afbeelding eener voorname hoofd
of moederkerk tot het zegel eener stad aannam ; zoo
schijnt het zegel der voormalige stad Gein, tusschen
Utrecht en IJsselstein, de Utrechtsche domkerk en toren,
of ten minsten eene kruiskerk, waarvan de toren afge1) Men moet met deze kerk vergelijken die te Garmerwolde, Stedum
en misschien nog andere in dien smaak gebouwde kerken in Groningerland, die wel als kleine dorpskerken geene zijpanden of pilaren hebben, maar echter in den algemeenen bouwtrant volkomen met die te
Groningen, Zutphen en Ootmarsum overeen komen.
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scheiden is, te moeten verbeelden 1). Het bedoelde Gro•
ningsche zegel vertoont namelijk Bene kerk geheel in
den smaak der kerken uit de 12 de eeuw, en schijnt mij
toe naauwkeurig overeen te komen met den oorspronke•
lijken plattengrond der St. Maartenskerk aldaar, wanneer
men die, volgens de nog bestaande oudste deelen, terug
brengt tot den vorm en de grootte, waarin zij voor hare
verandering moet geweest zijn. Op dat zegel ziet men
naast het koor een klein uitstek of bijgebouw, hetwelk
meermalen aan kerken uit die eeuw voorkomt en to sacristie of kleedkamer diende. Verder komen al de vormen der vensters, toren enz. aldaar juist overeen met

die der 12" eeuw, weshalve er, mijns inziens, geen
twijfel bestaat , dat dit zegel de oude oorspronkelijke St.
Maartens, en niet de St. Walburgs, kerk voorstelt, welke
laatste volgens de beschrijvingen en afbeeldingen niet
langwerpig, maar achthoekig, moet geweest zijn en dus
veeleer te houden is voor de kapel van het oude kasteel
of paleis, eerst van de Duitsche keizers en vervolgens
van de lltrechtsche bisschoppen of hunne praefecten;
gelijk de Munster te Aken de kapel was van het paleis
van Karel den Grooten, en de nog bestaande kapel op het
Valkhof te Nijmegen behoorde bij het oude keizerlijke
slot aldaar. Wanneer men de oudste deelen der Groningsche St. Maartens kerk naauwkeurig beschouwt, dan blijft
er geen twijfel overig, of de oorspronkelijke kerk aldaar
moet ook in plattengrond vrij naauwkeurig met die op
het genoemde zegel overeen gekomen zijn. Deze deelen
zijn het kruiskwadraat met de beide kruisarmen en twee
boogvakken (t'raveós) naar den toren. De beide ronde
zuilen bij den toren zijn van lateren tijd, en de daarop
volgende pilaren zijn minder sierlijk en onregelmatiger
4) Zie de verhandeling over het Gein door jhr. J. J. de Geer in het
Tijdschrift van Utrecht, jaarg. 1843.
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bewerkt dan de overigen. Daar nu op deze plaats de
oude toren moet gestaan hebben, zoo kunnen deze pilaren nog overgebleven gedeelten van de torenmuren zijn,
of, bij het afbreken daarvan, met minder zorg dan de
overige oorspronkelijke pilaren gebouwd wezen. De genoemde oude afbeelding toont zelfs door de strepen op
de daken , aan , dat deze kerk , even als de voormalige
kerk van St. Walburg, niet lood gedekt is geweest, gelijk zulks oudtijds niet meerdere kerken in ons land het
geval was 1).
Wij kunnen met geene zekerheid bepalen, wanneer de
Groningsche St. Maartens kerk verbouwd werd , daar
geene der tot hier toe bekende oorkonden dit vermeldt;
het schijnt echter vrij zeker, dat eene zoodanige vergrooting tweemaal heeft plaats gehad , waarbij eerst de zijpanden verbreed en de gewelven even hoog gemaakt
zijn, en naderhand het koor geheel vernieuwd en met een
hoog middelpand gebouwd werd. Dit laatste schijnt niet
veel vroeger dan de 15" eeuw te zijn geschied, vermits
de koorsluiting zeszijdig is, hetgeen aan vroeger gebouwde
kerken niet voorkomt, doch door de groote eenvoudigheid, ontbreken hier, zoowel in als uitwendig, de ornamenten, welke anders de duidelijkste kenmerken van het
stichtingsjaar eener kerk zijn. Des te waarschijnlijker is het
gevoelen, dat dit koor niet veel vroeger kan gebouwd zijn,
omdat het, op de koorsluiting na, zeer veel overeenkomst
heeft met het koor der Aakerk, hetwelk omtrent het midden der 15" eeuw (1465) moet gesticht zijn. Het koor
der St. Maartens kerk heeft ronde zuilen niet 12hoekige
voetstukken, doch zonder kapiteelen, hebbende alleen een
kraallijstje en daar boven eene ronde staaf tot het dragen
4) Zie onze beschrijving der St. Maria kerk te Utrecht in het Tijdschrift vara Utrecht, 4848, en Arnoldi Buchelii Descriptio urbis Trajectiizae , pag. 91.
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der gewelfribben; boven de bogen zijn eenvoudige nissen
en vensters, terwijl de gewelven overal van steen zijn met
eenvoudige kruisribben. Dit koor, zoowel als de Aakerk, is
merkwaardig wegens het ontbreken van springbogen, hoe
wel de gewelven van steen zijn. Dit doet dus eene groote
sterkte van muren en weinig persing der gewelven naar
buiten veronderstellen , hoewel men tot versterking van
dit alleen staande gebouw in de vorige eeuw genoodzaakt
was , om het met ankers en banden te verzekeren. Uitwendig is de kerk geheel van baksteen, zonder de minste
ornamenten , doch aan de oude kruisarmen ziet men nog
eenige pilasters en overblijfsels van nissen uit de 12"
eeuw, ofschoon er anders weinig of geen onderscheid in
het metselwerk te zien is.
Aan de noordzijde van het koor is een gewelfd gebouw
met twee verdiepingen, tot kerkenraadskamer enz. dienende en blijkbaar in den laatsten tijd der Germaansche
architectuur gebouwd. De toren der tegenwoordige kerk
is gebouwd van 1469-1482 en geheel met gehouwen
steen bekleed. Hoewel vijf omgangen hebbende , is hij
zwaar van bouwtrant en mist de doorluchtigheid en
sierlijkheid van andere hooge torens in ons land; ook is
het bovenste gedeelte van hout; hij is 94 el 8 p. hoog.
(Tegenw. staat, 333 voeten).
Lievevrouwe of .la-kerk. Volgens de oorkonden werd
zij, na vroeger slechts ee ri e kapel te zijn geweest, in 1246
tot eene parochiekerk verheven en in 1465 aanmerkelijk
vergroot. In 1671 is de toren door het onweder in brand
geraakt en in 1710 stortte hij in en werd in 1725 geheel vernieuwd. Niettegenstaande herhaalde herstellingen
is evenwel de oorspronkelijke bouwtrant dezer kerk inwendig nog wel bewaard. Het ruim is zonder twijfel van de
eerste bouwing van 1246 en heeft een hoog middelpand ,
rustende op langwerpig vierkante pilaren, met eene ver•
VII. J.
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sterking aan beide zijden , welke langs de bovenmuren
oploopt en tot het dragen der gewelfribben dient.
De dragende bogen tusschen de pilaren zijn lancetvor•
enig, boven deze is eene nis en een klein venster. Het
koor is van anderen bouwtrant dan het ruim , hebbende
ronde zuilen zonder kapiteelen en met tienhoekige voetstukken , en van boven eene ronde staaf tot het dragen der
gewelfribben , benevens nissen en kleine vensters. Behalve
de koorsluiting, welke hier vijfzijdig is , gelijkt het zoo•
zeer op dat der St. Maartenskerk dat beide door denzelfden bouwmeester gesticht schijnen te zijn. Zonder twijfel
dagteekent het koor van de vergrooting in 1465; doch, daar
al de muren van baksteen en zonder ornamenten zijn , ontbreken ook hier de zekere kenmerken van de eeuw der
stichting. Al de gewelven zijn van steen en vrij eenvoudig
met gewone graadribben voorzien. De grondvorm is ee ri e
kruiskerk , doch, vermits de zijpanden van het ruim , den•
kelijk bij eene vergrooting, bijna even breed als het mid•
delpand en als de lengte der kruisarmen gemaakt zijn, is
zulks slechts in de hoogte merkbaar.
De door ons bezigtigde dorpskerken zijn :
Garmerwolde. Eene zeer fraaije kruiskerk zonder eigen•
lijken toren , die, even als oudtijds in deze streken algemeen
gebruikelijk was , op eenigen afstand van de kerk staat,
alleen tot het hangen der klokken bestemd schijnt en zeer
eenvoudig is. De kerk is middelmatig groot , zonder zij•
panden, doch geheel in den smaak der 1 lde eeuw, met
steenen gewelven voorzien en blijkbaar met zorg en naar
de regelen der kunst gebouwd.
Zij bestaat uit zes kwadraten of gewelfvakken, allen vierkant en bijna even groot; twee daarvan vormen het ruim,
twee de beide kruisarmen, één het kruis of midden kwadraat
en één het koor. Gelijk veelal in de kerken der 12" eeuw,
zijn deze vakken van een gescheiden door zware bogen ,
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die op muurpilasters rusten. Elk dezer pilasters heeft drie
ronde staven met vierkante kelkvormige kapiteelen. De
zware staaf draagt het onderstuk van den boog en de andere de gewelfribben , die hier, gelijk in andere kerken
dezer eeuw, rond zijn en in het midden in eenen cirkel
of ander figuur te zamen loopen, waar binnen somtijds
nog figuren tot versiering aangebragt zijn. Behalve de
gewone graadribben in de hoeken, zijn er nog vier dwarsribben , die tegen het midden der bogen aanloopen. In
elke afdeeling zijn tegen de muren drie staven met kapiteelen , welke rondbogen dragen. De vensters zijn klein ,
weinig in getal en allen puntbogig. Uitwendig zijn de
muurvakken versierd met nissen en ronde belegstaven ,
de brandgevels van de kruisarmen en het koor hebben
ronde en vierkante nissen. Het vierkant gesloten koor is
meer versierd, dan het overige, en heeft eene rij rondbogen
met dwergzuiltjes van rooden zandsteen; steunbeeren zijn
alleen op de hoeken en ter plaatse van de inwendige
muurpilasters aangebragt.
Ten bewijze van hoeveel hier nog in den oorspronkelijken toestand is gebleven , strekke, dat in den hoek van het
koor achter het voormalige altaar nog te zien is eene soort
van kleinen gootsteen , met eene uitwatering door den muur,
zonder twijfel gediend hebbende om het vuile water bij
reinigingen te laten wegloopen, zonder genoodzaakt te zijn
uit de kerk te gaan. Aan deze en de volgende kerk zijn
eenige vensters vergroot en kleine herstellingen aan de
buitenmuren gedaan.
Stedurn. Hier is de kerk in alles volmaakt gelijk aan de
vorige en bijna even goed bewaard, doch omtrent de J li
eeuw heeft men aan den westgevel eenen toren gebouwd,
de oostelijken koorgevel weggebroken en het koor eenige
ellen verlengd en met eene driezijdige sluiting gemaakt,
alles in den smaak der late middeleeuwen.
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Bij de kerk staat eene doodkist van rooden zaadsteen,
voorzien met kruisen , bisschops mijters en onder andere«
ook met de woorden Heincius Episcopus in zeer oud
schrift 1).
Ten Boer. Een langwerpig vierkant gebouw en dus geene
kruiskerk , zonder gewelf, doch voor liet overige uitwendig geheel in den smaak der beide vorige kerken. Blijkbaar
heeft mere deze kerk voor geene steenen gewelven aangelegd ,
daar de muren te hoog en te zwak zijn om gewelven te
dragen, en er ook geene steunbeeren, maar slechts platte
pilasters, aan gevonden worden. Inwendig zijn de muren
zonder versierselen, doch uitwendig , in denzelfden smaak
als de vorige kerken, met ronde en puntbogige nissen en medaljons voorzien. Het platgesloten koor is bijna nog meer
dan dat te Garmerwolde bezet met allerlei soort van nissen,
staven en netwerk en heeft desgelijks drie smalle vensters.
Aan de noordzijde der kerk is in het midden een traptorentje; ook hier ziet men eenige lage bogen, die schijnen
te hebben gediend tot doorgang naar een bijgebouw, hetzij
al of niet, dat zulk een gebouw aldaar bestaan heeft.
Slechts weinige vensters zijn door uithakking vergroot.
De westgevel is door herstellingen veranderd en in plaats
van den vroegeren , afzonderlijken klokkentoren is er een
klein torentje op het dak gezet. Eertijds behoorde deze
kerk tot een daarbij staande nonnenklooster. (Zie aanteekening N°. 1).
Eenrun. De kerk alhier is veel eenvoudiger van bouwtrant dan de vorige, doch volmaakt in den oorspronkelijken toestand bewaard. De grondvorm is langwerpig vierkant, zonder afzonderlijk koor. De vensters zijn smalle
lancetbogen , de muren hebben platte pilasters en eene
I) Zie Nieuwe .Rott. Courant en Gooisch lVieuwsblad van 19 Oct.
4850. Over de graftombe van plant van Stedum. Zie Tegenw. staat
van Groningen.
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daklijst van tanden. De kerk is geheel met steen verwulfd l
en in zes langwerpig vierkante gewelfvakken door bogen

en platte banden afgedeeld , doch zonder pilasters tegen
de muren. Elk gewelfvak heeft vier ronde graadribben
die in een rond of vierkant vak hij een komen. Hoewel
deze kerk geheel in den puntbogenstijl is, zoo schijnt zij
toch niet jonger dan uit het laatst der 1 2de eeuw. De
toren werd geheel nieuw in 1052 aan het westeind der
kerk gebouwd en is vrij hoog.
In eenen timmermanswinkel ten noorden van het kerkhof vonden wij de doopvont , vermeld in het Aardrijksk.
Woordenboek van A. J. van der Aa; zij is zeer eenvoudig,
cylindervornlig, van Andernachschen lava gevormd en
versierd met platte banden, in de middelste en breedste
van welke eene rij platte rondbogige nissen is uitgehouwen. Zeker behoort zij tot de oudste en merkwaardigste
vonten hier te lande en kan wel uit de 10' eeuw herkomstig zijn.
Haren, ten zuiden van Groningen. De kerk alhier is
meer in den smaak van de kerken in Utrecht en Gelderland: zij heeft geen kruis, maar een smaller en lager
plat gesloten koor.
De toren staat tegen den . westgevel der kerk en is vrij
hoog, met twee brandgevels en met nissen en boogjes
versierd.
Deze kerk heeft iets edels en bevalligs, waartoe de sierl;jke toren en het lagere koor , benevens de volmaakte bewaring in den oorspronkelijken toestand, zonder dat men
zelfs de vensters vergroot heeft , medewerken. Uitwendig
zijn de kerkmuren met pilasters en bogen voorzien, in
denzelfden smaak als die te Wadenoijen en Kerkwijk in
Gelderland; doch daar zijn de bogen rond en de muren
van tufsteen, terwijl hier de geheele kerk, uitgenomen
de vensters, in den puntbogenstijl en geheel v'?-, '
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steen gebouwd is. liet koor heeft deze bogen niet, maar
drie vensters en vijf puntbogige nissen met belegstaven
in den oostelijker gevel.
Aan den gevel der kerk boven het koordak zijn de blijken zigtbaar, dat de kerk- en koordaken oorspronkelijk
lager waren , hetgeen echter al vroeg moet veranderd
zijn. De beide kerkdeuren zijn rondbogig met drie inspringende bogen. De torendeur heeft vijf zulke bogen,
waarvan er drie puntbogen zijn. Inwendig is de kerk eenvoudig, alleen het koor heeft in twee vakken steenen
gewelven , in den smaak van Garmerwolde en Stedum,
doch zonder muurpilasters. In een der vensters staat de
afbeelding van de kerk in twee voorstellingen tamelijk.
wel op glas geschilderd. Deze kerk is in een meer strengen en eenvoudigen bouwtrant, dan die te Garmerwolde
en Stedum, alwaar eenige tweedeelige bogen , staven met
kleine kapiteelen en velerlei soort van nissen een meer
sierlijken en misschien ook lateren bouwtrant aantoonen.
Middelstunt. Eene kerk geheel in den smaak der 15'6
eeuw, met een kruispand , driezijdig gesloten koor, steunbeeren en groote vensters. De toren is met een koepeldak
uit de 17"e eeuw gedekt. Hij zoude in 1445 door Onno
van Ewsum begonnen en misschien , volgens het hier bijgev oegde opschrift boven de zuider kerkdeur, in 1487 volbouwd zijn. 1) an. tint turadmvii. ttim onnoni#.
(Aant. N°. ij.
iuilftit bu#, errIC.
Uskwert. Eene eenvoudige kerk, waarvan het koor iets
jonger schijnt, mogelijk is dit na het verbranden der kerk
door de Hunsingoers in 1231 vernieuwd. In het klokhuis
of den lagen toren , afgezonderd ten n.-w. der kerk staande,
zagen wij de oude, bij van der Aa vermelde, klok, waarop
1) Zie A. J. v. 1 Aa, Jardrijksks Woordenb, en Tegenw. staat

p. Groningen.
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het jaartal 111 3 zoude staan. Hoewel de tijd ons niet toeliet
het omschrift af te schrijven , zoo schenen mij, zoowel de
oude letters , als de over de geheele klok gaande en zich
kruiselings doorsnijdende strepen, wel met de Ilde eeuw
overeen te komen. Zij kan dus zeker eene der oudste
klokken alhier wezen en aantoonen, dat er in die eeuw
reeds vrij zware klokken in ons land geweest zijn.

Warffum. De kerk is in denzelfden smaak als de vorige , doch nieuw aangesmeerd. De toren is van 1633 en
toen waarschijnlijk aan het westeinde der kerk gezet.

Saaxumhuizen en den Andel. Eenvoudige kerken met
platgeslotene koren en afgezonderde klokhuizen.

Lellens en Kantens hebben kerken , in de 17" eeuw
geheel vernieuwd niet behoud der platte koorsluiting.

DORPSKERKEN IN FRIESLAND.

Weinig veranderde kerken uit de 11" of 12" eeuw.
.Áalsunn bij Dokkuur. Wel bewaarde kerk van rooden
baksteen , geheel in rondbogenstijl, het rond gesloten koor
heeft eene daklijst van rondboogjes en twee ronde staven.
De toren is voor eenige jaren afgebroken en de westgevel
vernieuwd.
Bosunz. Eene tamelijk groote kerk van tuf- en baksteen door een. In de ronde koorsluiting is een fraai,
geheel rond koepelgewelf met zeven ronde ribben en in
liet midden een zevenzijdige af hangende sluitsteen. Elke
rib rust op eene ronde staaf met kelkvormig kapiteel, en
in den triomf boog rust de profilering op twee zwaardere
staven met dergelijke kapiteelen. In deze kerk zijn de
deuren en sommige vensters veranderd, en, even als in
vele oude kerken in deze streken, kan men ook hier zien,
dat er oorspronkelijk weinig vensters in zijn geweest.
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Britswert. Kleine kerk geheel van gelen baksteen, met
een rond gesloten koor en kleine rond gedekte vensters.
In denzelfden smaak zijn :
Edens , Higtum en Hennaard. Deze vrij wel bewaarde
kerken hebben de vormen der 1l de of 12d° eeuw, doch
schijnen, naar het metselwerk te oordeelen, jonger te zijn.
Jorwert. Kerk van tuf- en gelen baksteen door elkander
gebezigd, met een rond gesloten koor. De toren is van tufsteen en heeft waterlijsten met regthoeken en, in de bommelgaten , eene dwergzuil van rooden zandsteen, hetgeen in
deze omstreken , alwaar de bommelgaten gewoonlijk uit twee
naast elkander geplaatste vensters bestaan , iets zeldzaams is.
Hogebeintum. Merkwaardig kerkje op een alleen liggenden hoogen terp. liet koor, onder rond en boven vijfzijdig , is, met een gedeelte der kerk , geheel van tufsteen
gebouwd. De toren , van baksteen , heeft van onder zeer
zware muren met drie snijdingen, en is met het westeind
der kerk denkelijk uit de 1 Q^de of 1 Ode eeuw. Hier zijn
eenige vensters uitgehakt en vergroot.
Oosterlittens. Kerk van tuf- en baksteen, onregelmatig
door een gemetseld. Het koor is rond; aan de noordzijde
staat een vierkant gebouw, in den puntbogenstijl en dus
iets jonger, de sacristie of gervekamer. De noorder zijdeur is versierd, in den smaak der 13" of 14" eeuw, met
eene lijst met rozetten, en daar boven bevinden zich een
puntboog en eene vierkante lijst.
Scharnegoutum. In den smaak der vorige kerk, met
eenigen tufsteen. In de digt gemetselde noorder deur
staat het jaartal 1532 , misschien het jaar waarin deze
deur toegemaakt is.
Schalsum. Dergelijke kerk met rond koor, waarop de
hoeken van het vijfzijdige dak uitgebouwd zijn. De daklijst bestaat uit overhoeks geplaatste steenen en daaronder
Bene lijst van regtopstaande steenen.
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Schingen. Kleine kerk met rond koor , waarvan het
bovenste gedeelte is vijfzijdig inspringende, even als te
Hogebeinturn. Aan de noordzijde is een smal puntbogig
venster, en aan den zuidkant eene vierkant gedekte deur
in dergelijke lijsten, waarvan de buitenste een hangend
touw voorstelt.
1Ylarrum. Kerk van baksteen en eenigen tufsteen, het
koor is in rondbogenstijl, vijfzijdig gesloten en heeft op
de hoeken ronde staven , welke rondbogen dragen.
Weiduro. Eerre fraaije kerk geheel van gelen baksteen,
versierd met rondbogige nissen en belegstaven. In een
gedeelte der nissen zijn de vensters gemaakt. Het koor is
rond en de toren klein en van tufsteen. In deze kerk zijn
nog fraai gesneden banken uit de 17 4 eeuw voorhanden.
Bijna al deze kerken hebben Benige sporen van de oor.
spronkelijke, kleine rondbogige vensters, die hier meer,
dan in de provincie Groningen, digtgemaakt en veranderd
schijnen.
Algemeen ook ziet men de overblijfsels van lage deuren, die bijna overal toegemetseld en door andere vervangen zijn. Hoewel men daarop de overlevering kon
toepassen , dat de Friesen in de 9'° eeuw door de overheersching der Noormannen genoodzaakt werden hunne
deuren zoo laag te maken 1) zoo komt mij dit niet waarschijnlijk voor, omdat in die vroege eeuw zeker geen der
tegenwoordige kerkgebouwen nog bestond, en men in volgende eeuwen eene door geweld , en dwang gemaakte
verordening wel niet meer opgevolgd zal hebben. Ook
kan men deze lage deuren zeer wel verklaren als veroorzaakt door het allengs verhoogen van den grond, zoodat zij eindelijk door anderen moesten vervangen worden;
in andere provinciën zijn mij meer dergelijke lage deuren voorgekomen.
1) Zie o, a. de Friesche Volksalmanak voor 4 840.

LATER VERANDERDE KERKEN MT DE t ide EN

12d0 EEUWEN.

Huizum bij Leeuwarden. Tegenwoordig bestaat deze
kerk met haar vijfzijdig gesloten koor bijna geheel uit baksteen , doch zonder steunbeeren. Er zijn echter nog gedeelten te zien van tufsteenen muren met nissen en rond.
boogjes , waarin kleine rondbogige vensters en de gewone
kleine deur.

Il jum. Eene kleine kerk met een plat koor; blijkbaar
was zij met den kleinen, in de kerk staande, toren, oorspronkelijk van tufsteen in den bouwtrant der 11 d@ eeuw
gesticht, waarvan de muren nog grootendeels overig zijn;
later is er met baksteen veel aan hersteld.

Stiens. Groote kerk met eenige nissen van tufsteen ,
waarin blijken van kleine vensters. Omtrent de 14" eeuw
is zij met baksteen hersteld en werd het vijfzijdige koor,
benevens de zware toren , geheel nieuw gebouwd.

Genum. Aan deze kerk zijn nog eenige pilasters met
rondboogjes enz. van tufsteen uit de 1 l de eeuw; later is
zij ook geheel met baksteen veranderd. Onder den toren
staat nog op de oorspronkelijke plaats een zandsteenen wijwatersvat (voor eene doopvont schijnt het te klein, daar
de bak slechts omtrent 40 Ned. duim. opening heeft). Het
is bekervormig op een smallen voet, en de vrij goed bewaarde ornamenten toonen het laatste Germaansche tijdvak
of het begin der Renaissance aan. Gedeeltelijk is nog de
beschildering met groen en rood zigtbaar, en om den rand
is een geschrift van Germaansche minuskel letters. Men
zeide ons , dat het door den secretaris van Ferwerd afgeteekend was.

Rinsumageest. Deze merkwaardige kerk is misschien
de eenigste dorpskerk in ons land, waaronder eene crupta
of kelderkapel gevonden wordt. De kerk bestaat uit twee
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gedeelten , waarvan het noordelijke de oorspronkelijke kerk
is, geheel van tufsteen, met een rond gesloten koor, verder

in den rondbogenstijl, en, naar het ons toeschijnt, uit

het begin der 12" eeuw. Zij is niet grooter, dan de andere
dorpskerken in deze provincie, maar het koor is uitwendig
meer met nissen voorzien dan gewoonlijk. Oorspronkelijk
schijnen er alleen boven in de muren kleine rondgeriekte
vensters te zijn geweest , later zijn deze digtgemetseld en
een paar vensters vergroot en puntbogig gemaakt. Aan
het westelijk gedeelte ziet men vier ronde bogen , die wel
gelijktijdig met tufsteen zijn digtgemaakt, maar oorspronkelijk bestemd schenen om geopend te worden, ten einde
de kerk met een zijpand te kunnen vergrooten. Bij deze
zijn er nog twee puntbogen en eene soort van kleine deur,
die blijkbaar later in den muur zijn gehakt, misschien om er
eerie

sacristie bij te bouwen , doch zij zijn naderhand ook

weder digtgemaakt. Inwendig is de kerk zeer eenvoudig
en zonder gewelf. Op het koor, dat wegens de zich daaronder bevindende crupta hooger is dan de kerk , ziet men
eenige zeer groote 6n zware baksteenen van 35 Ned. duim.
lang, 25 breed en 10 dik. Het tweede gedeelte der kerk
ligt ten zuiden, het is ook van tufsteen, iets breeder dan
het oudste deel en aan den oost- en westkant plat gesloten.
De vensters zijn tamelijk groot en puntbogig, overigens is
het eenvoudig en zonder steunbeeren , het schijnt dus in
de 13" eeuw bijgebouwd te zijn, wanneer men den gehee•
len zuidelijken kerkmuur van den toren tot aan de ronding
van het koor af brak , en daar , tot het dragen van het dak,
vijf ronde zuilen zonder kapiteelen en met achthoekige
voetstukken plaatste. Van deze zuilen staan er drie afzonderlijk , één tegen den toren en één tegen den koormuur.
De kelderkapel onder de ronding van het koor is even als
de kerk klein , hebbende slechts oost en west ruim 4, en
noord en zuid 5,5 Ned. ellen. De oorspronkelijke ingang
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uit de kerk was aan de noordzijde, en er waren in den
buitenmuur drie ronde lichtgaten of vensters, waarvan de
middelste thans tot ingang veranderd is. Onder den tegenwoordigen trap ziet men nog het metselwerk van het oorspronkelijke altaar. De bouwtrant dezer kelderkapel is jonger dan die van de crupta's te Utrecht en Deventer, en zij
kan even als de kerk tot het begin der 12 a° eeuw behooren.
Het gewelf heeft platte banden, en de beide zuilen, die het
dragen, zijn zeer fraai, met gladde schaften van doorschijnend en gepolijst graniet uit één stuk. De kapiteelen zijn
kelkvormige kubieken van kalksteen en in den smaak der
12" eeuw versierd met ingehouwen krullen, veren , rozetten enz., waarvan de bewerking niet zeer fijn is. De
abacus is van denzelfden steen als de zuilenschaften. De
basementen zijn van kalksteen en in den gewonen vorm
dezer eeuw , met tores en het blad op de hoeken. Tegen
de muren zijn pilasters, waarop de banden van het gewelf
rusten. Aan deii oostelijken buitenmuur van het nieuwe
gedeelte staat een oude grafsteen ingemetseld , schijnbaar
is het de deksteen van eene steenen doodkist, waarop
is uitgehouwen de beeltenis van eenen man in een geplooid kleed, dat tot beneden de knieën reikt en op den
borst tusschen de schouders eenen rand of boord heeft. In
de regterhand heeft hij een langen staf of stok, die tegen
den schouder leunt, de linkerhand houdt hij op de borst,
aan zijne linkerzijde schijnt een bisschopsstaf als gevest
van een zwaard uittesteken. Het hoofd schijnt gedekt
door een mutsje met eenen band, hetwelk echter grootendeels bedekt is door den puntboog , waaronder hij staat.
Ter weerszijde van het aangezigt zijn groote lokken of
krullen. In de beide bovenste hoeken van den steen is
lofwerk aangebragt, en op den breederi rand staat een vrij
wel bewaard randschrift met de letters der 1¶2 eeuw,
hetwelk de tijd ons niet toeliet afteschrijven.
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Op het kerkhof liggen nog drie of vier dergelijke zerken van rooden zandsteen, doch waarop geen beeldwerk
gevonden wordt. Ook berigtte men ons, dat er op Benen
nabij gelegen akker eene aldaar opgegraven steenen doodkist lag.
De toren van deze kerk is geheel nieuw en in den gewonen vorm met twee brandgevels gebouwd. (Aant. N o 8).
KERKEN UIT DE 13" EN VOLGENDE EEUWEN.
Polsgara, Peins , Wieuwert , Schillaart en Baijuyn. Op
deze dorpen zijn de kerken allen min of meer in den
bouwtrant der latere tijden, doch men ziet er ook de
kleine vensters en platte steunbeeren der 12de eeuw, zoodat wij ze in de 18de eeuw meenen te kunnen rangschikken, ofschoon zij nog veel van den ouden bouwtrant hebben over gehouden. Zij hebben veelhoekig gesloten koren
en deels puntbogen deels ronde bogen aan de vensters.
Te Baijum is het koor en de toren eenigsins nieuwer.
De bekende groote doopvont vonden wij aldaar niet , doch
wel eerre soort van vierkante steenen kist met een rond
gat en deksel , versierd met eenige puntbogen, geel en
Blaauw geschilderd, en met het volgende opschrift in
gewone schrijfletters.
» Dit is Bajoniiner vont,
»die vergeten lag in de grondt,
» Js 1668 wederom opgerecht,
» omdat daar veel van werdt gezecht,
» God wil ons land en dorp bewiren,
» voor bijgeloof en afgoderien.
Uit deze regels blijkt alzoo, dat zij nimmer eene middel.
eeuwsche doopvont is geweest, maar een in dien tijd gemaakt voorwerp om voor de oorspronkelijke doopvont, die
denkelijk verdwenen was, te doen doorgaan.
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Kornjum. Eene kerk van baksteen met vijfzijdig koor,
waarschijnlijk uit de 13de eeuw, doch zonder steunbeeren.
,Finkum. Eene kerk van baksteen met vierkant gesloten
koor; de inrigting der muren en vensters heeft veel overeenkomst met

Hallum, alwaar eene merkwaardige kerk is van baksteen,
denkelijk uit het laatst der 12d. of het begin der lade eeuw,
daar zij eene daklijst van rondboogjes en kleine puntbogige
vensters in dergelijke nissen met beleglijsten, doch geene
steunbeeren, heeft. Het koor is vijfzijdig, en aan de noordzijde staat een kruisarm of vierkant gebouw, gedeeltelijk
van tufsteen, met Bene lijst van boogjes, in den smaak der
12de eeuw, en met een afzonderlijk dak. Dit gebouw schijnt
ouder, doch bij het bouwen der kerk met baksteen hersteld te zijn.

Marssum, Beetgum en Burgwert. Volgens de groote vensters en de hoekige koren zouden wij deze kerken in de
1 3de of 1 Ode eeuw rangschikken , doch evenzeer missen zij
de steunbeeren van die eeuwen. Op de beide eerste dorpen zijn de koren schijnbaar in den ouden vorm vernieuwd. Te Burgwert is de zeldzame steenen spits van
den toren thans met leijen bekleed en de oomloop vernieuwd. De toren te Beetgum is met vele nissen voorzien
en zonder deur aan de westzijde.
Nijland bij Bolsward. De kerk alhier is volgens de
oorkonden gebouwd in 1277 op de toen nieuw aangeslijkte
gronden der Middelzee. Zij is ee ri e Langwerpige kerk, met
hoekig gesloten koor, groote vensters en zware steunbeeren , en dus geheel in den smaak der 13de en volgende
eeuwen. Zij vertoont geene ornamenten, en de toren is,
even als die te Burwert, zeer eenvoudig en met eene spits
gedekt. In denzelfden bouwtrant is de kerk te Ferwerd.

Dronrijp. De kerk alhier is gebonwd in 1144, waarmede
de bouwtrant ook wel overeenstemt. Het koor is vijfzijdig
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gesloten, de vensters zijn groot en de steunbeeren ligt.
De toren is hoog, van boven achtkant en zeker een der
fraaiste van Friesland. De gewoonte der 16" eeuw, om
banden van witten steen in de muren te metselen , heeft
men ook hier nagevolgd, door de gele en roode bakstee•
nen in lagen te gebruiken.
Behalve deze kerken vonden wij er, die in de 18" of
19" eeuw vernieuwd waren , zooals te Twijsel, Winsuin ,
lisbrechtuin, IIardegarijp enz. Dit is veelal in den ouden
vorm geschied, echter kan men zulks met weinig oplettendheid onderscheiden.
Ook zijn vele deuren aan oude kerken in de 17" en 18"
eeuwen veranderd en met ornamenten in den smaak van
die eeuwen voorzien.
AANTEEKENINGEN.

No. 1. Liet is ons wel eens voorgekomen, of de bijzonder fraaije bouwtrant dezer kerken ook aan de monnikken kon toegeschreven worden, dewijl er te Ten Boer
een klooster en te Stedum eene proostdij geweest is (zie

Tegenw. staat van Gron.), en er in dezen omtrek rijke
kloosters waren , zoo als te Wittewierum , Thezinge en
elders; doch deze kloosters schijnen , of later gesticht, of

eerst in de 13" eeuw hun aanzien verkregen te hebben ,
terwijl de bouwtrant dezer kerken die der nee eeuw is;
Zoo werd ons ook te Garmerwolde door een inwoner
verhaald , dat de kerk aldaar in 1110 zoude gesticht zijn.
Om dus aantenemen, dat deze kerken door de kloosterlingen gebouwd zijn, zoude men hunne stichting in de 18de
of 14" eeuw moeten stellen, hetgeen door den bouwtrant
wedersproken wordt.
N°. 2. In den Tegenw. staat van Gron, vindt men aangeteekend , dat op de kerk te Tjamsweer het opschrift staat:

.dnno LDomini 1138 tempore vitae Uniconis Ripperda. Men
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zoude alzoo het opschrift te Middelstunt kunnen uitleggen

Anno domini 1487 tempore Onnonis niilitis hujus ecclesiae
f undatoris, en dan zoude het kunnen beteekenen , dat het
westelijk gedeelte der kerk nog ten t ij de van haren grondlegger Onno (van Ewsum) volmaakt is.
N°.

3. Zeer vreemd is het aanzijn van deze wel kleine,

maar met zorg en geldelijke opofferingen gebouwde, kelderkapel. Gewoonlijk treft men er geese aan dan in groote
stedelijke en collegiale kerken, en daar, zoo ver men weet,
hier geen zoodanige ooit geweest is, kan men deze stichting misschien aan den een of ander rijken edelman toeschrijven, die navolgen wilde, hetgeen hij buitenlands gezien had. Zonder twijfel zijn de beide fraaije zuilenschaften,
van doorsch ij nend en op vloeispaath gelijkend graniet,
van buitenlands aangebragt.
N°. 4. Na het zien der Groninger en Friesche kerken ,
ben ik nog meer versterkt in het gevoelen, dat zoowel de
stads- als dorpskerken van ons land in twee soorten kunnen onderscheiden worden , welke onderscheiding zoo wel voor het Romaansche als Germaansche tijdvak geldt.
Eenige namelijk zijn zoo eenvoudig van bouwtrant , dat men
kan veronderstellen dat zij zonder eenigen buitenlandsehen
invloed door inlandsche bouwmeesters, misschien wel de
bisschoppen of mindere geestelijken zelve, zullen gesticht
zijn : onder deze behooren uit het eerste tijdvak de St. Pieter
en St. Jans kerken te Utrecht, benevens bijna al de dorpskerken uit de 11 de en 12" eeuwen. Tot de tweede soort
behooren, uit het Romaansche tijdvak, de voorm. St. Maria
kerk te Utrecht, de kerken te Oldenzaal , Ootmarsum,
Zutphen , Deventer en Groningen , voor zoover die naderhand niet veranderd zijn, Garinerwolde, ten Boer , Stedum
en misschien meerdere in dien omtrek nog bestaande of
bestaan hebbende kerken van dien smaak.
In den Tegenw. staat v. Friest,, d. 1, bladz. 374, vind
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men, dat de kerk te Weidum, bezuiden Leeuwarden, in
1203 door Viglius Haniama zoude gesticht zijn, en juist
deze kerk onderscheidt zich door fraaiheid van bouworde.
De aldaar ook genoemde kerk van Mantgum hebben
wij niet gezien.
3. VERGADERING. 1 FEBRUARIJ 1851.
Zinnebeeldige voorstellingen Bescheiden betrekkelijk de geslachten van
Giessen en van Goor. Reinald, hertog van Gelder, en Jan van
Be fieren tegen het Sticht van Utrecht, 4419-1423. Jan van Arket
in 1426 uit zijne gevangenis te Sevenbergen ontslagen, keert in het
gevolg van Philips van Bourgondië naar Holland terug.

Zinnebeeldige voorstellingen. De heer jhr. J. P. Six van
Hillegom, uit Amsterdam , vertoont eene belangrijke verzameling van zinnebeeldige voorstellingen, in waterverw,
afkomstig uit de nalatenschap van vrouwe Dorothea van
Assendelft, weduwe van den heer mr. Willem Six , en
verkocht te Haarlem den 17" Aug. 1740.
Deze teekeningen, deels voorzien van eene bijgevoegde
uitlegging, komen op den catalogus aldus omschreven voor:
't Portrait van J. van Oldenbarnevelt. De vieren-twintig regters die over J. v. 0. geseten hebben , op seer potsige en geestige manier vertoond , 24 stuks. Twee fiscalen,
2 stuks. De provoost. 't Arminiaans serpent. Prins Maurits
in de Hollansche tuyn. De Arminiaansche uytvaart. De staat
sugt. 't Portrait van Mauritius. Eenige beesten hoofden in
de wolken. Hendrik Daniel Slatius, Reinier van Barneveld
en Adriaan Adriaansz. van Dijk. Een erepoort voor J. v. 0.
De overvaard van prins Mauritius in Charons boot. Voorts
een wonderlijke aardige begraaffenis, seer fray en uytvoerig
met waterverwe getekent. Een schilderij verbeeldende op
een potsige manier het regtgeding van J. v. 0. met 24
regters.
VII. J.
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Bescheiden betrekkelijk de geslachten van Giessen en van
Goor. Medegedeeld uit de archieven van Matenesse door
deli heer J. J. de Geer.
Hertog Aalbrecht van Beijeren beleent Vastrade van Ghie•
sen, Jansz., bij opdragt van Willem van Bysoien en van
diens oudsten zoon Johan , met een huis en hofstede, gelegen te Giesen , in het land van Altena. Getuigen, de
heeren van Putten, Egmond en Merwede, en Philips van
Polanen. 's page, 1371, Maart 4.
Hertog Willem van Beijeren, graaf van Oostervant en
heer van Altena , verleidt Jan van Ghiessen, Vastraatsz.,
met het dagelijksch geregt van Giessen en verder toebe•
hooren, tot 10 schellingen toe. Getuigen, Jan Uten Campe
en Jan van Risewijc. Woudrichem, 1392, Julij 2:. (Met
een geschonden zegel).
Willem, heer van Hoorn, Altena en Curtersem, verleidt jonkvr. Kerstijnen, dochter van wijlen Johan van
Ghiesen, met het dagelijksch geregt van Giesen, tot 10
schell. Getuigen, Ghosalck van Brakel en Briene van
Weymberch. Woudrichem, 1417, Aug. 11.
Jacob, heer van Hoorn, Altena, Cortershem en Montangy, beleent jonkv. Kerstijnen van Ghiesen 1 ), Jans dr.,
met eene hofstede, genaamd dat Sandt, gelegen in het geregt vaal Giessen, tusschen de landerijen van Jan van Goor,
Daniëlsz., en den straatweg. Getuigen , Adriaan van Ma-,
wergh (?) en Segher van Wtwick (?). 1441, dond. na St.
Mertijn.
Arnoud van Goor, ridder, doet afstand van alle goederen, erven en renten, welke wijlen zijn vader in den
lande van Altena bezeten heeft, ten behoeve van Johan
van Goor, zijnen broeder. Maaglieden, Diederik van Werrenberch en Johan Crijpart. 1387, Maart 22.
I)

Deze Christina, erfdochter van Jan van Giessen, huwde met

Willem van Goor.
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Willem, heer van Hoorn, Altena en Kurttersim, beleent
zijnen neef Jan van Goer met den Wennaert en den In-

sat en toebehooren. 1387, daags na beloken Paaschdag.
Hertog Willem van Beijeren , graaf van Oostervant en
heer van Altena, verleidt Jan van Goer met den Weenaert

en den Insciet , in manieren als hij en zijne ouders deze
goederen van den heer van Hoorn gehouden hadden.
's Hage, 1388, dond. na 0. Vr. conceptie (Met een ongeschonden zegel).
Jacob, graaf van Hoorn , heer van Altena , Cortershem ,
Montangy en Cranendunck , beleent Johan van Goor, Willemsz., levenslang met het schoutambt van Andel in den
lande van Altena , behoudens het regt van Taelman Wolff,
zoolang deze leeft. 1462, St. Egidius.
Jacob, graaf van Hoorn enz., verleidt eene huizinge,
genaamd dat Sant en gelegen in den ban van Giessen,
op Melchior van Ghoir, bij opdragt zijner ouders Willem
van Goor en Christina van Giessen, behoudens den lijftogt
van jonkvr. Christina en eene jaarlijksche rente van 15
schilden, na haar overlijden uit te keeren aan Willem
van Goor, haren gemaal. Getuigen, Adriaan van Herlair,
ridder, Johan Glummersz. van Rijswijk en Johan van
Schinfelt. 1465, Oct. 96.
Jacob, graaf van Hoorn enz., belooft aan Johan van
Goor, Willemsz., ambachtsheer van Giesen , dat zijn oudste
zoon , na zijnen dood, het schoutambt van Andel levenslang zal mogen bedienen. 1466, April 4.
Melchior van Goer draagt op het huis, geheeten dat

Sand, ten behoeve van zijn oudsten broeder Jan van Goor,
om het na zijnen dood van den graaf van Hoorn in leen
te houden, in geval namelijk Melchior overleed, zonder
wettige geboorte na te laten. Getuigen, Peter van Hemaert , drossaard van Altena. 1467, Mei 15.
Karel, hertog van Bourgondië enz., stelt Jan van Goer
4*
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aan tot dijkgraaf in zijne landen van Meduwen en beveelt
hem den dijk te doen maken, waarover verschil ontstaan
was tusschen de ingelanden van Altena, ter eener , en
de geërfden van Ethen en Meduwen , ter andere zijde.
Getuigen, Willem van Alkemade, ridder, Gerrit van As•
sendelff, mr. Jan van Haelwijn en mr. Hendrik van der
Mije, raden van Holland. 1467, Oct. 20.
Jacob , graaf van Hoorn, beleent Johan van Goor , bij
afstand van Melchior van Goor, met het huis genaamd
het Zand. Getuigen , Jan van Heemerdt en Adriaan van
Herlair, ridders, Peter van Heemerdt en Jan van Schinvelt. 1468, Nov. 27.
Jacob, graaf van Hoorn, vergunt aan Johan van Goor,
om 3 morgen lands , genaamd die Gheer en gelegen onder
Giessen, aan den Giessenscher steeg , tot eigen erf te maken. Getuigen, Johan van Heemert, Adriaan van Herlair,
ridders, Gijsbert Quekel en Johan van Schinvelt. 1468,
Dec. 6.
Overdragt van het land , genaamd den Gheer, in den
ban van Giessen , gedaan door Jan van Goor, ten overstaan van Jan van Goor, ambachtsheer en regter, en
Melchior van Goor, heemraad van Giessen. 1470, Oct. 5.
Gooswijn van Herentals, pater, Aleid van den Grave,
priorin , en het convent der zusteren van St. Dominicus
Penitenciae binnen Woudrichem, verklaren, dat Jan van
Goor, ambachtsheer van Giessen , zijne dochter Beatrix
van Goor in het klooster gebragt heeft en haar van haar
erfdeel voldaan heeft , zoodat zij noch het klooster aanspraak behouden op eenigerhande erfenis, wanneer Jan
van Goor en zijne beide zonen, Wolphaard en Jan , wettige geboorte nalaten, behoudens een zwarten mantel en
een witten opperrok , elk van 5 ellen goeds, bij gelegenheid van den dood haars vaders. 1478, Sept. 3. (Met een
geschonden zegel van het convent).

Jacob, graaf van Hoorn , verleidt Johan van Goor, Wit•
lenisz,, met de helft van het leengoed, genaamd de TJ"enaert,
met heerlijkheid en verder toebehooren, bij dode van zijn

jonger broeder Melchior van Goor. Getuigen, Peter van
Hemert, heer van Poederoden, en Jan van Schijnvelt.
1487, Jan. 24.
Dezelfde magtigt Wolfard van Goor, drossaard van Altena , en Klaas Crovenberg, om eene bede in te maneis,
hem toegestaan door de ingezetenen binnen en buiten het
het land van Altena. 1492, Nov. 6. (Met de handteekening van Jacob van Hoorn).
Dezelfde ontslaat en kwijt Wolfard van Goor, op zijn
verzoek , als drossaard van Altena. 1496, Mei 4. (Met
de handteekening van J. v. H.).
Dezelfde ontheft Johan van Goor van alle vervolging,
ter zake van een doodslag, gepleegd aan de dochter
van een timmerman te Workum , en eene doodelijke
wonde aan een ander toegebragt. 1498, Sept. 20.
Dezelfde verleidt Jan van Goor , Jansz., bij opdragt
van zijn broeder Wolfard van Goor, met de minste helft
van het vrije goed (heerlijkheid), genaamd de Wenaert,
met huizing, timmering en verder toebehooren , tiend-,

dijk- en schatvrij , in manieren als zijne voorzaten het van
de heeren van Altena gehouden hadden , en daarenboven
met een derde deel van de grootste helft van dit heerlijk
goed. 1499, April 26.
Huwelijksvoorwaarden van Jan van Goor, zoon van Jan
van Goor den ouden, Baltezarsz., en jufvr. Jan, dochter van Hendrik Piek. Huwelijksvrienden zijn Zweer van
Clootwick en Jan van Rijswijck, ter eener, en nar. Rijck,
kapellaan te Giessen, Gerrit van Rijswick, Gijsbert van
Rijswick en anderen, ter andere zijde. 1520, op 0. Vr. lichtmisse. Reiner Clootwijk zegelt voor Zweer van Clootwijk.
De deken en het kapittel van Oud ^nunster te Utrecht
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verpachten de grove, smalle en krijtende tienden van het
goed genaamd den Enschyet, in den lande van AItena,
voor 10 jaren, aan Jan van Goor te Giessen. 1542, Dec. 17.
Beleening van het molenweerdken te Giessen ten behoeve van Johan van liatenesse, Nicolaasz., heer van Lisse
en Giessen, bij opdragt van Johanna Piek , Hendriks dr.,
aan wie het aangekomen was na dode van hare moeder
Vastrecht van Goor, zuster van wijlen Johan van Goor.
1611, April 20.
Reinald , hertog van Gelder en Jan van Beijeren tegen
het Sticht van Utrecht, 1419-1423. Medegedeeld door
den heer van Asch van Wijck.
In weerwil van den zoen, door Jan van Beijeren op den

len April 1419 met 'Utrecht en Amersfoort getroffen, sloot
echter deze vorst twee maanden later (3 Junij 1419) een
verbond met den hertog van Gelder, hetwelk bepaaldelijk
tegen de genoemde steden gerigt was.
Deze trouweloosheid van Jan van Beijeren schijnt niet
zoozeer uit vijandige oogmerken tegen het Sticht geschied
te zijn, dan wel met het doel , om de Geldersche strijdkrachten bezig te houden , ten einde zich inmiddels, zonder vrees voor inmenging in zijne zaken, te gereeder meester te kunnen maken van het gezag in Holland en Zeeland.
Dat dit de voornaamste bedoeling zijner verbindtenis met
Reinald geweest zij , en dat hij geen ernstig voornemen
hadde om zijne strijdkrachten anders dan tot het beleg
van Leiden en Geertruidenberg aantewenden, kan uit het
navolgend oorspronkelijk stuk met oenigen grond worden
afgeleid. Het behelst Reinalds beklag tegen Jan van Bei-.
jeren, wegens het niet verleenen van den gewapenden bijstand, op twee verschillende tijdstippen hem toegezegd.
Ook zijne verdere klagten, namelijk, dat hertog Jan, in
strijd van het gesloten verbond, in heimelijke verstandhouding met Reinalds vijanden gestaan en oogluikend het
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vrije verkeer tusschen de Utrechtschc en Hollandsche on.
derzaten zonde gedoogd hebben 1); dat hij de rivier de
Eem, waardoor het Sticht toevoer van levensmiddelen en
krijgsbehoeften uit het Oversticht ontving, niet behoorlijk
afgesloten gehouden, en ten bedrage eerier aanzienlijke
som de Stichtsche landen, zonder Reinalds voorkennis,
»verdinckt" hadde, en eindelijk, dat hij in onderhandelingen met Utrecht tot een afzonderlijker zoen zoude getreden zijn, — dit alles schijnt het vermoeden te bevestigen, dat Jan van Beijeren met dit verbond niets anders
heeft beoogd, dan, ten koste van Reinald , zijne eigene
staatkundige plannen te bevorderen.
Het bedoelde stuk luidt aldus :
Dit sijn sommige stucken , die mijn genedige here
van Gulich ende van Gelre meynt, dat hem verkort sijn van mijnen here van Beijeren, na vytwijsinge hoirss samenverbontz.
Inden yrsten. Also als mijn here van Beijeren lesten inden
zomer, oeuermitz sijnen brieuen ende vriende, als den here
van Egmond ende den jonchere van Gaesbeke ....., mijns
heren genaden van Gelre, omme eyne reyse in te setten, te
ordenieren ende aen te ghaen, den vijande te schedigen,
des mijn genedigen heren des (ver)suecks wille geuollichlich was, ende had sich dair toe gestelt mit h.... aller ge•
reitschap, als dat behoirden, oich so waeren mijnss heren
lude van Gelre ..,

voederingen komen, als dat kunt-

lich is, omme vort te rijden ende te doen als oec ......
was, doch so dede mijn here van Beijeren dat wederbieder,
buten weten ende wille van mijns genedigen heren, dat
4) In 1420 en 4424 werd door den raad der stad Utrecht geleide
verleend aen den rueden lueden van Amsterdam Onder deze komt
o. a. voor een Roelof van Riebeeck
die jaren, bl. 13, 115 en 132.

van

Wijck. Buurspraakboek over
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sijne genaden groit schaden aen prouanden, cost ende
teringen ende oich aen s........., ende te meer ornme des
wille, want in Hollant tgerucht was , dat die wederbiedinge (van wegen) mijnss heren van Gelre dair komen
weer, ende dit was die reyse dair van vurs. steit, die an•
geseit was tegen Sunte Johans misse neistleden.
Item. Dair nae wair noch een ander reyse geraempt,
die oich van mijnen here van Beijeren wederbodenWart.
art.
Item. So heeft mijn here van Beijeren mijnen here van
Gelre ende sommigen van sijnen vrienden duck ontboden)
gehadt ende oich sommewijlen doin schrijuen, dat dat ghat
vander Fern also bestalt soulde sijn ende blijuen, then eyn•
den vyt dat den vijanden dair doir engheen prouande toege•
vuert en soulde warden; doch en is dat also niet gehalden.
Vort hebben mijnss genedigen heren vriende van Gelre
muntlich mit mijnen here van Beijeren ende mit sijnen
vrienden gededingt ende also oeuerkomen yrst tot Dordrecht, dat men dat ghat vander Eem bestellen soulde, als
vurs. is, ende oich tot Wijek leggen soulde L gl., dess•
gelijchs nae inden Haghe, mer gelijchewale en is des een
noch engheen geschiet , dat den vijanden then groten vrome ende mijnen genedigen here van Gelre then verderfli•
ken schade gekomen is, als schijndbair is des licht, niet
geschiet en weer , wes alldinck bestelt ende gedaen als
geraempt ende toegesacht wart.
Vort heeft mijn here van Beijeren ongeorloft ende buten weten ende wille mijnss genedigen heren van Gelre
oeuermitz sijnen vrienden dage doin leysten mit den vijanden , up welken dagen die vriende van Beijeren gesacht
hebben , kunde men nrit mijnen here van Beijeren mate
gevynden, men soulde mit ons .. gelijck men dat wale mit
spenen besegelden brieuen vanden g}renen, die upten dage
geweest sijn, bewijsen sail , des en soulde oich niet geschiet sijn nae ynnehalt des verbontz.
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Vort hebben die onderseten van Beijeren sich verdinckgt
tegen den vijanden , dat sich beloept eynen grote somme
gelts, als men dat mit den dingboeck wale bewijsen sail,
oich heeft mijn heren van Beijeren seiner der vijaude lande
verdinckt, allet buten wille ende weten mijnss genedigen
heren van Gelre; des oich niet sijn en soulde nae ynnehalt
des verbontz.
Vort so is synt der veden mennichande prouande ende
hauen bynnen Vtrecht gevuert ende dechlichs vuert vanden Hollanderen ende oich vyt ende in Hollant, des sij
oich ommer also niet geburt.
De krijgstogt, tegen St. Johans misse (24 Jan.) bepaald,
welke door hertog Jan opgezegd of wederboden werd en
aam hertog Reinald zulke groote schaden aen cost ende
teringe veroorzaakte, zal zeer vermoedelijk dezelfde togt
zijn geweest , waarvan de heer Nijhoff in het derde deel
der Gedenkw., , bi. CLV, gewag maakt, waartoe zulke geduchte toebereidselen werden gemaakt , en welke onverrigter zake met den terugtogt der Gelderschen eindigde.
Teleurgesteld in zijne verwachting op den Hollandschen bijstand, wegens de weder-biedinge van Jan van Beijeren, nam
Reinald zijne toevlugt tot de Munstersche , Keulsche en
Guliksche hulpbenden en ondernam daarmede het beleg
voor Amersfoort. Ook deze krijgstogt mislukte, want twee
dagen daarna verliet hij het Sticht met zijne geheele magt.
Er werd later , zoo als wij uit het stuk zien, cen ander veldtogt tegen het Sticht bepaald, doch ook deze
werd door Jan van Beijeren opgezegd of wederboden. De
hier bedoelde togt zal diegene zijn geweest, waartoe beide
vorsten zich te Zalt-Bommel op den 17 en Jan. 1421 hadden verbonden, met bepaling, dat zij op den Sen Mei daaraanvolgende zich met hunne krijgsbenden zouden vereenigen tusschen Utrecht, Amersfoort en Reenen I). Ten
1) Zie die overeenkomst, medegedeeld in de Kronijk, 4850, b1.496.

tweeden male teleurgesteld, schijnt Reinald, eerst na den
verwoestenden inval van bisschop Frederik van Blankenhelm in October van dat jaar , de wapenen te hebben
doen opvatten ; ten minste eerst daarna zijn door de Gelderschen , onder aanvoering van Gijsbert Piek en van de
heeren van Gaasbeek , Egmond en Kuilenburg, bij eenen
inval in het Sticht , de dorpen Houten en Amerongen in
de asch gelegd.
Ook Reinald schijnt van zijne zijde eenige pogingen te
hebben aangewend, om met het Sticht, buiten Jan van
Beijeren, een afzonderlijken zoen te treffen, althans schij•
nen die van Utrecht dit te hebben gepoogd , en wel kort
nadat Wageningen in hunne handen gevallen was, bij
welke gelegenheid Henrik van Ijomoet met vele anderen
(onder welke ook Rijnken van Rees en Jan van Zallandt
waren)) door hen werden gevangen genomen , alles blij-

kens den navolgenden brief van Jan van Beijeren aan den
hertog van Gelder.
Lieue ende gemynde brueder. Ons is van heymelijeken
vrienden voir gecomen, dat her Henrick van Homoet , Reyn•
ken van Reess ende Jan van Zallandt dach gecregen heb.
ben van die van Vtrecht , op heyrnelike voirwairden, dat
sij mit uwer lieffden also spreken ende v also vele besceyds voirleggen souden , dat ghij v affzoenen soudt buy.
ten ons, des wij nyet wail geloeuen en konnen ende uwer
bruederliker lieffden ymmer gansselic toe getruwen, dat
ghij des niet doen en sult. Ende bidden v dair omme,
lieve brueder, ende begeren van gansser vrientscip wegen,
dat ghij v bij nyemants jnformacie noch listlijken inbrengen wt onsen mynliken verbande en wilt laten trecken ,
mer bij sulker voirwairden blijuen, als wij met v ende
De veronderstelling , dat beide vorsten toen werkelijk op den bepaalden tijd in het veld zijn verschenen, wordt door dit later gevonden
stuk volkomen wedersproken.
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ghij mit ons zamentlijc ouerdragen sijn, dair van onsen
zijden geen gebreck in vallen en sall , so wij oic gansse•
Jic hopen, dat ghij dat an uwer zijden oic wail sult doen
bewaeren alst beste is. Ende begeerdi , lieue neue, enige
saken , die wij vermogen, dair en wille ons niet in sparen uwe lieffde , die onse lieue Heer God altijt bewaeren
moet. Gescreuen jnden Hage op Sinte Andries dach (i0
November).

Hertoge Johan van Beijeren , soon van Heneg., van
Hollant , van Zeelant etc.
Opschrift: Onsen lieuen ende gemynden brueder, den
hertoge van Gulich ende van Gelre ende greue van Zutphen.
De vrede tusschen Utrecht, Gelderland en Holland werd
in bet jaar 1422 gesloten , doch eerst in het begin van het
volgende jaar bezegeld en den 17" Julij 1423 in Holland
afgekondigd 1).
Daar de navolgende brief van Jan van Beijeren aan
Gijsbert Piek, rentmeester van den hertog van Gelder, geschreven den 15" Dec. 1422, zooals uit den inhoud blijkt,
betrekking heeft op de wederzijdsche onderhandelingen
tot het in stand brengen van dat vredeverbond, komt mij
de mededeeling daarvan, hier ter plaatse niet geheel overbodig voor.
Hertoge Johan van Beijeren, noen van Heneg., van
Hollant, van Zeelant etc.
Lieue ende getruwe. Wij hebben ontfangen endti wail
verstaen uwen brieff, gescreuen tsinte Marienwairde vp
Onser Vrouwen dach Conceptio lestleden, aen ons gesent,
roerende hoe dat v docht, dat onse vriende, die laetste aldair bij v ende anders bij ons lieffs broeders van Gelre
4) Zie de redenen dezer vertraging vermeld bij Nijhoff, III. bi. CLVI I,
en de daar ter plaatse aangehaalde schrijvers.
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vrienden waeren, hint zwair genoech ieder dadingen maicten , ende dat wij ons vp die ponten, die ons onse vriende
voirs. aenbracht hebben ende onss selfs beste dair in be
sinnen wouden ende v oase vterste meyninge dair aff laten weten , mit meer woirden jnden voirs. uwen brieff begrepen. Dair wij v vp laten weten, dat wij die punten
voirs. ende die middelinge, die gij ende onse vriende voirs.
dair vp gehadt ende geraempt heft, bij onsen raide wail
ende ernstelic ouersien hebben ende oick vanden ponten
ons alleen aengaende, dair aff vanden Benen ende vanden
anderen wij heren Willem van Ysendoorn vpwairt gesent
hebben bij onsen lieuen broeder van Gelre, belast ende informeert van onsser vterster iaeyningen vanden poynten
voirs., als wij meynen , dat gij wail clairlijcker vernemen
sult, dan wij v nu scrijuen. Ende begeren seer vruntlic
van v , als die ponten tot uwer kennisse comen , dat gij
dair dan mede onse beste wilt helpen prueuen ende voirt-setten , als wij gansse betruwen ende volcomen geloue jn
v hebben. God sij mit v. Gegeuen jnden Hage XV dage
jn Decembri (14).
Opschrift:t ; Onsen lieuen ende getruwen Gijsbrecht Pieck,
ouerste rentmeester tslants van Gelre.
Jan van Arkel in 1426 uit zijne gevangenis te Sevenbergen ontslagen , keert in het gevolg van Philips van Bourgondië naar Holland terug. Medegedeeld door den voornoemden heer.
Den 15" Aug. 14 28 overleed te Leerdam de , in de Hol•
landsche, Geldersche en Stichtsche geschiedenis vermaarde,
Jan van Arkel. Met hem eindigde het oude en magtige geslacht van dien naam, dat zich door rijkdom, adellijken
trots en dapperheid had onderscheiden. Het is genoegzaam bekend, dat hertog Willem VI, graaf van Holland
dezen Jan van Arkel , tegen wier sterke vermoedens van
een aanslag op 's graven leven hadden bestaan, in 1415
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door list gevangen genomen , eerst op de poort van het
hof te 's Rage, daarna op het slot Gouda, en later te Seeenbergen, gedurende 11 a 12 jaren, in hechtenis gehouden
heeft. Van al zijne rijke bezittingen beroofd, zag Jan van
Arkel zich gedrongen van Reinald, hertog van Gelder, zijn
onderhoud te ontvangen, gedurende zijn verblijf in de
laatstgenoemde plaats.
Het juiste jaar van zijne ontslaking uit de gevangenis is
niet met zekerheid bekend. Eenigen stellen deze gebeurtenis in 1426, anderen in 1427. Na dien tijd vindt men
weinig meer van hem geboekt, dan dat hij door den proost
van Oudmunster te Utrecht met de heerlijkheid Haastrecht
en Benige andere goederen werd verleid, en dat hem een
zijner ouderlijke goederen, namelijk Leerdam , alwaar hij
overleed, door toedoen van hertog Philips van Bourgondië
werd teruggeschonken.
Het navolgend stuk, zich bevindende onder de papieren
van Buren, stelt ons in staat Benige nog onbekende bijzonderheden omtrent Jan van Arkel , kort na zijne ontslaking, te leeren kennen. Het is eene rekening van zijn
hofmeester, genaamd Dirk de bastaard, loopende van de
maand Julij tot aan de maand October 1426; zij behelst de
naauwkeurige aanteekening van ontvangst en uitgave gedurende zijn vertrek uit Brussel tot aan zijne komst op het
slot Oijen (25en Aug.), alwaar wij hem nog gedurende de
maanden September en October van datzelfde jaar aantreffen. Deze rekening is van den navolgenden inhoud.
Djt es alsulke geit, als miin lieue heer van Arkel
wt siins selfs buydel gegeuen heeft jnden jaer
van XXVJ.
Jnden jersten tot Bruessel. Miin lieue heer van Arkel
heeft gegeven bi Johannis, sinen clerc, Dire die bastaert,
vanden IJS kronen C Holl. scilden, MX Rijns gull., XVIIJ
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kronen, XXIIIJ Holl. scilden ende IJ Beijers. gul., vz.
CLXX1IIJ cronen, VIIJ kromst. So toerat miinen lieuen
heer noch van Dire die bast. vanden vors. IJ c kronen XXV "
kronen ende XVJ cromst.
Item doe miin 1. h. van Arkel reedt van Bruessel ter
Sluys, onder weghen tot EkeIo ontf. Dirk die bast. van
miinen 1. h. vijftich Holl. scilden, tuinen 1. h. bewisinge
af te doen , ende ter Sluys vijftich Holl. scilden ende XVJ
scilden, doe miin 1. h. vander Sluys vuer mit miinen heer
van Borgoengen jn Zelant te Ziericsee, gherekent te samen
voer hondert golden kronen XVJ Brabans. buddrag. min.
Item noch ter Slays ontf. Dire die bast. van mijnen 1. h.
VJ Holl. sc. Item bij Jan den Sassen IIJ kronen.
Item ontf. Dirt die bast. van minen 1. h., den cost tot
Sieriezee mede te doen, X kronen, V ouerlens. gul. ende
IJ Holl. sc.
Item tot Rotterdam ontf. Dire die bast. van minen 1. h.,
den cost mede te doen, XJ kronen ende XIIIJ ouerlens.
gul. Noch X ouerlens. r. gul. ende IIJ Aernoldus gut.
Noch X Aernoldus gul. ende IIJ Vr. kronen.
Item tot Delft des diinxsdages XVJ dagen in Julio, ontf.
Dirt die bast. van minen 1. h., den cost mede te doen, van
Jan van Rauestein bi Jan den Sassen X gul., XV cromst.
voer eiken guld., min HIJ cromst. ende IIIJ tuyn , die
jnder apoteken tot Delft betailt siin tot mijns liefs heren
behoef. Noch ontfangen V Vr: tronen. Noch des sonnen•
dages XIIIJ dagen in Julio ontf. Dire die bast. bi miner
1. h. van mijnre joffr. vander Weteringen, den cost mede
te doen, .... Beijers. gul.
Item opden diinxsdages XVJ dagen in Julio quaru miin
1. h. van Delft tot Leijen, omtrent vespertide; gaf miin 1. h.
Dire die bast. totten cost IIIJ Vr. kr., J Holt, se.
Item op Sente Jacops auont (24 Julij) miin 1. h .geg. Dirt
die bast. totten cost tot Haerlem , IJ Holt. sc., J Beijers. gul ,
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noch X loll. stilden. Noch J Vr. croen , J Hol1. sc. Den
anderen na Jacobi IIIJ loll. sc. Noch IIJ kronen. Noch
J krocn ende VJ penninc Jans. Des manendages na Jacobi
ontfinc mijn 1. h. van Johannis, sinen clerc, IIIJ Roll. sc.,
hier af had Hillegont Staken van mijnen 1. h. IIJ sc., boter
om te copen, ende den anderen sc. behielt miin 1. h. jn
siins selfs badel , want Hillegont gheen boter en coft, so
gaf si minen 1. h. weder jn siins selfs haat die IIJ stilden

vors. Op den seleen dach ontfinc Dire die bast. van miner
1. h. XV kromst. Noch van Johannis, mijns heren clerc, van
wegen mijns heren, Dirc die bast., den cost mede te doen,
J Holl. scilt. Noch J loll. stilt ende ... kromst.. Op Sente
Peters :wont ad Vincula, XV Vrancr. kronen. Opten seleen
dach ontf. Anthonys, mijns heren clerc, bi beveel van
minen 1. h., hondert vr. kronen van Jacop vanden Woude,
hieraf had miin 1. h. jn siins selfs hant, die hi behiel jn
siins selfs bewins, vijftich Vr. kronen, ende die ander
vijftig kronen heeft Anthonys vors. bi beueel van minen
1. h. weder wtgegeuen, gelike dese cedule jnhoudt, die
hier bi jn dit boet ghesteken is, ende Anthonys vors. seiner gescreuen heeft mit siins selfs hapt.
Deze cedule luidt aldus:
Item geg. tot Haerlein Dire den bast. van Jacobs gelde
vanden Woude bij Alfaert van Schonouwen ende bij Johannes XL Vrancr. tronen ende daerna bij mijns heren
beuele inde wairdrib, IIIJ gul., IJ cromst. Alfaert van
Sehonouwen geg. van des hij mijnen heer verleet had VIJ
gul. Mijnen heer in cijns scuffs ha p t geg. J gul., die ic
hem moist doen wisselen om silueren geit. Willem den
bast. geg. bij mijns heren beuele VJ cromst. Aernt van
Veen geg. om Moirkens Koirtken dat dart beteiken ginc
t. Aernt van Veen bij mijns heren beuele om puen
geg. IJ t. Bij meyster Jan den Sassen, geg. den schoenmaker ende den snijder tot Hairlem VJ cromst. Aen segel-
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was, fransijn ende pappier ende ynct wtgeleet IX cromst.
ende VJ t. Item J reysse ronder teergelt van Bruessel gereden tot Oijen om Jans laken wille van Leijenberch, mit
beslaen van mijnen perde ende verteert bonen den gul. die
mijn heer Otte gaff XIÏIJ cromst. Noch weder gereeden
van Bruessel tot Oijen noch om Jans wille van Leijenberth, ende moest mijnen heer na volgen in Hollant, ende
so ic moest liggen wachten tot Dordrecht om veylich ouer
te comen, verteert ende verreyst bonen teergelt, dat mij
mijn heer tot Bruessel gaff, XVJ cromst. Sumrna vanden
wtgeuen vors. L tronen VIJ cromst.
De rekening van Dirk den bastaard vervolgt aldus :
Item des saterdages na Petri ad Vincula ontf. Dire die
bast. van minen 1. h. bij Anthonys, sinen clerc, als totten
cost tot Haerlem , XX Vr. kronen, IIIJ Beijers. gul., IJ Holl.
stilden ende IJ kromst. Des manendages na Petri vors.
XXIIIJ Vr. kronen.
Item des woensdages hierna miin lieue heer geg. Dirt
die bast., als totten cost tot Aemsterdam, IJ Vr. kronen.
Op Sente Lauwerens dach, IJ Beijers. gul. Des anderen
dages na Lauwerencij , IIJ Beijers. gul. Des diinxsdages
na Laureneij, X Beijers. gul. Op onser lieuer Vrouwen
auont Assumptionis Marie mijn 1. h. ontf. mit siins selfs
hant van Hillegont Staken, dat hi behielt in sijns selfs
bewairnisse, XXIX Beijers. gul. ende XIJ tuyn. Opten sel•
tien dach miin 1. h. geg. Dire die bast. J Vr. kroen. Des
vridages na Assumptionis Marie ontf. miin 1. h. mit sijns
selfs hant tot Aemsterdam, van Alfaert van Schonouwen,
dat mijn 1. h. behielt jn sijns selfs bewairnisse, IIJ Rijns.
gul., J roers. gul., J Reynoldus gul. Noch J guld aen
siluer geld ende XIJ tuyn, noch IIIJ Beijers. gul., den
gul. gerekent voer XXIJ tuyn. Des saterdages hier na (17
Aug.) ontf. Dirk de bast. bij Alfaert van Sehonouwen van
minen 1. h. dat van rogge gecomen es, die reinen 1. h. ge.
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leent es, XXIJ gul. Noch voer tot Haerlem ontf. IJ Beijers.
gul. ende J kroen. Noch tot IIIJ vaten koyten, dieinen
mede vuerde tot Aernsterdarn, IIIJ Beijers. gul. Des diinxsdages na Assumptionis Marie (20 Aug.) ontf. Dire die
bast. van minen 1. h. tot Aemsterdam, den cost mede te
doen, XVIJ Beijers. gul. Des woensdages hierna ontfinc
mijn 1. h. tot Aemsterdam bij Floris Janss., sinen butte!•
gier, van Gheryt Claes , her Floris soen , X Beisier. gul.,
hier af behielt Gheryt voirs. van wijn IIJ gul., ende Dire
die bast. V gul., totten cost tot Aemsterdam mede te
doen , ende mijn 1. h. behielt jn siin selfs buydel IJ gul.,
vz. X gul., roemt dat Dirc vors. gehadt heeft V g. Des
vridages op Sente Bartholomeus auont ontf. Dire die bast.
van minen lieuen heer tot Aemsterdam, als vanden V c ny
loll. sc., die miin lieue heer ontfine van mijnen heer
van Burgoengen bi her Godeuert Meckinc, hondert Holl.
gul. Opten seluen dach miin lieue heer geg. tot Aemsterdam vanden vors. V c ny stilden bij h. Godeuert Meckinc
vanden geleide, die miin heer van Arkel van mijnen heer
van Burgoengen gehadt heeft , X Holl. sc., ende bi Scakenborch den buttelgiers jn mijns heren buttelrij van Burgoengen , IJ Holl. sc., ende Scak enborch had seluer J Holl. sc.
Opten seluen tijt gaf mijn 1. h. Ot den bast. tot Aemsterdam X Holl. scilden , daer hi mijnen lieuen heer bewisinge
af doen sal.
Item op Sente Bartholomeus auont (23 Aug.) vuer mijn
1. h. van Aemsterdam tot Herderwije werts, doe gaf miin
lieuen heer Dirc den bast. onder wegen X Roll. gul.
Item op Sente Bartolomeus dach (24 Aug.) ontf. Dire die
bast. van mijnen 1. h. tot Herderwije, vanden vors. V e stil.
den, TIJ Roll. scilden.
Te Huesden opt veer. Item des sonnendages hier na
(25 Aug.) miin I. h. geg. vanden vors. Vc sc. Dire die bast.
X Holl. sc.
VII. J.
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Item opten seluen dach miin I. h. geg. tot Oijen opten
huse h. Godeuert Meckinc vanden vors. Vc sc., als jn afcortinge van sinen teergeit, dien hi jn mijns heren rep
sen vertert heeft, XL Holt. stilden. Item mijn 1. h. geg.
vanden vors. V c scilden Dire die bast., dat voert had h.
Willem van Ghent , XXIIJ Holl. scilden. Item noch XX
se , vz. XXIIJ Holl. scilden. Des woensdages na Bartholopieus miin 1. h. geg. tot Oijen. bi Jan den Sassen Heynr.
Jans Sanderss., als jn afcortinge van dat hi miin 1. h. geleent heeft, vanden Ye sc., IIIJ sc., ende voert van ander geld
VJ Beijers. gul. aen silver geld. Noch IJ Vr. kronen tot
Heyst. Geg. Claes, sinen kemerlinc, dar hij minen heer
tot Andwerpen tyken om copen sal, vanden vors. Ve sc.,
IIIJ loll. sc. Geg. vanden vors. V c sc. Wouter van Ghent,
IJ sc. Noch geg. vanden vors. Vc sc. Claes , sinen keinerline, dat hi voert brenghen sal tot Bruessel Franck inden
Spiegel, mijns heren weert, als in afcortinghe van dat miin
1. h. hens sculdich is, Jl c Holl. sc. Op Sente Jans dach
Decoll, miin 1. h. geg. h. Ot die bast., bi Jan den Sassen,
IJ Holl. sc. vanden vors. Vc sc. Hier af te doen twe scutten, die tuit minen heer jn Hollant waeren, elc J gul., den
guld. XV kromst., ende X kromst., die hier ouer loopen,

tuinen h. weder jn siin hant te geuen. Item miin heer
gaf Maeslant wt siins selfs budel VIIJ buddr. Des manendages , dats des anderen dages na Onser Vrouwen
dach Natiuitas, miin 1. h. ontf. bi Jacop van Voern van
Gheyster van Saltboemel VIJ tuyn, jn afcortinghe van
alsulken geld als miin heer h. Herberen van Boeningen
geleent heeft. Des donredages hier na, miin 1. h. ontf.
van Herberen van Boeningen XJ penninc Jans ende IIIJ
ouden leuwen. Des anderen dages na sheylichs Cruys
dach, Dirc die bast. ontf. van minen heer tot Oijen IJ
Beijers. gul. Des manendages na Matheij miin 1. h. geg.
tot Oijen opten huse wt sijns selfs budel Dire die bast.
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IJ gul. Des anderen dages na Michael miin 1. h. geg.
wt siins sells budel Peter Musschensoen, nv en donderti.
minen 1. h. weder te geuen, op J gul. sdages meer, weer
tsake dat hijs niet en dede, IJ scilden. Des manendages , dais des anderen dages na Michaelis , ontfinc miin
1. h. tot Oijen opten huse bi Jan den Sassen van Jan van
Maesboemel Loefsoen jrst aen ny Holl, tuyn, den gul. XXI
tuyn, IX gul. Item J leuiken ende J kromst voer J gul.,
vz. X gulden. Op Sente Bauen dach ontfinc mijn I. h. tot
Oijen opten huse bij Jan den Sassen van Jan van Rauesteyn aen alrehande siluer geld, jrst aen kromst. V gul.,
den gull. XV kromst. voer XXIJ ny Ho11. tuyn Berekent.
Item IIJ gul. aen ny Holl. tuyn. Item XIJ Burgoens. penninc., voer XXIJ ny Ho11. tuyn gherekent. Item XXVIJ
oude butkens IIIJ2 tuyn, voer XXIJ ny Holl. tuyn, coemt
te samen X gulden. — Summa van desen tween ontfanghen vors. XX gul., X tuyn. Opten seluen dach bi Jan
den Zassen , Jan Peterss. , dar hi mit hem dorden toech
van Oijen tot llemert om tkoern te halen, dat daer es, IIJ
gul., noch IJ gul. Des anderen dages na Remigij miin I. h.
geg. bi Jan den Sassen vanden vors. XX gul. tot Oijen op.
"ten huse Dire die bast. XXJ ny Holl. tuyn , vz. J gulden.
Des vridages na Remigij miin 1. h. geg. bi Jan den Sassen
tot Oijen opten huse Jan de Wecher X ny Holl. tuyn, jn
afcortinge van J gul., die Ot van Heesbeen aen minen heer
gewijst heeft Jan vors. te betalen, ende miin h. gaf Willem
die bast. bi Jan den Sassen vors. vanden vors. geld X ny
Holl. tuyn, vz. XX tuyn. Item nam mijn I. h., geg. bi Jan
den Sassen, vanden vors. XX gul. jn sinen buydel XXXIJ
ny loll. tuyn. Mijn heer geg. Aernt van Veen , daer hi
wijndruven tot Meghen om haelde van Oijen J penninc
Jans, ende Claes, h. Symoens brueder, IJ kromst, van een
boeck pappiers, dat hi mijnen heer bracht van Nymmeghen,
doe mijn heer hem ges, had tot h. Willem van Gent, vz.
5*
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V tuyn min IIJ gelr. t. Des saterdages na Remigii miin
I. h. gheseynt Jeecsken, sinen stalknecht, ende Beyen Claes
soen tot Lederdam, mijn heer hem geg. vanden vors. XX
guld. bi Jan den Sassen, IJ gul. Miin 1. h. ges. Joncsken
van Oijen tot Soelen mit Sla Pelleken aen Hubert van Soelen , dien hij minen heer tot Oijen geleent had bij Herman, kemerlinc, J tuyn, geg. vanden vors. geld. Des manendages hierna miin 1. h. ges. Jan die Wccher van Oijen
tot Tyel , aen enen man mit eenre heymtliker boetscap,
miin heer Jan vors. geg. bi Jan de Sassen, vanden vors.
XX gul., XXJ ny Holl. tuyn ende VIJ ny Holl. tuyn ......
Des diinxsdages hier na nam mijn 1. h. jn siins selfs buydel bij Jan den Sassen vanden vors. XX guld., XXVIJ
oude buiken, maken XXIJ ny Holl. tuyn. Miin 1. h. ges.
Symon Arregant van Oijen tot Westeren mit enen brieue
vanden hertoghe van Cleue aenden joncker van Wesemael, mijn heer Symon vors. geg. bij Jan den Sassen
vanden vors. XX gul. tot teergeld J leuiken, vz. XIIIJ
kromst. Des woensdages hier na miin h. Dirc die bast.
geg. tot Oijen bi Jan den Sassen , vanden vors. XX gul.,
XV kromst, dat die visschers en voghelaer tot Oijen voert
hadden XXIJ tuyn. Des vrijdages hier na miin 1. h. geg.
van desen vors. XX gul. bij Jan den Sassen enen knecht,
die Alfaert vantler Aa minen heer seynde tot Oijen wt
Hollant, ende Alfaert minen heer me screef dat mijn heer
den vors. knecht IJ gul. geuen sonde. Mijn heer bi Jan
den Sassen , vanden voers. XX gul. jn sijns selfs buydel
tot Oijen opten huse XV kromst. Des saterdages hier na
nam mijn 1. h. vanden vors. XX gul. tot Oijen opten huse
b ij Jan den Sassen jn sinen buydel XIJ penninc Jans,,
gherekent voer XXIIJ ny Holl. tuyn. Item XIIIJ kromst
ende IJ ny Holl. tuyn ende IJ Gelr. g.
E tinma vanden wtgeuen vors. XX gul., X tuyn ende IIJ
gr., den gul. XXJ t. gerekent.
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Uit deze verschillende posten nu blijkt , dat Jan van Ar•
kel, na reeds een geruimen tijd te Brussel in eene herberg,
de Spiegel genaamd, vertoefd te hebben , waarschijnlijk om
de bemiddeling van den hertog van Bourgondië te bekomen
tot herkrijging zijner verloren bezittingen, in het gevolg
van dien vorst , wiens tegenwoordigheid in Holland in dat
jaar wegens de nieuwe uitbarsting der lloeksche en Kabel•
jaauwsche twisten vereischt werd , over Sluis in Vlaanderen naar Zierikzee vertrokken is; dat hij, na één dag toevens
aldaar, zich naar Rotterdam, en drie dagen daarna naar
Delft heeft begeven, alwaar hij, tot tegemoetkoming in zijn
onderhoud , van eene jufv. van der Weteringe eene somme
gelds ontving; dat hij den 16" Julij naar Leerdam, en
den V dier maand naar Haarlem vertrokken is; dat hij
te Amsterdam den meesten tijd heeft doorgebragt en van
daar op den 24" Aug. over Harderwijk en het veer te
Neusden naar zijn voormalig slot te Oijen gegaan is, nadat hij, tijdens zijn verblijf te Amsterdam van hertog Philips 500 nieuwe schilden omme sinen cost mede te doen,
ontvangen had.
Uit het een en ander is dus de twijfel omtrent het
jaar zijner ontslaking uit de gevangenis te Sevenbergen
weggenomen, terwijl men uit het bedrag der nog ver•
schuldigde teerkosters in zijne herberg te Brussel, met eenigen grond veronderstellen kan , dat hij aldaar reeds een
geruimen tijd moet hebben doorgebragt , váór dat hij met
den hertog van Bourgondië naar Holland vertrok, en dat
de eenmaal zoo vermogende edelman, die 880,000 r. g.
aan inkomsten bezat, in dien staat van bekrompenheid
was vervallen, dat hij al zijne verteringen te Brussel
niet kon voldoen en verpligt was giften te ontvangen,
om eenigzins overeenkomstig zijne hooge geboorte in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Belangrijk zou het onderzoek zijn, vooreerst, in hoeverre
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de gunst des hertogs jegens hem zich heeft uitgestrekt,
en of, behalve zijn ouderlijk goed Leerdam, ook dat van
Oijen, alwaar wij hem het laatst verlieten, heen door bemiddeling van dien vorst werd teruggeschonken; ten anderen , of Jan van Arkel den hertog te Zierikzee heeft
verlaten, dan wel, of hij hens ook tot in de stad Amsterdam heeft verzeld. Een onderzoek omtrent den juister
tijd van 's hertogs vertoef in elk dier steden, in dat jaar,
zou de twijfel, waarin ons de rekening dienaangaande
laat, kunnen wegnemen.
De overige bijzonderheden in dit stuk voorkomende
kunnen welligt later, bij het vinden van bescheiden, den
laatsten levenstijd van Jan van Arkel betreffende, leiden
tot nadere ophelderingen, en liet is om die reden, dat
ineli gemeend heeft de rekening in haar geheel te moeten
mededoelen.
4. VERGADERING. 15 FEBRUARIJ 1851.
Nieuwe leden. Bibliotheek. Verschillende afschriften en oorspronkelijke brieven. Bescheiden betreffende de geslachten van IJsendoren
en Sterkenburg. Oude grafzerken. Tcekeningen van kasteelen en
binnenkerken.

Nieuwe leden. Benoemd tot honorair lid de heer E. de
Busscher, te Gent, en tot gewone leden de heeren mr. W.
M. J. van Dielen, mr. J. Hinlópen , mr. A. J. van Beeck
Calkoen , mr. H. G. Ruiner en ds. J. J. van Vollenhoven,
te Utrecht, mr. G. J. Fabius, te Assen, prof. P. J. Veth
en jhr. mr. J. de Bosch Kemper, te Amsterdam, jhr. nir.
W. C. Ill. de Jonge van Elleineet, te Oost-Kapelle, A. van
Eck, te Eindhoven, en A. D. Schinkel, te 's Rage.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van het provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening
der Friesche geschied- oudheid- en taalkunde.
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vrije Fries. Eerste tot vijfde deel, 1839--1850.
Perslagen van het provinciaal Friesch Genootschap, 1828

De

tot 1850.
Van den heer P. Nijhoff te Arnhem.
Berigt aangaande het oud archief der stad Nijmegen, 1850.
Verschillende afschriften en oorspronkelijke brieven. Zijn
ter inzage ingezonden de navolgende stukken :
1°. Inventaris van de munimenten en stukken, bij den
secretaris der staten van Utrecht, Johan Strick, aan de
heeren gecommitteerden overgegeven bij de resignatie van
zijn ampt, anno 1590.
2°. Articles conclus entre le due d'Alencon et les députés des Provinces Unies des Pays-Bas a Anuers au Décembre 1580.
8°. Die belegerung der stadt Amersfort belangende,
ende tractation tuschen die gecommitteerden van denn
stat Vtrecht ende die regierders desseluigen stadt gehouden, 1579.
4°. L'union de Tournay a la cointé de Flandres.
5°. Apologie adressée à la reine d'Angleterrc pour le
sieur de Sonoy, Londres 1588, Mars 27, stilo veteri.
6. Copia bullae aureae Caroli Quinti, Romanorum imperatoris, 1530, Julij 1.
7°. Getuigenis van Marie, koningin-douairière van Hongarije , enz., regentes der Nederlanden, en van Gerard van
der Marck , bisschop van Luik enz., aangaande de afkomst van den heer van Brederode, 1585, Maart 81.
8°. Adres van Ilenricus Caesarius en G. van Blockhoven, aangaande het stuk van de religie, 1591, Aug. 15.
9°. Een paket oorspronkelijke brieven, geschreven aan
mr. Floris Thin, advokaat der staten van Utrecht, door
Louise de Colligny, Philips graaf van Falkestein, Amelia
douairière van Brederode, Dirck Canter, J. Lipsius, G. van
Ledenberch en anderen.
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10°. Een paket oorspronkelijke brieven, geschréven aan
G. van Ledenberch, secretaris der staten van Utrecht,
door Maria van Nassau, gravinne douairière van llohen•
loo, Johan graaf van Nassau, Willem Lodewijk graaf van
Nassau, Johan van Oldenbarnevelt, Nicolaas van Berck,
G. ter Steghe, A. van Ilelsdingen en anderen.
De voornoemde stukken worden gesteld in handen der
heeren B. J. L. de Geer, C. A. Rethaan Macaré en J. J. de
Geer, met verzoek, omtrent de meerdere of mindere belangrijkheid daarvan nader verslag te geven.
Bescheiden betrekkelijk de geslachten van IJsendoren en
Sterkenburg. Medegedeeld uit de archieven van Matenesse
door den heer J. J. de Geer.
Wouter, heer van IJsenderen , ridder, en Hase van
Montfoerde, zijne gemalin, vrouwe van IJsenderen en Ho•
lensteyn, beloven Gijsbert van Sterkenberch, ridder, schadeloos te houden van 450 Utrechtsche ponden, waarvoor
hij borg is gebleven bij Machelenis van der Strijp, burger
te Utrecht. 1870, zat, na St. Remijs.
Kwijtbrief van Johan van Kersbergen, ridder, ten behoeve van Alard van IJsendoren , behoudens het regt van
Zweder van Blomestein. 1381, Bond. na jaarsdag.
Alard van IJsenderen legt beslag op de goederen van

den jongen , gelegen in het kerspel
van Droemen, wegens eerre schuld van 2000 Geld. guld.
Ten overstaan van Willem van Drueten, ridder, regter
tusschen Maas en Waal, en Zeger en Rutger van den
Polle, geregtslieden. 1392, Sacraments avond. (Met het
zegel van Willem van bruten, ridder).
Kwijtbrieven van Wouter van Overrijn, ten behoeve
van Alard van IJsenderen. 1396, St. Jan, te midden zomer, en St. Margriet. (Met de zegels van Wouter van
O verrijm.
Kwijtbrief van Alard van IJsendoren , ten behoeve

Wouter van Overrijn ,
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van zijn neef Dirk, heer van Wendelede. 1399, St.
Simon.
Arend Bor van den Gheyn legt beslag op de goederen
van Rolof van IJsendoren, proost van St. Pieter te Utrecht,
gelegen in de Neder-Betuwe, en verkoopt ze aan Aalbert
Baliv , priester te IJsendoren, wegens eene schuld van
300 gouden Fransche schilden. Ten overstaan van Arend
heer van Leijenbergh , ridder, regter in de Neder-Betuwe,
en Dirk van Groetvelt en Dirk van Aelst, geregtslieden.
1402, dond. na St. Martijn in den winter.
Regtspraak van Herman Cappellaen , abt van het klooster van St. Laurentius , van de orde van St. Benedict-as, buiten Utrecht, als pausselijk regter, in eenen twist tusschen
Rodolf van IJsendoren, proost van St. Pieter te Utrecht,
tegen Rodolf van der Lawijc, zoon van wijlen den ridder
Arnold van der Lawijc, betreffende de curtis van Zeelbeek
en andere goederen , behoorende aan den proost en de
kerk van St. Pieter te Utrecht. 1403, Oct. 3.
Gijsbrecht van Starkenborch, met Alpher van der A en
Johan van Damassche, als mombers hem bijgezet door den
raad der stad Utrecht, belooft Lodewijk van Montfoort,
ridder, Willem van Montfoort , heer van Latum , Gijsbrecht
van Vianen , Zwedersz., Herman van Steenre, Jacob van
Lokhorst , Hendrik van den Rijn , Eliaas Stutting en Johan Stulting, gebroeders, en Janne van Catwijk , Jacobsz.,
schadeloos te houden van de helft eerier som van 1500
gulden , waarvoor zij borg zijn gebleven bij Ernst van
Hindersteyn. Ten overstaan van Frederik, bisschop van
Utrecht, Melis Uten Enghe en Hendrik van Zulen van
Nyenvelt, ridders. 1414, St. Lebuinus.
Kwijtbrief van Jan van Meerten , ten behoeve van Folswijn, wed. van Alard van TJsenderen, en hare kinderen.
1414, vrijd. na St. Willebrord.
Willem van TJsenderen, regter tusschen Maas en Waal,
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getuigt, dat in het , geregt van Lewen voor hem en Gijsbert
die Haze, een der geregtslieden , verschenen zijn Stijn , wed.
van Werner Ilasen, en Hadewich en Fije, dochters van wijlen Johan van Horssen, welke beloofd hebben, buiten raad
van Goderd den Vriesen en van Gerrit en Ileynieric van
Boemell en Gijsbert van den Sande niet te zullen huwen
noch goed te verkoopen. 1419, zat. na St. Marcus, evang.
Willem, heer van IJsenderen, ridder, en Elsbe van
Loenresloot , vrouwe van IJsenderen , beloven Willem van
IJsenderen , Alardsz., schadeloos te houden van 444f gouden Arnhemsche guldên , waarvoor hij is borg gebleven
bij Goossen van Lyenden. 1422, dond. na Onzer Vrouwe
Alinuntiatio. (Met de zegels van Willem van IJsendoren
en Elsebe van Loenresloot).
Kwijtbrief van Dirk van Buren, ten behoeve van Gijsbrecht van Sterkenborch en zijne moeder. 1434, maandag na beloken Paaschdag. (Met het zegel van Dirk van
Buren).
Julianus , pausselijk legaat in Germanie , geeft aan Gijsbert van Sterkenberch , zijne gemalin en kinderen vergunning, om een eigen biechtvader naar welgevallen te kiezen.
Bazel, 1414, Jun. 22.
Johan, burggraaf van lYtontfoort, heer van der Linscoten
en van Rekendorp, verleidt zijnen neef Gijsbrecht van Starkenborch met eene hoeve lands in Blokland, gelegen tusschen de leenen van Lodewijk van Montfoort en Gerrit
van Zuylen van Natewisse. Getuigen, o. a. Gelmaar van
den Toll, neef van Joh. v. Montfoord. 1434, Nov. 27.
Het convent, woonachtig bij Onzer Vrouwe kapel in den
Wijngaard , gelegen in der Oudellen binnen Utrecht, geeft
aan Gijsbert van Sterkenborch den huurweer van 20 m.
1., gelegen bij den huize Sterkenborg, tusschen de Broekwetering en de hooge wetering, zoo lang namelijk Katrijnen, dochter van Eerst van Sterkenborch en zuster van
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Gijsbert voorn., ironne in liet gemelde klooster , leven zal
na wier overlijden de eigendom dezer landerijen weder
komen zal aan Gijsbert van Sterkenborg en zijne erfgenamen. 1435, zat. na St. Remijs en St. Baven.
Willem van IJsendoren, Alardsz., bezet en verkoopt de
goederen van Otten, de wed., en kinderen van Willem
van IJsendoren , Hermansz., gelegen in het kerspel van
IJsendoren. Ten overstaan van Hendrik van Loenresloot,
Jansz., regter te IJsendoren, 1487, Bond. na beloken
Paaschdag.
Jacob van IJsendoeren, heer vall IJsendoren, verpandt
den wind- en rosmolen te IJsendoren aan Willem van
Leynden , Johan Vossen van Avezait en Johan van Meerten,
wegens eene schuld van 270 Overlandsche Rjjnsche guldens, en belooft Willem van IJsendoeren, Alardsz., Wolter
van IJsendoeren, Willernsz , bastaard, en Hendrik van
Loenresloot, Johansz., zijne borgen, schadeloos te houden.
149, op Onzer Vrouwe Visitatie.
Jorden van Wije belooft Willem van IJsendoren schadeloos te houden van eene som van 214, Overl. Rijns. guld,
waarvoor hij borg is gebleven bij Zweder Cobbinge, stadhouder in Westphalen en comptur van Tiel. 144 , St.
Renrigius , bisschop.
Jutta Kyevits, priorin , en het klooster van St. Maria
Magdalena, van de orde van St. Benedictus, te Wijk bij
Duurstede, geven aan Gijsbert van Sterkenborch de erfpacht van drie kampen lands , gelegen onder Nederlang•
broek in Gijsbrechts geregt van Sterkenborch, naast de
landerijen van Eerst van Herdenbroeck, zoolang namelijk
Aernt van Sterkenburg, dochter van Gijsbrecht voorn.,
verwekt bij Glorie, zijne gemalin, en nonne in het gemelde
klooster, leven zal, na wier dood de eigendom dezer landen op bepaalde voorwaarden weder komen zal op Gijsbrecht van Sterkenborch of zijne erfgenamen. 144e, Jan. 17.
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Kwijtbrief van Wouter van IJsendoren en Katrijn, zijne
gemalin, ten behoeve van Gijsbert van Sterkenborch , vader van de gemelde Katrijn. 146, St. Paul. avond Conversie. (Met geschonden zegels van Wouter van IJsendoren en Katrijn, zijne gemalin).
Wouter van IJsendoren, heer van Sterkenborch, beleent,
als man en voogd van Katherinen, Gijsberts dr. van Sterkenborch , Wouter van Catwijk met 2 m. 1., gelegen in
zijn geregt van Nederlangbroek , tusschen de landerijen van
Eerst van Herdersbroek en van jonkvr. Meid van der Meer.

•

1460, Bond. na St. Andries.
Twistgeding over eene som van 600 gouden kroonen
tusschen Wouter van IJsendoren, schildknaap, en Willem
van Ghent. 1463, Maart 16.
Wouter van IJsendoern en Catarina, Gijsberts dr. van
Sterkenborch, beloven geene aanspraak te zullen maken
op de goederen, welke, hunne ouders Gijsbert van Sterkenborch en Glorie , zijne gemalin, te zamen liggende
hebben in Zuid-Holland en het Sticht van Utrecht, zoolang
namelijk deze leven. 1466, St. Severine.
Kwijtbrief van Geertruid van Wee, priorin , en het convent van St. Maria Magdalena te Wijk bij buurstede, ten
behoeve van Gijsbert van Sterkenborch en Glorie, zijne
gemalin , betreffende beloofde renten voor hunne dochter
Aernt, nonne in het gemelde klooster. 1468, St. Bertolomeus avond , apost. (Met een geschonden zegel van het
gemelde klooster).
Kwijtbrief van Johan van Renesse, ten behoeve van Bertelmeus van Eck, Johan van Beynum en de erfgenamen
van Wouter van IJsendoernf Getuigen Johan van Renesse
van Baer, broeder van Johan van Renesse, Willem van
Steenre en Willem van Lokhorst. 1480, maand. na Le.
tare Jerusalem in de vasten.
Johan, burggraaf van Montfoort, heer van Purmereynde
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en van der Lynschoten , verleidt Eerst van IJsendoren met
eerie hoeve lands, gelegen in Blokland tusschen de leenen van Johan vair Montfoort , ridder, neef van den
burggraaf, en Johan van Suylen van Natewisch. 1483,
Oct. 8.
Eernst van IJsendoren geeft den rosmolen te Schalkwijk
in erfpacht aan Johan die Jonge. 1487, Onzer Vrouwe
avond Nativitas.
Kwijtbrief van David van Bourgondië, bisschop van
Utrecht, ten behoeve van Eernst van IJsendoren, als slotvoogd van Abcoude gedurende den oorlog tusschen Holland en den burggraaf van Montfoort. Slot te Duurstede,
1492, Maart 15. (Met handteekening des bisschops).
Melis van Amstel en van Mijnden, heer van Cronenburg, verleidt zijnen zwager Ernst van IJsendoren, als
man en voogd van Oedel van Amstel en van Mijnden,
met 51 ni. l., gelegen in het kerspel van Loenen. Getuigen, Johan , heer van Montfoort, Naaldwijk, Purmerend, Linschoten, Jan en Gijsbert van Duvenvoorde, leenmannen van Holland , Gerrit van Zolen van Nyevelt en
Steven van Zulen van Nyevelt, landcommandeur van de
balie der Duitsche orde te Utrecht, oom van Melis van
Amstel van Minden. 1499, Nov. 12. (Vidituus der stad
Utrecht, 1572 , Jun. 14).
Thomas Beuckelair, raad van den aartshertog van Oostenrijk , en Aerst van IJsendoren onderwerpen hunne geschillen over eene jaarlijksche pensie, door de bezitters
van der Poluwe aan den aartshertog verschuldigd, aan de
uitspraak van scheidslieden, te weten, mr. Jacob Ruysch,
deken van 's Hage, Jacob van Almonde, Floris Oom van
Wijngerden en Jan van Duvoerde, raden des aartshertogen. 1502, Aug. 2.
Regterlijke getuigenissen, dat Ernst van IJsendoren op
Sterkenburg gekocht heeft van Frederik van Renesse van
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Baer 24 ni. 1., gelegen bij Sterkenburg. 1503, zat. na
Aller Heiligen.
De deken en het kapittel van Oudmunster beleenen Ernst
van IJsendoren van Sterkenburg met 100 m. 1., gelegen in
het geregt van Sterkenburg. 1511, Oct. 22. (Met zegel).
Overdragt van de helft eener halve hoeve lands, gelegen onder Schalkwijk, ten behoeve van Ernst van IJsendoren. 1514, St. Dionysius.
Jacob van Amstel van Mijnden en Beernd Uten Eng
verklaren, als gewezen, leenmannen, dat Melis van Amstel
van Mijnden, heer van Cronenburg, Loenen enz., op den
24e " Maart 1518, Anthonis van LJsendoren beleend heeft
met al de goederen in het kerspel van Loenen, welke
Oyda van Amstel, zijne moeder, van Melis van Mijnden
in leen heeft gehouden. 1524 , April 25. (Decreturn per
officialem curiae Trajectensis , 1520, Nov. 2: ).
De staten des Nederstichts van Utrecht verklaren het
huis en de heerlijkheid van Sterkenburg onzijdig in den
oorlog tusschen Hendrik van Beijeren, verkoren bisschop
van Utrecht, en de staten van Utrecht. 1527, Sept. 8.
(Met opgedrukte zegels van Gijsbert van der Aa en Maarten van Kossem, en het secreet zegel der stad Utrecht.
Hendrik van Beijeren, bisschop van Utrecht enz., geeft
aan Anthonis van IJsendoren levenslang het schoutambt
van Werconden (Werkhoven), met alle voordeelen van
dien. 1528, Jun. 6. (Met een geschonden zegel en de
handteekening des bisschops).
Testament van Ernst van IJsendoren van Sterkenburg,
schildknaap, waarin men onder anderen leest: »Voert zoe
sal oick alle jaer op ons lyeffs Heren hemelvaerts (lath
die pastoer ende coster van Nederlangebroick doen ende
houden een schonen singhenden dienst inde cappelle van
Starckenborch van Sinte Gangulphus, patroon van Starc•
kenborch, Wait die memorie vande brodersehap van Stare-
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kenborch, ende bidden voer alle die ghene, die inde
voers. broderschap zijn, nemptelicken voer my ende vrun•

den, huisvrouw, beider ouders, vrienden en magen voern.,
ende die inde vijffentwyntich hoeven ende oeck inden gerechte van Starckenborch wonnen ofte bouwen , daervan
een memoriboek wesen zal. Ende weert zaicke, dat die
voern. pastoer myt den coster nyet en quame ten zelven
daghe om den voern. dienst teloen, zoe zal die cappellaen
vair Starckenborch den dienst doen. Ende alle die broders
vande voern. broderschap , die opten voerra. lach tomen
to Sterckenborch ende aldaer misse hoeren ende offeren
ende aldaer bij Starckenborh blijuen eten, zullen elck van
hein hebben een vaen biers. Oick zo sullen alle manspersonen , die inde voern. broderschap zijn, genen nae
hoer ouerlijden twelff Phs. st., jnsgelicx die vrouwen
vande voern. broderschap zees Phs. st., tot behouff vande
voern. capelle." -- Getuigen, Jan van Renes van Wulven,
ridder, en Jan van Culenborch van Renswou. 1533,
Maart 30.
Testament van Ernst van IJsenderen van Sterkenburg,
schildknaap. Erfgenamen zijn Anthonis vair IJsendoren,
oudste zoon, die het huis en de heerlijkheid van Sterkenburg, benevens andere leengoederen, beërven zal; Willem,
Gijsbert, Katrijn, Oeda, Janna en Adriana (simpel en onnozel) van IJsendoren, broeders en zusters. Getuigen,
Frans van Nyenrode en Goodschalk van Winssen. 1537,
Aug. 21 en 27.
Uitspraak van Adriaan van Renesse, kanonik en scholaster van den Dom te Utrecht, Johan van Kossem, heer
van Broekhuizen, Antonis van Amstel van Minden, heer
van Cronenburg, en Hendrik die Ruyter, als scheidslieden, in een verschil tusschen Antonis van IJsendoren, heer
van Sterkenburg, en Herberen de Cock van Nerijnen, als
man en voogd van Catharina van IJsendoren (wed. van
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Johan van Groensteyn ?), zuster van Ant. van IJsendoren
voorn., betreffende de nalatenschap hunner ouders. 1588,
Oct. 9.
Joost , heer van Montfoort , P urinerend , Linschoten ,
Rekendorp, verleidt Antonis van IJsendoren met eerie
hoeve lands in Blokland. Leenmannen, Zweer Jansz, van
Blocklant en Jan Gijsbertsz. van de Pol. 1539 , Maart 23,
stijl van Utrecht. (Met de handteekening van J. v. M.).
Kwijtbrief van Antonis van IJsenderen, heer van Sterkenburg en Otte, dr. v. Gijsbert van Tuyl van Bulkestein,
zijne gemalin , ten behoeve van Arend van der Eem. 1539,
z. aagt.
Huwelijksvoorwaarden van Reiner van Aeswijn en Mechteld van IJsendoren. 1564, Jun. 5. (Zie boven bl. 17).
Maaggescheid tusschen Reiner van Asewijn, heer van
Brake' en Sterkenburg, als man en voogd van Mechteld
van IJsenderen, ter eerier , en Catrina van IJsenderen, zijne
schoonzuster, ter andere zijde , betreffende goederen , haar
aanbestorven van Anthonis van IJsenderen , gemaal van
Otta van Tuyl. 1571, Aug. 25.
Huwelijksvoorwaarden van Arend van Aeswijn en Catarina van IJsendoren. 1578, Jan. 21. (Zie boven bi. 18).
Codicille van Otte van Tuyl, wed. van Antonis van
IJsenderen, heer van Sterkenburg. Legatarissen, Agnes
en Josina van Aeswijn, nichten, dochters van Arend van
Aeswijn en Catarina van IJsendoren. Utrecht, 1589, Mei 8.
Florentina van Matenesse 1), wed. van Johan van Har4 ) Gijsbrecht van Matenesse huwde in 4 666 met de erfdochter van
Antonis van Aeswijn, heer van Sterkenburg enz. Hij overleed zonder
kinderen na te laten en stelde tot zijn universelen erfgenaam aan zijnen
neef Willem van Matenesse. Dit kind overleed in 1674 , wanneer de
heerlijkheid van Sterkenburg overging op zijne oudste zuster Florentina
van Matenesse, boven genoemd. Zie Berigten van het Historisch Ge..
nootschap, 4850. Derde deel. Eerste stuk, bl. 94 en 96.
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denbroek , verkoopt de ridderhofstad en ambachtsheerlijkheid van Sterkenburg met toebehooren, voor eene som
van 83,000 gulden, aan Catarina van Neusden, wed. van
Johan Frederik Mamuchet, heer van Hoederingen, ten behoeve van haren zoon , Johan Frederik Mamuchet, heer
van Hoederingen enz., kanonik van den Dom en van St.
Pieter te Utrecht. 1725, Febr. 25.
Oude grafzerken. De heer J. J. de Geer van Rijnhuizen
geeft in overweging, of het niet wenschelijk en nuttig
zoude zijn, afteekeningen te doen nemen van oude grafzerken en andere overblijfselen van beeldhouwkunde, en
deze van tijd tot tijd bij afleveringen uit te geven.
De heeren de Geer van Rijnhuizen, Eyck tot Zuylichem
en de Poorter worden uitgenoodigd , zich wel aanvankelijk met het verzamelen van soortgelijke afbeeldingen te
willen onledig houden.
Teekeningen van oude kasteelen en binnenkerken. De
heer J. P. Six van Hillegom , uit Amsterdam , vertoont
eene keurige verzameling van oude kasteelen en binnenkerken, geteekend door Roghmans, van der Ulft, Saftleven en Saenredam, benevens eenige miniaturen en andere
oudheidkundige afbeeldingen , afkomstig uit de nalatenschap van den heer P. van Musschenbroek.
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5. VERGADERING. 1 MAART 1851.
Arieuwe leden. Bibliotheek. Bouwkundige terminologie. Bescheiden
betrekkelijk de geslachten van Honepel, van den Loe en Uft. Jan
Pietersz. Sweling. Bescheiden betrekkelijk de onlusten binnen de
stad Goes , 4655-1657 en 1692. Romeinsche en andere oudheden,
gevonden te Fréne bij Profondeville aan de Maas. Jets over den
moord, gepleegd aan Aleid van Poelgeest, 1392. De inneming
der stad Leiden door Jan van Egmond in 1479, en de overrompeling dezer stad door Reinier van Broekhuizen in 4484. Pelgrum
van Driel , goudsmit te 's Hertogenbosch , belast door Arnold van
Gelder met de vervaardiging van een zilveren schip, volgens een
hem gegeven model, 1443. De stad 's Hertogenbosch verwittigt Jan
,Sauvage, kanselier van Braband, van de door Karel van Gelder
voorgenomen aanslag op de steden Grave en TV achtendonk , 1513.

Nieuwe leden. Tot gewone leden zijn benoemd de heeren mr. H. Vollenhoven, te 's Gravenhage, D. D. Biichler,
te Amsterdam , dr. A. de Vries , te Haarlem , dr. B. Glasius, te S. Geertruidenberg, jhr. mr. M. de Haan Hettema,
te Leeuwarden, dr. J. H. Halbertsma, te Deventer, mr. L.
A. J. W. baron Sloet, te Arnhem, mr. A. Moeras van Bloois,
te Zierikzee, jhr. mr. D. M. de Superville en mr. S. de
Wind, te Middelburg, en II. Q. Janssen , te Vrouwepolder.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer C. P. Serrure, te Gent, llessager des sciences
historiques et archives des arts de Belgique, année 1850. Gand.
Van den heer E. de Busscher, te Gent.
Rapport sur l'état et les travaux de la Société Royale des
beaux-arts et de litte'rature de Gand , lu le 8 Déc. 1850.
Gand 1851.
Van den heer E. van der Maaten, te Elburg.
Geschiedenis der Nederlanden (vervolg).
In ruiling ontvangen:
Van het Provinciaal Genootschap van kunsten en we•
'tenschappen in Noord -Braband.
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Charters en geschiedk. bescheiden betrekkel ijk het land van
Ravestein , 20 deel , 1° stuk. 's Hertogenbosch 1850.
Bouwkundige terminologie. De heer mr. F. N. M. Eyck
tot Zuylichem vestigt de aandacht op de loffelijke pogingen der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunde,
gevestigd te Amsterdam, welke , naar hij meent , zich
voorstelt, eerre zooveel mogelijk Nederduitsche terminologie der bouwkunde voor Nederlanders zamen te stellen,
even als andere natiën eerie soortgelijke, meer of min
volmaakte, terminologie in hare talen bezitten. De Proeve
eener Bouwkundige Terminologie , aanvankelijk reeds door
de genoemde Maatschappij in het licht gegeven , gaf hem
aanleiding tot eenige losse aanmerkingen, welke hij met
de meeste bescheidenheid aan haar oordeel onderwerpt.
Hij zou het vooreerst wenschelijk achten, aan het hoofd
van ieder artikel een goed Nederduitsch woord te plaatsen,
met bijvoeging van de oud-Hollandsche benaming of het
bastaard-woord , indien er reeds een in onze taal wordt
gebezigd , benevens de daarvoor gebruikelijke woorden in
de Duitsche, Engelsche, Fransche en Latijnsche talen. Bij
het opsporen van oud-Hollandsche benamingen zal men
voorts acht moeten geven op de onduidelijkheid en de verwarring, welke, bij de keuze van al te vreemd klinkende
woorden, ligtelijk zouden kunnen ontstaan.
Met weglating van het reeds sedert lang als onjuist
erkende woord Gothisch, zou men gevoegelijk drie hoofdbenamingen ter aanduiding van den bouwtrant kunnen
aannemen , te weten , Romaansch , voor gebouwen uit het
tijdvak , hetwelk de l2d° eeuw voorafging; vóór-Germaansch,
voor gebouwen, die gesticht werden gedurende het overgangs-tijdvak der 12 d° eeuw, waarin men veelal de vent
menging der ronde en puntige bogen aantreft; en eindelijk, Germaansch, voor gebouwen, welker stichting invalt
tusschen het einde der 12" eeuw en de invoering van
6*
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uien bouwtrant der Renaissance in de 16de eeuw. Immers
de Romeansche stijl ontleende zijnen oorsprong van de
Romeinsche gebouwen, en de Germaansche bouwtrant steeg
bij de volken van den Germaanschen stam tot zijne hoogste ontwikkeling en volmaaktheid. Bij aanneming dezer
drie hoofd-benamingen, zou men verder, naar mate van
den verschillenden invloed , welken de onderscheidene
landen op den bouwtrant hebben uitgeoefend , zoovele onderdeelen kunnen vaststellen , als men verkieslijk mogt
achten , b. v. Byzantijnsch, Angelsaksisch , Normaansch,
Lombardisch enz. i).
Eenige veranderingen zou -de heer Eyck in de proeve
wenschelijk achten:
In plaats van transept liever te bezigen dwarsbeuk (Duitsch
Xreuzarm, Seitenarm, Eng. transeps, Fransch transept, Lat.
transeptum).
In plaats van schip te bezigen ruim (D. Schiff, Langhaus, E. nave, Fr. ne f),), omdat het woord schip, hoewel
voor kerken aangenomen, eene geheel andere beteekenis
heeft, en het woord ruim zeer wel voegt voor het ruimste
en grootste gedeelte van het gebouw in volbouwde kerken.
In plaats van apside te bezigen koornis (D. Apsida, Concha, E. apsis, Fr. apside, tribune, rondpoint, Lat. apsida,
concha). Door dit woord wordt in den Romaanschen stijl
hetzelfde aangeduid , dat koorsluiting of kooreinde in den
Germaanschen bouwtrant heet.
In plaats van beuksgalerj zou men ook bovenkerk (Em.
porkirche) kunnen bezigen , tot onderscheiding der nonnengangen (triforia), voorkomende in den Germnaanschen stijl.
In plaats van porche te bezigen poortgang, dewijl het eene
overdekte poort vóór den eigenlijken ingang of deur aanduidt.
ij Zie over deze benamingen C. F. von Rumohr, Uber den Gemeinschditlichen Ursprunb der Bauschulen des Mittelalters. Berlin und
Stettin , 4831.
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In plaats van sacristij te bezigen gaarwekamer (ook wel
gervekamer enz.).
In plaats van transepsgevel te bezigen dwarsbeuksgevel enz.
In plaats van krypte te bezigen kelderkapel enz., dewijl
het geen onderaardsche kerk, maar een eigenlijken kelder,
half onder den grond en in den vorm eener kerk of kapel
ingeri gt , aanduidt.
Bij luchtboog te voegen de Fransche benaming arc boutant.
Op bl. 24 staat : visica pisces , lees : vesica piscis (blaas
van een visch).
In plaats van baptisterium te bezigen doopkapel enz.
In plaats van belegbogen te bezigen inspringende bogen,
dewijl hierdoor in den Romaanschen stijl altijd, en in den
Germaanschen bouwtrant veelal bogen worden aangeduid,
welke onder en binnen elkander in de dikte van den
muur inspringen. Belegbogen zijn bogen , welke op den
muur of op elkander gelegd zijn, gelijk zulks in de antieke
en moderne bouwkunst het geval is met de architraven.
In plaats van koorboog vindt men in de middeleeuwsche
geschriften ook wel triomfboog.
In plaats van het oud-Hollandsch woord parvijs zou
men gevoegelijk voorplaats of voorhof kunnen bezigen.
Op bl. 10 wordt min juist gezegd, dat in kleine kerken
de kooromgang even veel zijden heeft, als de koorsluiting:
immers kleine kerken hebben geen kooromgang, en slechts
enkele, zeer groote, kerken hebben een dubbelen kooromgang, zooals Notre-Dame , te Parijs en te Chartres , en
de kerk te St. Denys. Juister zou men dus kunnen zeggen, dat kleine stads- en dorpskerken geen kooromgang
hebben, en dat aldaar het kooreinde ook de sluiting van
het koor uitmaakt. Voorts zou de laatste zinsnede van het
artikel koorsluiting moeten luiden : »In zeer groote kerken
buitenlands zijn de kooromgangen, even als de zijbeuken.,
somtijds dubbel; in ons land vindt men zulks niet."
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Nog diende in de proeve opgenomen te worden het gedeelte eener kerk, dat door het Fransche woord travée
wordt aangeduid. Men zou het boogvak kunnen noemen
en het aldus omschrijven : Het boogvak is dat gedeelte eener
kerk , hetwelk tusschen twee pilaren gelegen is en waarin
zich een of meer bogen en vensters bevinden. Er zijn enkele en dubbele boogvakken. Men noemt een boogvak
dubbel, wanneer twee naast elkander gelegen bogen, met
de daarmede overeenkomende bogen op de bovenkerk (zoo
zij bestaat) en de daarbij behoorende vensters, begrepen
zijn in een grooter vak en onder eenen boog, welke tegen
de bovenmuren of gewelven is geplaatst. Enkele boogvakken worden gevonden in alle kerken , voorzien met zijpanden of met pilasters tegen de muren; dubbele boogvakken
vindt men bijna uitsluitend in de Romaansche en vóórGermaansche tijdvakken, zoo als in de kerken te Oldenzaal,
Ootmarsuui en de voormalige St. Maria kerk te Utrecht 1),
terwijl vele voorbeelden daarvan buitenlands bestaan.
Eindelijk zou de heer Eyck nog voorstellen, om in plaats
van de benaming beuk te bezigen pand, welk woord even
vaak in oude schriften voorkomt en minder onaangenaam
luidt, te meer, daar de aanverwante benamingen zich
zeer wel daarnaar voegen, als dwarspand, zijpand, lichtpand 2) enz.
Bescheiden betrekkelijk de geslachten van Honepel, van den
Loe en Ulft. Medegedeeld uit de archieven van Matenesse,
door den heer J. J. de Geer.
MMechteld, weduwe van Luytzen van Honepell en moeder
I an Rutger en Goderd van Honepell, vermaakt aan haar
1) Zie de geteekende opstanden enz. der voornaamste inlandsche kerken in de Kon. Bibliotheek te 's Hage.
2) Zie het overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken
in ons vaderland , in de Berigten van het Historisch Genootschap, II.
deel 4' stuk , 4849.
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kleinzoon Dirk van Honepell, Rutgersz., alle goederen ,
welke haar van hare ouders zijn aangeërfd. Getuige is Elbert Krebber, regter in den Hetter. 1465, op St. Pieters
avond ad vincula.
Erfscheiding, gemaakt door Rutger van Honepell tusschen zijne zonen Elbert en Dirk , zoo van zijne eigene
goederen , als van de zoodanige, welke hem nog aan zullen komen bij dode zijner moeder Mechteld. Getuigen,
Otte van Wijlaeke, ridder , oudoom van Elbert en Dirk,
Willem van Honepell, geheeten van der Empell, neef, Elbert van der Hoen en Hendrik van Boicholte, schepenen
te Reyss. 1469, vrijd. na Aller Heiligen.
Mechteld van Honepell verklaart , dat de erfscheiding,
door haar zoon Rutger van Honepell tusschen zijne zonen Elbert en Dirk van Honepell gedaan , met hare toestemming geschied is. Getuige is Elbert Krebber. 1469,
vrijd. na St. Martijn in den winter.
Elbert van Honepell geeft , ten behoeve van zijn broeder Dirk van Honepell, over het goed , genaamd in den
Schrieck , gelegen in het kerspel van Netterden , om door
dezen na den dood van hun vader in leen gehouden
te worden van den hertog van Gelre , en ontvangt daartegen van zijnen vader 8 morgen lands, gelegen in Ryngenbergerbroek. 1472, vrijd. na Pinksterdag.
Rutger van Honepell geeft aan zijn zoon Dirk van Honepell verscheidene goederen, gelegen in den lande van
den Berg, in erfpacht. 1472, zat. na St. Mathijs apost.
(Met de zegels van Rutger van Honepell, Rutger Kanwech en Gerrit van Kornhorst).
Huwelijksvoorwaarden van Elbert van Honepell en Catharijnen van Wijttenhorst. Huwelijksvienden zijn Rutger
van Honepell, vader, Dirk van Honepell, broeder, Goderd
van Wijlaeke en Otte van Wijlaeke, ridders en gebroeders, Willem van Honepell, geheeten van der Empell,
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en Aloff van Wijlaeke, Dirksz., ter eener, en Hendrik van
Wijtenhorst, vader, Herman en Johan van Wijtenhorst,
broeders , Jacob van Wijtenhorst , Gerrit en Hendrik van
Ossenbroick, gebroeders, en Johan van Ulfte, ter andere
zijde. Hendrik van Wijtenhorst verbindt zich, om o. a. het
ambt te IJsselborg, ter waarde van 1100 overlandsche
Rijnsche guldens , op Elbert van Honepell te doen overschrijven , en heeft Gene zuster en eene dochter, die beide
zijn opgenomen in het klooster van Sledenhorst. 1475,
St. Margriet.
Johan , hertog van Cleef en graaf van der Mark , schenkt
aan Elbert van Hoenpell, zijnen huishofmeester en ambtman
te IJsselborg, de tinshoenders binnen den IJsselborg en
4 paar boenders uit een hof te Groenen, benevens 50 malfiers uit goederen te Groenen, Bergen , in der'letter, Bers•
wick en Myllingen gelegen. Hij verzekert hem daarenboven het ambt te IJsselborg. 1498, maand. na St. Peter
ad vincula. (Met het zegel van Johan hertog van Kleef).
Dirk Slabbert , burger te Dottichem, legt beslag op eenig
land, gelegen onder Aenholt en toebehoorende aan Hendrik van Honepell. 1518, vrijd. na Elf Duizend Maagden.
Overdragt van 4 m. 1. in het kerspel van Groessen , gedaan door Fy van Koefferden , wed. van Gijsbert van der
Hoeven met Hyllebrant van Eylss , haren zoon , van wege
Elizabet hare dochter , ten behoeve van Margaretha Hoenpell, wed. van den Loe. 1554, Maart 9.
Johan van Aldenboichum vermaakt aan Stijnen van den
Loe, zijne gemalin, al zijne goederen in lijftogt. 1452,
zond. na Sacramentsdag. (Met geschondene zegels van
Otto van Wijlaike, ridder, en Johan van Holthusen, leenmannen van Johan, hertog van Kleef en graaf van der
Mark),
Johan Fryeman , vrijgraaf »in der Frienkrummengrascop" spreekt (bij bemiddeling van Hendrik, heer van Wisch,
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ridder , van Johan van Boickhorst en van de ridderschap
en goede mannen, bij toestemming van Diederik Wickede
en van Evert en Hendrik Wickede, zijne zonen, stoelheeren, en bij goedkeuring van Johan Bogge, schildboortig
vrijschepen en aanklager voor den vrijstoel te Brunynchusen) Wijnand van Arnhem vrij van alle vervolging des
vrijgerigts te Wickede en van alle boeten en breuken,
waarin deze was vervallen. 1455, Feria 4ta post Purificationem beatae virginis Mariae. (Met de zegelen van het
vrijgerigt te Wickede, en van Diederik en Evert van Wickede, stoelheeren).
Dirk Wiltynch, vrijgraaf van den vrijenstoel te Bocholte,
verklaart alle vervolging opgehouden in de zaak van Hendrik Schele, vrijschepen des Heiligen Rijks, gevolmagtigd
procurator van Wijnand van Arnhem, tegen Johan van
den Loe, ridder, Johan van Bogge, aanklager van wege
Johan van den Loe, en tegen Johan Vryeman, vrijgraaf en
regter in de gemelde zaak. 1455, dined. na Quasi-Modo.
(Met het zegel van Dirk Wijltinch, vrijgraaf).
Hendrik van Wisschel anders genaamd Hoppenbrouwer,
vrijgraaf, legt in handen van Wijnand van Arnhem , zijne
dienst als procurator neder, in diens zaak tegen Johan
van den Loe en Johan van Bogge. 1455, zat. na St. Martijn Translationis.
Kwijtbrief van 150 Rijnsche guldens , gegeven door
Willem van Weze, ten behoeve van Vincentius van Barlle
en Johan van den Loe, ridder. Getuige, Elys van Langenfelt , regter in Limmers. 1471, Sacraments avond.
Kwijtbrief van Willem van Weze ten behoeve van Johan
van den Loe. 1473, vrijd. na Oculi in de vasten. (Met
het zegel van Willem van Weze).
Paus Sixtus geeft aan Wessel van den Loe en Elisabet
van Berenbroeck, zijne gemalin, de vergunning om een
draagbaar altaar (altare portatile) te hebben en daarop door
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een eigen of ander priester dienst te doen verrigten. Rome
1477, IV. kal. Julii. (Met een looden zegel). Zie Kronijk
1850, bl. 228.
Johan, hertog van Cleef, graaf van der Mark , belooft
Wessel van den Loe, ambtnian in de Lymersch , schadeloos te houden van een borgtogt voor 9600 Rijnsche guldens, welke som de gemelde hertog, ingevolge de uitspraak,
door zijn zwager den aartsbisschop van Keulen tusschen
hem en zijn neef Johan, graaf van Nassau en Diets, gedaan,
beloofd heeft binnen den tijd van vier jaren aan den gemelden graaf uit zijne tollen te Griet en Orsoy te zullen
betalen. 1484, Mei avond.
Hendrik van den Loo omhelst den geestelijken stand.
1537, Jun. 7. (Met een geschonden zegel van Georgius
van Egmond, bisschop van Utrecht).
Erfmaaggescheid tusschen Margriete van Honnepell , wed.
van den Loe, en hare kinderen , Wessel, Diederik , proost
van Emmerik , Frans , Herman , Anna en Elizabet van den
Loe. Johan en Hendrik van den Loe zijn reeds overleden.
Een Loef van den Loe wordt genoemd. Wessel van den
Loe verkrijgt het huis Funderen met zijn toebehooren.
1547, vrijd. na St. Victor.
Erfmaaggescheid tusschen Wessel van den Loe, ambtman in Liemersch , Dirk van den Loe , proost van Emmerik , Frans van den Loe , landcommandeur van de balie
der Duitsche orde te Utrecht, Herman , Anna en Elizabet
van den Loe, broeders en zusters , wegens de nalatenschap van hunne ouders Wessel van den Loe, hofineester, en Margaretha van Honnepell. Wessel van den Loe
ontvangt het huis Vonderen en den hof te Berenbroek,
gelegen in het kerspel Capellen in het vorstendom van
Gelre. Elbert van Honnepell en Herman van Seller zege.
len voor Anna en Elisabet van den Loe. 1558, Mariae
concept.
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Diederik van den Loe, proost van Emmerik , Frans van
den Loe, landcommandeur van de balie der Duitsche orde
te Utrecht, Herman van den Loe en Agnes van IJsendoren, zijne gemalin , Geertruid van Wijlich, als moeder
der kinderen van wijlen Wessel van den Loe van Funderen , Hendrik van den Beeck, drost in Liemersch, en Anna
van den Loe, zijne gemalin, Willem Hugenpoet, Jan Hugenpoet en Elisabet van den Loe zijne gemalin , broeders
en zusters, geven eene huizinge binnen Wezel in huur
aan Willem Ketteler. 1568, April 80.
Missive van Frederik , graaf van den Berg, aan Diederik
van den Loe, proost van Emmerik, houdende verzoek tot
leening van 50 dalers. Brussel 1571, Oct. 9. (Met handteekening).
Missive van Willem, graaf van uien Berg, aan Diederik
van den Loe, proost van Emmerik, houdende verzoek om
de behulpzame hand in eene zaak van veel aanbelang.
Berg, 1587, Nov. 5.
Lorrente ten behoeve van Peter van Aldenboekum en
Elisabeth van den Loe, echtelieden. 1594, Jul. 16.
Everard van Ulft, Willem van Ulft, Jacob van Uift,
gebroeders, schildknapen, en Johan van Praest, notaris
van Everard van Ulft voornoemd, stichten een altaar in
de kerk te Gendringen, gelegen onder het Sticht van
Utrecht, ter eere van Johannes den Dooper en Johannes
den Evangelist , en schenken daartoe eenige renten en
landerijen. Everard geeft 5 pond jaarlijks uit al zijne allodiale goederen gelegen in het kerspel van Gendringen,
buurschap (collegio) Velthunthe, bij uitzondering der novalien, daartoe behoorende en geheeten Ylutzelshuerne,
Willem geeft 5 pond jaarlijks uit de goederen , gelegen inhet kerspel van Gendringen, buurschap Vre, welke hij in
leen houdt van zijn broeder Everard. Jacob geeft 4 pond
jaarlijks uit den tiend, gelegen te Laechusen in het kers-
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pel van Mijllingen , sticht van Keulen, welken hij in leen
houdt van zijn broeder Everard , en Johan van Praest geeft
3 morgen lands, gelegen tusschen de novalien van Willem
van Budel en die vair Willens van Heynforden, en een
morgen, gelegen bij de novalien te Oesterwic. 1333, in vis
gilia Assumptionis beatae 1Vlariae.
Bekrachtiging dezer stichting en begiftiging door Johan,
bisschop van 'Utrecht. 1333, daags na St. Mattheus , apost.
(Met een geschonden zegel).
Uitspraak van Adam , heer van den Berg, schildknaap
en patroon der kerk van Genderingen, en Gooswijn Corneken, priester aldaar, ter eener, en van Willem van Ulft,
ridder , en Frederik van Ulft, schildknaap , ter andere
zijde, in eene oneenigheid tusschen den priester en de
kerkmeesters van Genderingen , betrekkelijk de inkomsten
der kerk, hare vicarijen en de woning van den priester.
1353, maand. na St. Valentijn. (Met het zegel van Gooswijn Corneken).
Johan van Ulft en Jutte, zijne gemalin, verzekeren den
wederkoop van den Rouetaischen tiend, in het kerspel van
Gendringen , aan Wolter van Ulft, Willemsz. Getuigen,
Godeken van Hekeren en Herman de Monge. 1367, St.
Johan baptist. decollatio. (Met de zegels van Johan van
Ulft en Jutte, zijne gemalin).
Frederik van Ulft geeft aan Raebden Baerlhaeve eenig
leenroerig land in eigendom en ontvangt daartegen eenig
eigen land als leen. 1429 , St. Margriet.
Uitspraak van scheidslieden in een verschil over een
losbrief van 1050 gouden Rijnsche guldens van de tienden
te Vur, tusschen Frederik van Ulft en Berend van Wijss,
bastaard. 1435, avond vóór St. Vittus en Modestus, martelaars. (Met de zegels van Machgarius Sprunck, Berend
van tHoenen en Johan Paffenbarch, scheidslieden).
Willem, heer van den Berg, Bijland en Hedel, beleent
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Frederik van Ulft met den Roeftasschen-tiend, te Wijken
vroeger gehouden door wijlen Gerrit van der Wilten.
1453, woensd. na St. Lambertus episc.
Eelsbe van Haghen, wed. van Hendrik van Haghen ,
draagt eenen tiend te Wijeken onder Genderingen over ten
behoeve van Evert van Ulft en Jan van Ulft, zijne moeder. 1457, St. Fabiani et Sebastiani martirum. (Met het
zegel van Herman die Boize, regter in het ambt van
Doesburg).
Verkoop eener losrente door Evert van Ulft en Johanna
van Baick en van Ulft , zijne moeder. 1460, vrijd. na
St. Margriet. (Net het zegel van Hendrik van Aerde).
Overdragt van den tiend onder Oijen in het graafschap
van den Berg door Evert van Ulft ten behoeve van Reinald van Aeswijn. 1493, vrijd. na Reminiscere. (Onder
anderen met het zegel van Evert van Ulft).
Voordragt van Johan Kerkwijk tot de bediening van het
altaar van St. Anna in de kerk te Genderingen , onlangs
gesticht en begiftigd door Agnes van Ulft, wed. van Reiner van Aeswijn, schildknaap. 1521, Aug. 7.
Begeving der kosterij te Genderingen door Agnes van
Ulft, wed. van Reinald van Aeswijn. 1532, Michael aartsengel.
Ooswald , graaf van den Berg, verleidt Agnes van Ulft,
wed. van Reiner van Aeswijn, bij dode van haar broeder
Evert van Ulft, Evertsz , met de hof te Staickenborch,
gelegen onder Genderingen, met een goed te Netterden
en een goed genaamd die Bijvanck in het kerspel van Beeck.
Getuigen , Wernerus Elferdinck en Wessel van Arnhem.
1533, dinsd. na St. Laurens mart. (Met zegel).

Jan Pietersz. Sweling. De heer dt. Kist maakt de leden
opmerkzaam op eene door hein geschreven levensschets
van dozen beroemden Nederlandschen toonkunste naar,
voorkomende in het Nederlandsch Musikaal Tijdschrift,

94

in 184E2 onder zijne redactie uitgegeven, en aldaar bl.
181-182 en 191-193; alsmede op eene in het musikaal
tijdschrift Cecilia, 2' jaargang, 1845, geplaatste lithogra•
phie van Sweling, genomen naar eene zeer schoone gravure van Joan Muller in 1624, waaronder de navolgende

woorden.
M. Joannes Petri Swelingius Amstelo-batavus,
Musicus et Organista toto orbe celeberrimus;
Vir singulari modestiá ac pietate, cum in vita,
Tu rn in morte omnibus suspiciendus.
Obijt MDCXXI XVI Octobris aet, LX.
Naar aanleiding daarvan doet de voormelde heer aan
het bestuur des Genootschaps het voorstel, om van dezen
alom vermaarden kunstenaar in de 16' eeuw eene statuette,
van wege het Genootschap, te laten vervaardigen door den
heer George te Utrecht en algemeen verkrijgbaar te stellen.
Men besluit dit voorstel in nadere overweging te nemen,
terwijl inmiddels de heer Kist door den voorzitter wordt
uitgenoodigd , om in ee ri e der volgende vergaderingen een
kort uittreksel van de levenschets van Sweling, ter plaatsing in de ,Kronijk, te willen mededeelen , ten einde de
aandacht der leden meer bepaaldelijk op dien toonkunste-

naar te vestigen, omtrent welken welligt nog nadere bijzonderheden, zoo te Deventer, zijne geboorteplaats, als te
Amsterdam, waar hij zijne beroemde orgelschool gesticht
had, zouden zijn op te sporen.
Voorts worden door den heer Rethaan Macaré overgelegd :
1°. Originele en andere stukken , betrekkelijk de onlus-

ten binnen de stad Goes, over de verkiezing van rentmeesters, in de jaren 1655 tot 1657.
2°. Originele stukken, betrekkelijk de onlusten binnen
de stad Goes, over de verkiezing der regering in den jare
1692.
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Deze bescheiden , welke vele belangrijke geschiedkundige bijzonderheden behelzen , worden gesteId in handen
der commissie van redactie, ter plaatsing in de 2de afdeeling van den Codex Di plomaticus.
Romeinsche en andere oudheden, gevonden te Frène bij
Profondeville aan de Maas. De heer Rethaan Macaré be•
rigt, dat hij, naar aanleiding van zeker artikel, voorkomende in de "lnnales de la Société Archeologique de Namur , I Tom., 4e Livraison , en betrekking hebbende tot
het vinden van scherven van oud aardewerk in of bij
eenen grot in de nabijheid van het gehucht Frène, gelegen aan de Maas over Profondeville, — aan het genoemde
oudheidkundig genootschap heeft aangeboden een getal
antieke, romeinsche en andere koperen munten, welke
hem vroeger waren ter hand gesteld, met verzekering,
dat zij ter zelver plaatse op een rotspunt zijn gevonden.
Dit aanbod was met erkentelijkheid aangenomen.
Iets over den moord gepleegd aan illeid van Poelgeest,
1392. Medegedeeld door den heer Rammelman Elsevier
te Leiden.
Ofschoon Wagenaar, Vaderl. Hist., Se deel, bl. 322, en
Bilderdijk, Gesch. des Vaderl., 4e deel, bl. 4, vermelden,
dat Aleid van Poelgeest en Willem Kuser in den nacht
tusschen den 21 e° en 22" September 1890 om liet leven
zou zijn gebragt, is deze misslag door den secretaris van
Alphen , Paderlandsche Chron jk enz. bl. 248 , en in de
Nalezingen enz. van v. Wijn, bl. 186, hersteld; zoodat
men deze beide moorddadige feiten op den 22" September 1392 moet stellen.
In de thesauriersrekening van Leiden, van 12 Nov.
1391 tot 11 Nov. 1392, wordt van den moord, aan Aleid
van Poelgeest gepleegd, melding gemaakt. Dat Willem
Kuser nog op den 24 e° Julij 1392 in leven was, blijkt uit
den navolgenden post dier rekening:
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»Op Sinte Jacobs auont quam Willem Kuser opt stede
huys, mit ons heere brieue van gheloue , als van Ysbrit
van Heemskerc ende Clais Mast's dinctael, verdronckeii
J stoep wijns, facit V sc., IIIJ d."
Nadat Aleid van Poelgeest om het leven was gebragt,
had hertog Albrecht van Beijeren deze gebeurtenis schriftelijk aan de regering van Leiden bekend gemaakt, met
verzoek om hem zoo spoedig mogelijk eenig gewapend
volk toe te zenden, blijkens Benen post in dezelfde rekening voorkomende.
»So saten tot Hughe vander Hants zommige vanden ghe•
recht, om te bet bi malcander te bliuen ende die stede te
bewaren, opten seluen dach dat onse poortren ghetoghen
waren inden Haghe, so onse heer van Hollant mit enen
brief ontboet, sunder vertrec bi hem te tornen, verteert
...... XXIIIJ sc.
Omtrent het uittrekken dezer poorters, vindt men nog
den volgenden post:
Dit is dat den ghesellen ghescenct wort ter Haghe
waert.
Eerst den ghesellen ghescenct des donresdaghes na Sinte
Mauritius dach , also ons heer ons ontboden hadde mit
siren brieue, doe joncfrou Alijt ghesleghen was, bi hem
te tomen sonder vertrec, IJ vaten biers , elc vat XLIJ gt.
voer tonne ende voer bier, also die tonnen op ghesleghen
worden , facit LVIJ sc. Item Trude Voghelaers van twie
vate biers , die weder quamen, ende weder nam voer dat.
tet wtghedroncken wart, IIIJ sc. Item Willem Hughen•
noen, van XX coijen casen, tstic IIJ sc., facit IIJ te. Item
vanden cannen, die op die tijt daer ghesent worden, van
huyr ende vandie daer ghebroken waren , VIIJ sc. Item
an broet ghesent op die seine tijt , VJ HIJ sc. Item
die dreghers ghegheuen, die dat bier, broet ende die casen
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te waghen brochten , IJ sc., VIIJ

cl.

Somma s. XIJ

XIIIJ sc., VIIJ d.
Het blijkt uit deze rekening niet duidelijk , of het bier
te Leiden of wel te 's Gravenhage verdronken werd. St.
lYlauriciusdag (22 Sept.) nu valt in 1892 op een zondag,
en dus was het donderdag daaraanvolgende de 26"

Sep-

tember. De dag echter, waarop de brief van den hertog
te Leiden is ontvangen, wordt in de thesauriersrekening
niet vermeld.
De bewuste moord moet derhalve voorgevallen zijn tus•
schen den nacht van zaterdag op zondag. Of daarvan
dadelijk aan den hertog kennis gegeven werd, is echter
moeijelijk te beslissen,
De rapporteur voor de provincie Zuid-Holland legt voorts
ter tafel eene door den heer Rammelman Elsevier uit oorspronkelijke bescheiden bewerkte bijdrage, ten opschrift
voerende:
De inneming der stad Leiden door Jan van Egmond in
1479, en de overrompeling dezer stad door Reinier van
Broekhuizen in 1481.
Dit stuk , verteld van de afschriften der daartoe be.
trekkelijke oorkonden , wordt gesteld in handen der commissie van redactie, ter plaatsing in de Berigten.
Pelgrum van Driel , goudstuit te 's Hertog enbosch , belast
door Arnold, hertog van Gelder , met de vervaardiging van
een zilveren schip, volgens een hem gegeven model, 1442.
Op daoh data deser cedulen is die hogeboeren furste,
mijn lieue genedige heer, hertoge van Gelre ende van
Gulich ende greue van Zutphen, auerkomen ende eens
geworden mit Pelgrum van Driel, goltsmyt vanden Busch,
alsoe dat Pelgrum aengenoemen ende mijnen gened. heer
vurs. een silueren scip maken sail na den patroen , dat hij
van mijns heren genaden dair affontfangen heeft, wegende
C ende XXV marck siluers, dair toe mijn gened. heer Pel•
VII. J.
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Do
gruw vurg. dat geit besorgen sail, te weten, voir die marck
siluers VIJ r. gulden; des heeft Pelgrum mijnen gened.
heer vurs. geloift fijn droge siluer te leueren ende aen
den vurs. scepe te verwercken, ende mijn gened. heer
heeft huyden diss daiges data deser cedulen Pelgrum
vurg. gedaen ende gehantreickt aen gueden gereyden payment te vollensten dat vurs. siluer mede te koepen ,
1Ille auerlensche r. guld., ende tot welker tijt dat mijn
gened. heer vurs. Pelgrum vurg. soe voel gelts in maten vurs. gedaen ende gehantreickt heeft dat vurs. siluer mede te koepen ende den lesten penninck dair aff
betaelt sail hebben, soe sail Pelgrum vurs.
. bynnen tween
maenden na betalinge des lesten penninges mijnen genedigen heer vurs. dat vurs. scip volt ende all gemaickt bynnen sijnre genaden stat van Saltboemel op sijnen kost ende
anzt leueren, ende mijn gened. beer sail Pelgrum vurs. dan
van desen alingen scip ende siluer te wereken ende te ben
geuen C ende XXV r. gulden, off die werde dair voir
aen anderen guldenen payment ende nyet meer, ende van
desen vurs. iilaickgelt ende ben sail mijn gened. heer
Pelgrum vurs. hantreicken ende betalen bynnen eenre rnaent
nae den Heiligen Paischdage naest komende L rijnsche gulden in affslaige des vurs. loens ende maickgelts, ende
Pelgrum en sail mijnen gened. heer vurs. geen lakinge van
desen vurs. siluer rekenen. Voirt is verdedingt ende heeft
Pelgrum geloeft mijnen gened. heer vurs. guede borge te
setten bynnen Bomell wonende, die dair guet voir sijn
sullen, dit vurs scip te maken ende te leueren in maten
als vurs. steet. Auerkomen ende geteykent juden jair onss
Heren dusent vierhondert drie ende viertich, des dinxsdaigs na den sonnendaige Letare Jherusalem, ende deser
cedulen sijn twee vyter een gesneden , der heeft een mijn
genedige heer, ende Pelgrum een.
Naar het oorspronkelijke.

Archief van Buren.

99

De stad 's Hertogenbosch verwittigt Jan Savagie , kan-

selier van Brabant , dat Karel, hertog van Gelder, eenera aanslag op de steden Grave en Wac/itendonk in den zin heeft,
en verzoekt, dat inzonderheid Grave worde versterkt, 1513.
Eerwaerdige, wijse, vroeme ende voersichtige heer. Op
huyden js alhier voer ons coemen Elbert Oploe, dienre
des edele wael geboeren heer Florys van IJselsteyn, met
zeker credencie brieue , hem vanden seluen heeren Florys
verleent, die ons voer gehalden ende te kennen gegeuen
heeft, hoe dat zeker tijdinge js, dat die heer van Gelre
sick zeer sterct ende jnt zeker voer genomen heeft, sander
ophalden weder omme te gecrijgen die steden Graue ende
Wachtendonck; voirts hoe dat hij opt selue op vege weer
naeden hoeue aen onser gen. vrouwe te verboetscappen ende
hairen genaden raet te kennen te geuen. Ende soe dan die
stat vanden Graue js een slot ende stergit voer desen landen, daer deser landen ende sunderlinge dit quartier groet
belangh aen leegkt, want oft gebuerden, dat God verhueden moet, dat die stat vanden Graue gecregen ende jnne
genomen wordde, jn wat perikell, vrees ende last dese
landen ende arme ondersaten dan sijn soude, connen uwe
eerwerdicheit ontwiuelicken waell merken ende ouerleggen.
Js aldus hier omme ons oetenoedighe gesinne ende begeerten , dat uwe eerwerdicheit gelieuen wil, ter versekerheit
der armen ondersaten, aen onser gen. vrouwen ende heeren
raet dit alsoe metten voers. ewerden alsoe helpen verboetscappen, dat doch die voirs. stat vanden Graue jn tijts besorcht wordt met ruyteren, stercten ende anderen knechten bijden staiten slants van Brabant, gelbck tselue bijden
seluen staiten van Brabant den voerg. heeren Florys jnt
aennemen der stat vanden Graue toe geseeght ende geloeft
js geweest , uwe eerwerdicheiden hier jnne alsoe gevuechlicken bewijsende ter eren ons alder gen. heeren ende versekerheit lijnre genaden ondersaten, als wij den seluen
7*
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volcomelicken toe betrouwen , kenne God alles mech tich ,
die uwe eerweerdicheit allangh gevaren will jn lange
saliger leuen. Gescreuen den XIIJ" dach der maant van
Aprill, anno IVcXIIJ, nae costumer van scrijuen deser
stadt.

Die stad van 's Hertogenbosch.

Opschrift. Den eerwerdichen, wijsen ende voersichtigen
heeren, heer Jan Sauagie, ridder, heer tot Bierbreeck, can•
cellier van Brabant etc., onsen lieuen ende bemynden heer.
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6. VERGADERING, 15 MAART 1851,

Bibliotheek. Uitvinding der boekdrukkunst. Bijdrage tot het vinden
des weekdags van een gegeven datum der christelijke jaartelling.
Geslacht van Nyenrode., Verdrag tusschen Margaretha van Parma
en graaf Lodewijk van Nassau. Verzoekschrift der edelen , 1566.
Vraag omtrent eene medaille. Brief van Pieter de Groot aan
Hartzoeker, 1672. Aanteekeningen, betreffende den oorlog tusschen Holland en Utrecht , 1481--1483. Opgave van eenige zeldzame boekjes , betreffende het innemen van 's Hertogenbosch , 4629.
Graftombes in Germaanschen stijl en in dien der Renaissance.
Twee merkwaardige brieven van graaf Willem van Nassau, bijgenaamd den Ouden , aan Floris, heer van IJsselstein, 4538 en
4559. Missive van C. de Witt aan de staten van Holland en
West-Friesland , 4667 en Generale Instructie voor de officieren op
's lands vloot , 4672. Domeinen van de graven en gravinnen van
Holland en Zeeland enz. Catalogus librorum etc. Corn. de Alkemade, 4718, Album van Janus Gruterus. Handschrift van Andreas Schoenmaker. Afteekeningen van doopvonten.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer mr.

H.

J. Koenen, te Amsterdam.

Die Cronica van der hilliger Stat va Coelle. (hail ge•
druckt mit groissem ernst ind vlijss Johan Koelhoff, Burger
in Coellen, ind vollendet vp sent Bartholomeus auent des Vil.
l7gen Apostels anno vursz. 1499).
Van »La société des gens de lettres Beiges."

Bulletin, ire Année, n°. 5 et 6.
Van den heer mr. J. Dirks, te Leeuwarden.
Numismatiek, I--VI.
Van Jhr. J. F.

H.

Clifford Kocq van Brengel, te Breda.

Feestviering op den 27" Augustus 1850, ter gedachtenis
van het beschieten der stad Algiers op den 27" Augustus 1816.
Van den heer E. Huydecoper van Nigtevecht, te Utrecht

Naamlijst van de hoofden der departementen van algemeen
bestuur , van de ministers van staat en van de leden der
Staten Generaal van de vereenigde Nederlanden en van het
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koninkrijk der Nederlanden, 1812-1851. Met opgave van
den tijd van benoeming en aftreding. 's Gravenhage, 1851.

Van Jhr. W. J. E. Rammelman Elsevier, te Leiden.
Geschiedkundige aanteeheningen omtrent Frederik Hendrik,
zijnen tijd en de voornaamste krijgsbevelhebbers, staatsman•
nen enz., in betrekking tot het beleg van 's Hertogenbosch,
gedurende het jaar 1628. Uitgegeven door de commissie tot
regeling van den gecostumeerden optogt, gehouden binnen
Leiden in de maand Junij 1850. Leiden , 1850.
,Bruxelles et la Belgique en 1848, par le comte de Mar-

seille Civry. Deuxième édition. Bruxelles 1848.
Le Baron de Reiffenberg. Notice biographique , par

Xavier Heuschling. Cologne, Bonn et Bruxelles, 1850.
Notice biographique sur Guillaume Benjamin Craan, auteur du plan de la bitaille de Waterloo etc. Coup d'oeil ge'néral sur les travaux graphiques exécutés en Belgique jusqu'u
ce jour, par le méme. Cologne, Bonn et Bruxelles, 1850.
Uitvinding der boekdrukkunst. Het exemplaar van de bo-

vengemelde Keulsche Kronijk , die voor het vraagstuk van
de uitvinding der boekdrukkunst van zooveel belang is,
werd sloor den heer mr. II. J. Koenen te Amsterdam, in
zijne begeleidende missive, ged. 1 Maart 1851, aan het Genootschap ten geschenke vereerd , onder de bepaalde voorwaarde, dat het Bestuur des Genootschaps een der leden,
te Utrecht woonachtig, zoude benoemen, om dat vraagstuk
bestendig bij te houden en binnen- en buitenlands daarover briefwisseling te voeren, ten einde alles wat dienaangaande ontdekt of uitgegeven wordt, te Zeeren kennen, en
hetgeen hier te lande over deze vraag verschijnt, buitenlands in historische en oudheidkundige tijdschriften kenbaar te maken.
Naar aanleiding hiervan deelt de voorzitter mede, dat
het Bestuur in zijne laatst gehoudene vergadering tot deze
taak heeft benoemd den heer II. Hooft Graalland te Utrecht,
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en hein daarbij heeft verzocht aanvankelijk het gevoelen
van dr. A. de Vries, te Haarlem, in te winnen omtrent den
inhoud van het prospectus van een werk , hetwelk eerlang
te Parijs zal worden uitgegeven onder den titel : De l'Origine de l'Imprimerie et de ses débuts en Europe par Jug.
Bernard, typographe, membre de la Societe' des Antiquaires de France etc. De heer I. G. heeft zich deze benoe-

ming laten welgevallen.
De heer Beeldsnijder van Voshol zegt, dat onder zijne
verzameling berust eene Latijnsche missive van I. Grotius
aan P. Scriverius, betrekkelijk de uitvinding der boekdrukkunst, en stelt een afschrift daarvan ter beschikking van
den heer I. G., ten einde tegelijk over het minder of meerder gewigt van dien brief met den heer de Vries te raadplegen , en van diens oordeel de uitgave te doen afhangen.
Bidrage tot het vinden des weekdags van een gegeven
datum der christelijke jaartelling. De beer P. J. Laan, te
Amersfoort, gaf in de Boekzaal der geleerde wereld voor
Julij 1850 eene gemakkelijke en zekere wijze aan de hand,
om , zonder almanakskennis , den weekdag te vinden van
een gegeven datum der christelijke jaartelling. Naar aanleiding dezer bijdrage prijst de heer B. Ph. de Kanter, te
's Gravenhage, in den Boekzaal voor Februarij 1851, het
gebruik der zoogenaamde zondagsletter aan en deelt daarbij
twee beknopte tabellen mede, waarvan de eerste de zondagsletteren bevat naar den Juliaanschen Stijl, van de ge•
boorte des Heeren tot het jaar 1599, en de andere, die
naar den Gregoriaanschen of Nieuwen Stijl , van het jaar
der invoering, 1582, tot in lengte van tijden; terwijl eene
derde kleine tabel ter gereede toepassing dient van de uit de
eene of andere der beide eerste tabellen verkregen aanwijzing. Op eene even wisse als beknopte en gemakkelijke wijze
vindt men door middel dezer drie tabellen den begeerden
weekdag des datums. Als eene proeve deelen wij mede:

1 0'1,
I.

TABEL DER ZONDAGSLETTEREN
NAAD DEN

OUDEN OF JULIAANSCHEN STIJL,

van 's Meeren geboorte tot den fare 1599.
I

200 300 400
900 1000 1100

01 100
600 700 800
500
1200 1300 1400 1500

enz. enz. enz.
....................

0 28 56 84
1 29 57 85
2 30 58 86
3 31 59 87
4 82 60 88

fe gf ag
d
c
b
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e
d
c

ba

f g
e
f

f
e
d

b a

g
f
e

cb dc

a

c
b ,

b
a
d
e
f g
c b dc ed fe
a
b
c
d

10 38 66 94
11 39 67 95
12 40 68 96
13 41 69 97
14 42 70 98
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b
c
f g
a
b
e d fe gf ag
c
d
e

16
17
18
19

44
45
46
47

72
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74
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20 48 76
21 49 77

22 50 78

23 51 79
24 52 8 0

25 53 81
26 54 82

27 55 83
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c
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c
b
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g

ed fe

g

5 33 61 89
6 34 62 90
7 35 63 91
8 86 64 92
9 37 65 93

15 43 71 99
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I
e
d

a

g

r
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II. TABEL DER ZONDAGSLETTEREN
NAAR DEN

NIEUWEN OF GREGORIAANSCIIEN STIJL.

1600
2000
2400
2800
enz.

1700
2100
2500
2900
enz.

b a
b a
g

c
dc
b
a

15001)
1900
2300
2 700
3100
enz.

e

g

1800
2200
2600
3000
enz.
e
f e
d
c
b

4 32 60 88
5 33 61 89
6 34 62 90
7 35 63 91
8 36 64 92

dc
b
a
g
,f e

fe
d
c
b
ag

ag
T
e
d
c

c
a
g
I
e d

9 37 65 93
10 88 66 94
11 89 67 95
12 40 68 96
13 41 69 97

d
c
b
ag

f

I

c b
a

a
g
f
e d
c

c
b
a
gf
e

14 42 70 98

e
d

g
I

b
a
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e
d

d
c
b a
g

c
b a
g
I
e

e
d c
b
a

dc
b
a
g

I e

0
28 56 84
1 29 57 85
2 30 58 86
3 31 59 87

15
16
17
18

43 71 99
44 72
45 73

46 74

f

e
d

g

e d
c
b

f

a

c b
a

19 47 75
20 48 76
21 49 77
22 50 78
23 51 79

e d
c
b
a

gf
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25
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gf
e
d
c

b a
g

52 80
53 81
54 82
55 83

e
d
c

I
e

g
a g

I
e
d

I

g
d
c
b

I) Het spreekt van zelve , dat het gebruik dezer tabel eerst met 15 October 1582 kan aanvangen, zal men tot geene verkeerde resultaten komen.
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Ill. TABEL.

7

ii

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

28

24

25

26

27

28

29

30

81

F.

E.

D.

C.

B.

A.

G.
Zondag.

Maandag. Dingsdag. Woensd. Donderd. Vrijdag. Zaturdag.

Als voorbeelden dienen de vragen naar de weekdagen
van 11 Junij 1850 en 11 Junij 1852.
De zondagsletter voor het jaar 1850 wordt gevonden in
de II" tabel. Men zoekt aldaar de eeuw (1800) boven de
kolommen der letters en de overige 50 jaren in die der
eijfers, men gaat van boven naar onderen en tevens van
de linker- naar de regterhand, totdat men op het punt
van zamentreffing komt, waar men de letter F zal vinden,
als de begeerde zondagsletter voor 1850. Voorts zoekt
men die F onder aan in de III" tabel op, en vindt er onder staan maandag, hetwelk beteekent, dat, met deze zondagsletter, al de datums in de gansehe derde tafel maandagen zijn. Eindelijk zoekt men de maand Junij op en
vindt haar aan het hoofd der derde kolom, terwijl dezelfde
opslag van het oog doet zien, dat al de in die kolom voorkomende datums van 3, 10, 17, 24 Junij, nu maandagen
zijn. Derhalve 10 Junij, maandag, 11 Junij, dingsdag. In
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dien de maand Junij 81 dagen had , dan blijkt, dat ook
de 81 5`e een maandag zou zijn; doch die dag wordt thans
de ten Julij en komt als zoodanig voor in de eerste kolom.
Het jaar 1852 is een schrikkeljaar en heeft als zoodanig
twee zondagsletters, te weten D en C (zie tabel II). De
eerste zondagsletter van een schrikkeljaar dient altijd voor
Januarij en Februarij, en de tweede voor de tien overige
maanden. Dewijl nu naar Junij en dus naar eerre der tien
laatste maanden gevraagd wordt, moet de C gebruikt wor.
den. Deze letter in de III de tabel opgezocht, zegt donderdag. Derhalve worden al de datums in de III de tabel donderdagen. Dus 10 Junij, donderdag, 11 Junij, vrijdag.
Wordt er naar een datum uit een der eeuwjaren 1600,
1700, 1800, 1900 enz. zelven gevraagd, dan volgt men
de allerbovenste cijferlijn, die in den linkerhoek slechts
met een 0 geteekend is.
Geslacht van Nyenrode. Naar aanleiding der uitnoodiging, geplaatst in de Kronijk, 1851, bl. 5, berigten de
heeren Rammelman Elsevier te Leiden, van Sijpestein te
's Hage , L. II. van Asch van Wijck te IJsselstein en J. J.
de Geer te Utrecht , dat zij in het bezit zijn van verschil•
lende bescheiden betrekkelijk het geslacht van Nyenrode
en deze stukken ter beschikking stellen des Genootschaps.
De heer J. J. de Geer wordt uitgenoodigd , om uit de
voorhanden zijnde bouwstoffen eene geschiedkundige genealogie van het geslacht van Nyenrode voor het Genootschap te willen bewerken , waartoe hij zich bereid betoont.
Verdrag tusschen .Margaretha van Parma en graaf Lodewijk van Nassau. Perzoekschri f t der edelen, 1563.
De rapporteur voor de provincie Zuid-Holland deelt, na
mens den heer van Kinschot te 's Hage , mede, dat deze
onder eene verzameling van handschriften, afkomstig van
Johan van Matenesse, heeft aangetroffen twee zeer oude
afschriften van
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l e. liet concept van het verdrag , den 23 en Aug. ont.
worpen en den 25" dezer maand 1 566 gesloten te Brussel tusscheu Margaretha van Parma en graaf Lodewijk van
Nassau enz. (Zie Te Water, Verbond der Edelen, 1 e stuk
bl. 426).
2°. Het vermoedelijk verzoekschrift door de verbondene
edelen aan de landvoogdesse den Ben April 1566 aangeboden. (Zie Te Water, t. a. pl., l e stuk bl. 899 en 409).
Beide stukken zijn, wel is waar, te vinden bij Francois
le Petit, La grande chronique ancienne et moderne de Hollande etc. , doch de gemelde afschriften zijn niet geheel
eensluidend met de stukken door le Petit gegeven. Zij
zijn waarschijnlijk gelijktijdig vervaardigd en, zooals het
schijnt, door de hand van Johan van Matenesse geschreven.
De voormelde rapporteur wordt uitgenoodigd , om met
den heer v. K., omtrent deze stukken , in nadere briefwisseling te treden omtrent het verschil der lezingen,
en daaromtrent in eene der volgende vergaderingen verslag uittebrengen.
Vraag omtrent eene medaille. Op een der papieren toebehoord hebbende aan Johan van Matenesse wordt de
navolgende kantteekening omtrent eene medaille aangetroffen » On a trouvé une medalle d'or sur le corps du
comte Christophel a la rotte (route?) de Mouvrick; d'ung
coste il y auoit trois anneaux entrelaisées, du primier
le dictie estoit: Victoire entière , du second: Au pays
seurte, au troisième au mort ho...teuse; de 1'aultre costé
estoit escrit : Johanna, p. la grace de dien Royne de navarre seule et auecq les autres pour defendre le loy , le roy
et la patrie.

Omtrent den hier genoemden graaf Christoffel en de
belangrijkheid dezer medaille wenscht men eenige inlichting te bekomen. Men besluit, deze en nog eenige andere vragen ter plaatsing op te zenden aan de redactie
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van de Navorscher, waarmede het bestuur zich in betrekking heeft gesteld.

Brief van Pieter de Groot aan Hartzoeker, 167. Nog
wordt, namens den heer v. K., ter tafel gebragt een afschrift
van een zeer belangrijken en geheel eigenhandigen brief,
door Pieter de Groot op den 7" November 1672 uit Antwerpen geschreven aan Hartzoeker te Rotterdam , waarbij
hij de redenen mededeelt , waarom hij zich , na den moord
der heeren de Witt , voor het oogenblik buitenlands heeft
begeven.
Wordt verzonden naar de commissie van redactie , ten
einde te worden gevoegd bij de brieven van Pieter de
Groot, vroeger ter plaatsing medegedeeld door de heeren
J. J. de Geer te Utrecht en B. W. Wttewaall te Leiden.
Zie Kronijk, 1849, bl. 411, en 1850, bl. 121.
De voornoemde rapporteur biedt voorts, namens den heer
Rammelman Elsevier te Leiden , aan het Genootschap ter
plaatsing aan :
P. Alanteekeningen betreffende den oorlog tusschen Holland en Utrecht, 1481-1483 , toegelicht uit de thesoriersrekeningen en vroedschaps-resolutiën der stad Leiden.
Wordt besloten deze bijdrage te stellen in handen der
commissie van redactie , ter plaatsing in de Berigten, te
gelijk met de vorigen door den heer R. E. toegezonden
stukken tot datzelfde tijdperk betrekkelijk. Zie Kronijk
1851, bl. 97.
2°. Opgave van eenige zeldzame boekjes betreffende het
innemen van 's Hertogenbosch in 1629.
De rapporteur voor de provincie Noord-Braband wordt
verzocht de opgave dezer stukjes , zich bevindende in de
bibliotheek van wijlen prof. Thijsius te Leiden , toetezenden aan den heer dr. llermans te 's Hertogenbosch , met
beleefdelijk verzoek de noodige inlichting omtrent de zeldzaamheid daarvan aan het Genootschap te willen geven.
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Graftombes in Germaanschen smaak en in dien der Renaissance. De heer Eyck tot Zuylichern geeft, als lid der

commissie ingesteld tot verzameling van afbeeldingen van
grafzerken en andere gedenkteekenen van oude beeldhouwkunde (zie Kronijk, 18M , bl. 8), het navolgende verslag :
Te Utrecht treffen twee graftombes vooral de aandacht.
De eerste wordt gevonden in eene zijkapel van de Domkerk ; zij is geheel van zwart marmer of toetssteen , doch
aanmerkelijk beschadigd. Zij prijkt met het liggend beeld
van een der Utrechtsche bisschoppen. Ter zijde bevinden
zich 10 nissen in de lengte en vier in de breedte, met
beelden in klooster- of geestelijk koorgewaad. De nissen
zijn gevat in Germaansch lijstwerk met rozetten. Het
schijnt , dat deze tombe oorspronkelijk in het midden der
kapel heeft gestaan, maar naderhand , welligt bij het vervaardigen der deur naar de kerkenkamer, tegen den muur
is verplaatst. Waarschijnlijk is toen een tegen den muur
geplaatst opschrift weggeraakt of overgewit. Deze tombe
schijnt uit de 14" eeuw afkomstig te zijn.
De andere tombe bevindt zich in de St. Jans kerk en is
van den proost Theodorus van Wassenaar , 1465 ; zij is
van zandsteen , fraai bewerkt en zonder aanmerkelijke beschadiging. Op het dekstuk ligt zijn beeld met het hoofd
op een kussen en een leeuw aan de voeten , ter zijde zijn
4 wapenschilden aan banden of riemen hangende , in ronde
lijsten voorgesteld, aan het hoofdeinde is zijn helmteeken
en tegen den muur zijn wapenschild met opschrift en de
hoed met kwasten. Zonder twijfel heeft deze tombe in
1682 bij de verbouwing van den gevel der kerk eene verplaatsing ondergaan.
Te IJsselstein, in den noorder kruisarm der kerk , is
eene graftombe , door banken bedekt. Zij is van blaauwen steen met de beelden van twee geharnaste ridders en
hunne vrouwen. Zij heeft geen opschrift, waarschijnlijk
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zal dit tegen den muur gestaan hebben eenig onderzoek
daaromtrent zou niet onbelangrijk zijti.
Te Mestbroek bevindt zich in het koor tegen den muur
eene beschadigde tombe van blaauwen steen, prijkende met
het beeld van een abt, zonder veel ornamenten en voorzien met een opschrift op de staande zerk , waarvan nog
leesbaar zijn de woorden de Starkenborgk.
Te Alkmaar is op het koor eene eenvoudige en smake.
loos beschilderde tombe van baksteen waarboven , een ronde
witte steen met den Ilollandschen leeuw en een randschrift,
ter gedachtenis van graaf Floris V. Deze witte steen schijnt
zeer oud te zijn en is zonder twijfel bij het bouwen der
tegenwoordige kerk in 1470 aldaar uit de afgebrokene
overgebragt.
Te Breda in de Lieve Vrouwe kerk zijn drie tombes l°.
van Jan van Polanen I, j 1384, hij ligt tusschen zijne twee
vrouwen, en is gekleed met een malienkolder van ringen
of netwerk. De beelden zijn van marmer, doch zwaar
beschadigd. Aan zijne voeten ligt een leeuw en aan die
zijner vrouwen liggen honden. 2 Van Jan van Polanen
II, t 1393. In de wapenrusting is reeds een merkbaar on.
derscheid, daar zijn malienkolder reeds met het harnas vereenigd voorkomt. Ook aan zijne voeten ligt een
leeuw. 3°. Van Lngelbrecht I van Nassau, -1- 1446. Deze
tombe is eene der best bewaarde. In een met lofwerk
en wapenschilden rijk versierden Gothischen boog zijn
staande en knielende beelden voorgesteld. Alles is in
fijnen zand- of mergelsteen kunstig uitgewerkt, doch met
eene dikke kalklaag bedekt. Al deze tombes staan in den
kooromgang in bogen, en zijn in plaat afgebeeld bij van
Goor, Beschrijving van Breda.
Te Nijmegen is midden op het koor der Groote kerk de
graftombe van Catharina van Bourbon, gemalin van hertog
Adolf van Gelder, -j- 1469. Deze fraaije tombe heeft een
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voet• en dekstuk van blaauwen steen. De zijden zijn geheel
bekleed met koperen platen , met zes afdeelingen in de
lengte en twee in de breedte , waarin de beeldtenissen der
apostelen en andere heiligen , benevens 16 wapenschilden
met bijschriften voorkomen , de afdeelingen zijn gescheiden
door koperen staven of lijsten in den smaak van de beeren eener kerk. Boven op het dekstuk is eene koperen
plaat , waarop men de beeldtenis van de bovengenoemde
hertogin in levensgroote vindt met een omschrift. Al deze
afbeeldingen zijn zeer krachtig in het koper gegraveerd,
met zwart en kleuren ingelegd en zeer goed bewaard gebleven.
In den smaak der Renaissance treft men de navolgende tombes aan.
Te IJsselstein in het midden van het koor der kerk is
de tombe van Alijd van Culenborg, gemalin van Frederik
van Egmond, beer van IJsselstein , -j- 1471. Op een dekstuk van blaauwen gepolijsten steen ligt hare beeltenis van
zandsteen , hebbende aan het hoofd een kind en aan de
voeten een hond. Ter zijde zijn in de lengte 4 nissen ,
en aan het hoofd en voeteinde de wapenschilden van IJsselstein en Kuilenburg. De nissen zijn gescheiden door
Jonische halve colommen en bestemd voor losse beelden,
die er echter niet meer in gevonden worden.
Te rianen in de kapel naast het koor der kerk , de
tombe van Reinoud van Brederode , j- 1556, en zijne vrouw
Philippotte van der Mark , met veel beschildering en verguldsel. Op eene zwart-marmeren tafel , gedragen door
vierkante , met lofwerk versierde , pilaartjes , liggen de
beeldtenissen van Reinoud en zijne vrouw, bedekt met
een laken , op de hoeken zijn kinderen voorgesteld , die
wapenschilden en omgekeerde fakkels in de hand houden.
Onder deze tafel ligt de beeldtenis van zijn oom Francois
van Brederode, welke in 1529 in eene beek bij Eindho-
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ven verdronk en volgens de overlevering voorgesteld is
in den toestand , waarin het lijk in het water werd gevonden. Boven de tombe is een door zuilen gedragen
houten verhemelte. Aan het oostelijk einde van het koor
staat een altaar met beeldwerk en wapenschilden, het een
en ander is voor eenige jaren nieuw opgemaakt.
Te Arnhem in de Groote kerk midden in het koor , ziet
uien de tombe van hertog Karel van Egmond, -j- 1588.
Op een dekstuk van zwart marmer ligt zijne geharnaste
beeltenis. In de rondte liggen 8 leeuwen, die wapenschilden houden. Ter zijde zijn 6 nissen in de lengte en twee
in de breedte, waarin beelden van apostelen en heiligen.
De beelden, nissen enz. zijn van fraai wit marmer met
zwart marmeren lijsten en voetstuk. Tegen een der koorpilaren hangt de tweede geharnaste beeldtenis van dien
hertog, knielende voorgesteld met zijn helm voor zich, onder een verhemelte met 4 gedraaide Corintische kolommen
met wijnranken omslingerd. Dit is van hout en even als
het marmeren gedeukteeken fraai bewerkt en goed bewaard.
Tegen den koormuur leest men het bekende opschrift:
»Carolus egregius Dub illu'strisque sepultus
In turnulo hocce jacet, Geldriaci iinperii
Qui post millenos centenos quatuor annos
Septuaginta fait flatus in orbe puer
Et pust millenos centenos quinque recessit
Octo triginta, annos septuaginta tevens.",
De Oa alen te Amersfoort en Rheenen , de koorhekken te
Haarlem, Weesp, Utrecht, Naarden zijn ook merkwaardig.
Twee merkwaardige brieven van graaf Willem van Nieuwenaar 1) aan Floris , heer van IJsselstein, 1528 en 1589.
Medegedeeld door den heer Drieling te Utrecht.
De inhoud van den navolgenden brief en het daartoe
1) In den korten inhoud, bl. 901 hier voren, staat verkeerdelijk
graaf Willem van Nassau , bijgenaamd den Ouden.
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behoorend stuk hebben blijkbaar betrekking op de oneenigheden, welke, ten gevolge der hervorming, tusschen
Karel de V en de Duitsche vorsten, die de leer N an Luther waren toegedaan, plaats vonden. Er schijnen door
Floris van Egmond, van wege den keizer, onderhandelingen met liessen en diens aanhang plaats te hebben gehad,
en Floris heeft vermoedelijk het gevoelen en den raad van
graaf Willem van N. willen inwinnen omtrent de Beschik•
ste wijze, om deze protestantsche vorsten tot de gehoorzaamheid des keizers terug te brengen. Hij blijft dan ook,
zooals uit den brief zoo kennelijk blijkt, niet in gebreke
om rondborstig zijn gevoelen omtrent de aangelegenheden
van dien tijd aan den dag \ te leggen, en de raad , dien hij
geeft, draagt getuigenis zoowel van het verlicht oordeel
als van het braaf en opregt karakter van dien graaf.
Walgeboren , edell , Iieue her vnd neue. Na myner
frunttellicher, dienstwillicher erbiedonek fuegen ich v 1.
zo wyssen, dat ich vnsem auescheyde na myn goet beduncken gestalt haue van der handellonek vnd vnderhandel..
Ionck tuysschen key.mat. vnd liessen, sambt s. g. anhange.
Ich kan, dat weys Got, nit anders by mir bedeneken, it
kome zo freden aue krege mit Toerken aue Krysten , dan

dat it dat notzt vnd best also were, wan man it dar zo
brengen kunde, dan it were key r . mat. wall so eirlich als
syn mat. sy schon mit der gewalt gestrafft, da doch noch
vill so gann vuurde, so were it ouch dat gottellichst vnd
solde dat Iangest douren. Ich en kan nit dencken wat raetz
der Roemsche koe. hat , de in da hyn brengen dat he
dem paess vnd synem hout sus honiert vnd macht den
keyser mit sich gegen all mynschen verdechtig, sonde eir
vnd profytt; dan willen sy beide wat eirlichss vnd goettz
don in vnsem Krystendonl, vnd den Roemschen soustall
wat vegen, so is in dit eyn goet Luytter gewest, he sy
sus we he wille; dan helde der paes bleuen als he was
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in sonderheit der Clementz, ich en tzweyffell nit Got der
Her vnd folgentz keysser vnd koenynck en sulden geynen
groisser vyant op eiden gebat hauen, vnd wurdé gewysslich sy da hyn bracht hanen, da sy in nu hyn brengen kun.
nen, der gelichen moegen sy ouch mit dein Toerken aller
sorgfelldicheit eyn ende machen vnd an dein rich erhalden
wat sy willen, vnd oeuer eynnen deill so wall als den
anderen geweldiche heren syn, vnd Franekrich so wall als
Engelant vnd anderen vrnsitzenden sagen, wat sy van in
gedan willen hauen, wa nit weyss ich nit zo sagen, wat
der duyffell noch wall fur spill an richten neoecht. Her
vin balde v 1. de pant her an, als eyn krist vnd goeder
diener vnssers keyssers, der Her sail vch das gedeyen vnt•
zweyffellich verlenen. Ich haue dit in der eille kortz
oeuer eynnen houff geworffen; v 1. werden it langer vnd
besser verstan dan ichs in der eille geschreffen; den ver.
atendegen ist licht gepredeget. De sach is groiss vnd
wichtig, doch tzweyffell ich nit wa mans v 1. gan, sy sail
goett da in don moegen. It en were nit boeisse dat v 1.
vnd der lantgraff eirgentz in perschonnen zo samen quemen , it were zo Eyms true wa it sus best gelegen, so
moecht eynner dem anderen soers vnd sour vndcr ougen
sagen, dat hylfft all vilt besser dan dat oeuer velt schic•
ken vnd schryffen. Moechten wir it coachen dat wir Nassau vnd Hessen middeller weill vergelichen moechten, so
dat v 1. graff Wilhelm van Nassau mit vns anderen zo
hulffen nemen moechten, dat sulde v 1. eyn groisse verlichteronck syn, vnd sulde by Sassen vnd den anderen allen, da wir ouch gelouff vnd wat gehoyrs by helden, wall
zo goedem ende helpen.
V 1. dancken ich fur den buydeli, were vr wunsch war
worden ich sulde vch noch viel me dancken, he en is nit
nuyss dan v 1. wissen mogen; vernemen v 1. wat goetz dat
sich schreyffen liest, bidde ich fur mit zo deillen. Bits
8*
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alles en bane ich v 1., de mir altzit zo gebieden hat, nit
sullen verhalden. Datum Bedbur den XXVJ te° Juny anno
etc. XXVIIJ 1).
U 1. goetwilliche neue,
Wylhelm , g. z. N.
Opschrift: Dem walgeborn erfellen heren Florys van
Eckmont, graffen zo Buyren vnd Lerdamne, heren zo Is.
selsteyn, keyr. mat. capiteyn general! etc., m. f. 1. heren
vnd neuen.
Met eene andere hand aan den voet van het opschrift
staat: Du conte de Neeunaer, Lanchien.
Een ongeveer gelijktijdig stuk luidt aldus:
Dit is, op verbesseronck , myn kleyml bedencken.
Eyrstlich tunckt mich , dat keyr. mat t. mit allen truyen
zo raden .sy , dat ir matt. sich mit den Lutterschen fursten
in eyn vnderhandellonck geuen vnd, wa Got genade dar
zo verleint , sich mit in vergelichen lass , vnd Duyschlant
als dat swert , da sich ir ma t. irer vyant vill mit erweren
mach, van iren vyanden nit vs der hant nemen lassen;
dan we hyllich der paess vnd we krysstlich der koe. van
Franckrich sync aue gekant werden , so en is doch ir
krystliche hyllichgeit neyrgentz me mit bekumert dan 'dat
sy ' dat rich vnd keysserdom, (ja de gantze Krystenheit)
weder eyn ander bewegen vnd gegen ir oeuergeit zo werck
stellen moegen , da mit ir gotloisen regenvent bestendich
blyffen moege.
Da mit auer dit der massen gescheyn moege, dat it
key". mat. gegen diesse als de furnemlichsten vnd ouch
sust ander potentaten vnd aller meneklich er sy wat stantz
he wille don moege, vnd in sonderheit ouch ann auebroch
irer reputation , zo hofftten ich , wan v I. sambt anderen
41 Kan welligt de schrijver , zich bij het stellen der dagteekening
verschrijvende, het jaartal 4528 in plaats van 4538 gesteId hebben ?
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so sy zo sich tzoege anfencklich im namen des heren vnd
forderonck eynnes bestendegen fredens mit hessen van
wegen der anderen stonde ader anderen beneucn s. g., so lie
zo sich neme aue ome zo gegeuen worden in handellonck
geg en vnd versoechten, aue sy zo bewegen weren aue
syn mocchten (we ich in warheft halde, dat zo don syn
snide) dat sy anfencklich dat genege, so sy den geysstelichen genomen, weder zo steliten ader sulehs in key r. neat.
harst bys off eynem gemeynen concilioni verdragen, we
it da mit gelialden werden snide vnd dat sy neinantz zo
sich drungen noch sus oeuer tzoegen aue bedrengden, er
were wen er wulde, vnd liessen sus de reyn hylge schryfft
richter syn eirs gelouffens vnd vnder wurffen sich da mit
keyr. mat., als her furgestalter oeuergcit van Got in allen
tzittellichen dyngen, bys dat Got genade geue vnd gunt,
dat wir all, it were dorch eyn gemeyn cristtellich conciliom
ader sust, in eyn gantze vergelichonck na synen gottelichen
wonde vnd wyllen quemen. Ise mit toecht mich, dat weder Got als vnser aller Iíeren vnd der gelichen gegen keyr.
mat., als vnseren tzittellichen heren vnd van Got furgestalte
ocuergeit, nit verkleynlich noch nadeillich gehandellt en
wurde, sonder were zo allen deillen , na gelegenheit der
sachen liddelich vnd billich; dan will man euangelisch
syn, so en sail man nit nemen noch kregen; sail man ouch
sus de warheyt sagen, so is des paes sambt der synen fur
haucn vnd trachtonek, so wall gegen key. ma t. als sust
all arme gemeyn crysstelliche folcker, so gantz vndoegelIich vnd vnliddelich gewest, dat an eynnem orde dar gegen gedan vnd getracht hat inoessen werden , dan Got hat
es der inassen nit langer lillen mogen; wall moecht man
sagen , es hedde mit besser maniieir syn mogen , doelt
wan man ouch bedenckt vnd zo hertzen nymbt, we vnbescheinbt sy gegen Got vnd all krysten gehandelt hailer',
der wall zo bidden dat sy sicli sambt vns noch besserdcn,
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so en is it nit so hoich zo ver wonderen; her vnl moest
man, myns achtens, anilencklich tuysschen beytz da in
don we man kunde vnd nit we man wulde da mit man
arch nit arger machten.
Wa key. ma t. lillen moechten dat v 1. dit als fur sich
vnd doch nit an wyssen irer ma t. mit Hessen versuechten
vnd betasten , we it dan balder geschege, we it besser
were dan de bedreicliliche prackticken en verren nit;
mich tunckt dit sulde sich fur dat eyrst vill besser
dorch v. 1., als den vertrouden aller deyls , don lassen dan
dorch eynnen der vyll geissttellicher aue werrentlicher
were; wat ich v 1. als ir fruit vnd eyn vndoegellicher crist
he in huifflich vnd redicli syn moecht, sail sy mich altzit
van hertien geneyget vnd begerich wissen vnd vynden als
den der ouch noch fur synem ende eyns gern wat 'goctz
doen sulde.
Item beneuen diesser groisser handellonck moechten v 1.
der handellonck tuysschen Hessen vnd Nassau ouch zo fredel•

lichem goedera ende helpen; -dan sy synt, myns achtens, so
na by eyn, we ich v 1. lest zo Trycht sacht, dat ich nit en
tzweyffell will, v 1. mit dein kurfursten van Sassen aue fur
sich selffst den arbeit da in don aue an sich veine, ir en
suldt sy nit vngescheyden lassen , da dan v 1. nit alleyn
key. mat. sunder dem gantzen rich eynnen groissen dienst
an deden vnd furneinlich den van Nassau als vren frunden. v 1. fangen it an in dein manier des heren, ich hod'en
sy sullen der syn dem er der eyren vnd sullicher goeder
daet gan.
De navolgende brief van graaf Willem van Nieuwenaar
is vooral der aandacht waardig wegens het gunstig oordeel,
dat hij velt over Willem II, zoon van den hertog van
Kleef, die in 1528 Karel van Gelder in het bestuur opvolgde. Hoewel de brief geen opschrift heeft , is hij blijkbaar eveneens aan Floris van Egmond gerigt. De wijze
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waarop de graaf zich in zijne beide brieven uitlaat over
den paus en over de zaak der protestantsche vorsten, z ou
niet zonder oenigen grond doen vermoeden, dat de graaf
van Buren niet geheel afkeerig was van de leer van
Luther, waartoe Willens van N euwenaar zoo blijkbaar
overhelde.
Deze brief, zich mede bevindende onder de papieren
van Buren, luidt als volgt:
Walgeboren, edell, lieue her vnd neue. Na myner frunttellicher, dienstwillicher erbiedonck fuegen ich v 1. zo
wissen, dat ich v 1. brieff eirst he zo Arnem entffangen
harte vnd dar vs verstarden, dat v 1. gem gehat, dat ich
mynen wech van Breda he her by v 1. zo genomen, des
dan graff Wilhelm van 1Nassau vnd ich also zo don gantz
geneygett gewest; wit- worden auer zo Breda bericht, dat
v 1. van Buyren na lJssellsteyn vertrocken weren, sus en
wolden wir v 1. nit furby gereden haueii , dan v 1. en
inoechten vns nit so gern by sick gehat ha gen; wir en
weren noch lieuer by v 1. gewest; kan it graff Wilhelm
gedon vnd wa he boert dat v 1. noch zo Buyren zyn, so
balde ich u ganz, he werde v 1. besoechen; jell en kan es
dit mall nit gedon, dat mir leit is, dat weis Got; dan
rich verlanget van goedem hertzen v 1. sambt myner
frauen vnd suster v 1. housffrauen zo seyn. We ich ouch
v 1. boil zo ,Buyren gern doei vulde, doch wat dit malt
nit gesyn kan, mag balde gebessert werden; dan ich mach
midi nil diesser lastart wat besser gebrouchen, dan ich
wall ehe gedon, so vyll genaden haue ich me by diessem
heren dan by dein anderen. Verner en weis ich mich
noch nit zo beroemen.
Jell en weis v I. nit ronders van diessem orde vnd handellonck zo schryffen , dan ich en sien he nit dat mir ge.
feldt dan alleyn eynnen fynen jongen fursten , der wall
zo beklagen , dan ich en kan in s. g. perschon in war-
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heit nit anders vynden, dan dat he got forelit vnd gegemi
de layde nit gern don en sulde dat nit recht en were, so
vern it s. g. verstuncle; her vm biddo jell v 1., sy willen
doch dein fromrien jongen fursten zo goede all rniddell hel.
pen bedeneken, de s. g. zo eynem goeden freden bij keyr.
ma,. lielifen moechten, dan s. g. syn es in sich weit Vuil
wirtt antzwiffell key. ma t. noch cynrnen truyen fursten
vnd eirliehen diener vertreden, dan dyt wessen en will
sus geynnen dour hauen we der her van Hemert , der lie
by mir op mynem dage gewest, v 1. all gestalt langer
vnd besser verklaren sail, dan he kent vnd versteit diesser luyde hendell vnd don wat besser dan der genieyn
roan. Ich en kan mich noch geyser genaden van diessem
fursten verbogen, noehtant is lie mir lieff vm syner fromicheit willen; dan ich en kennen ire/. geynen in dem
alder, he sy Duysch aue Welsch, der erne in dem gelich
is , dar vin last vns all helpen vnd raden dat man cme
syn verderven verhoede; so vilt in lair is, will ich nit
fyren, Got gene it sy mir zo notz aue vnnotz, dan it wint
sich antzwyffell noch viii foleks an diessem jongen manne besseren, als dem der Gotz wort jai monde vtid hertzen
hat. Ich haue Tait dem heren van Hemert allerley conuersatye lie van gehat, we he v 1. berichten Wirt, wan inir
Got zo v I. hyli-ft, willen wir verner da van sprechen. Ich
en weys "v 1. fur ditmall weitters reit zo schryflen, dan
na dolti auescheyde , zo pránekfort, so werden de fursten
inn rich vnd Duyschlande etlichen irer rede zo Noerenberch by eyn schicken, nenilich im eirsten yam Augest,
vm van der Spaldonek aue dem eirdom, so wir in vnsein
gelouffen hauen zo sprechen, vnd de vnderstan zo verge.
lichen, zo wall van eynner syden als van der anderer Lotter vnd druene. Got der her gunne vnd geue in vnd vns
den rechten stlichen verstant. lek liane zo Broeissell gehort dat der paess and Venetianer deur keysser weder
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eyn goot stuck gedan hauen int dem freden so sy hynder
irer mat. alit dem Turken geelacht, it sulden ehe byllich warnonck syn, de all der vyerllett de oiigen op don
sulden. V 1. willen doch so vilt gegen dat duyffelsche
rich helffen dencken als moegellich zo forderonck Gotlichs loeffs vnd iren, we ich nit tzwyffell v 1. nit vnder•
lassen werden, dan will key'. mat. Got synen vnd vnser
aller fleren fur den paes cynnial annemen, so sail he
lichtlich dem oeuerichen van diesser werlett herschep ; wa
nit, so moecht it wall eyns eyn seltzarn anderonck nemen.
Dit allet ich v I. in groisser eille nit en hallo willen verhalden, de ich sambt myner lieuer frauen vnd suster dem
Heren aller Heren don beuellen, der sy mir altzit zo gebieden fur allem leide genedeklich bewar. Datum Arnem
den XIIIJdeD Juny anno etc. XXXIX.
U I. altzit goetwilliche neue,
Wylhelm , g. z. N.
Missive van C. de IFitt aan de staten van Holland en
West-Friesland, 1667, en Generale Instructie voor de of ficieren op 's lands vloot, 1672.

Naar aanleiding van een berigt, voorkomende in de Algemeene konst- en letterbode, van 7 Maart 181, n°. 10, en
betreffende eene verzameling van 14 brieven in genoemd
tijdschrift nader omschreven , allen gerigt' aan den viceadmiraal Enno Doedes Star in 1707 in het huis Bolhuis
bij wirdum, prov. Groningen, overleden, en waarvan er
oenigen betrekking hebben op dat merkwaardig tijdperk
onzer geschiedenis, biedt de heer Beeldsnijder van Voshol
ter plaatsing in de Kronijk aan:
1°. Eene missive door Cornelis de Witt op den 27en
Augustus 1667 geschreven aan de staten van Holland en
West-Friesland, verz. van het schip de Zeven Provincien, zeilende omtrent Doodmanshoofd , o. a. inhoudende con om-

standig verhaal van den mislukten aanslag op eenige En.
gelsche Virginie-vaarders in de haven van Foy.
2°. Generale instructie ende ordre vande gedep. en gevoltnachtichden van de hoog. mog. heeren Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden op s landts vloote, met advis
ende goetvinden van den lt. admirael de Ruyter , gearresteert voor de -hooft-offieieren , capiteynen ende commandeurs vande selve vloote, daer nae sij haer in d'aenstaende
expeditie , battaille off recontre met den vijandt sullen hebben te reguleren. Gedaen ende geordonneert int slandts
schip de \ Zeven Provincien desen gen May, 1672. Oorspronkelijk geteekend C. de Witt en Michiel Ad. Ruyter.
Beide stukken worden gesteld in handen der commissie
van redactie, om ze te plaatsen in de Kronijk, in geval zij
onuitgegeven zijn.
De heer P. J. Six van Hillegom, te Amsterdam, stelt ter
beschikking van het Genootschap :
1 °. Een handschrift van K. van Alkemade en P. van
der Schelling , ten titel voerende:
Domeynen van de graven en gravinnen van Holland en
Zeeland aangewezen inde staaten en rekeningen derzelver
gravelijke tresoriers generael.
2°. Catalogus librorum inanuscriptorum et operum ineditorum etc. Corn de Alkemade, a° 1718.

Voorts vertoont gemelde heer aan de leden:
1°. Een Album van Janus Gruterus , afkomstig uit de
verzameling van Cornelis van Alkemade.
2°. E en handschrift, van Andries Schoenmaker, getiteld:
Laste der stadhouderen van de graven van Holland , Zeeland en Wrest-.Friesland, beginnende met de regering van
vrouwe Jacoba van Beijeren, gravinne van Holland , mitsgaders de gouverneurs generael, soo van de geunieerde provintien als van de Spaansche of naderhant Oostenrksche
Nederlanden tot dezen tijd toe.
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Afteekeningen van doopvonten. De heeren jhr. Ortt van
Schonauwen , Eyck tot Zuylichem en Huydecoper van
Nigtevecht vertoonen eenige door hen vervaardigde afteekeningen van verschillende doopvonten, met bijgevoegde
verklaring.
Ten bewijze hoe weinig waarde men doorgaans gehecht
heeft en nog hecht aan soortgelijke merkwaardige overblijfsels der middeleeuwen , strekke het volgende :
De doopvont te Eenrum, provincie Groningen , dient
tot het bewaren van cement in Benen timnermans winkel.
Die te Oosthuizen , Provincie Noord-Holland , aan de oostzijde der kerk ongeveer 11 el in den grond gevonden,
dient nog om het water uit eene goot van de kerk op
te vangen , terwijl de rand daarvan wordt gebruikt voor
het slijpen van messen; eerre andere in de provincie Utrecht
even buiten het dorp Vreeland op den weg naar Loosdrecht staande , diende tot schrampsteen. Die te Doorn
strekt tot voetstuk der predikstoel. Die te Broekhuizen,
vroeger gebruikt voor voederbak van klein vee, werd
evenwel later door den heer van Nellestein en Broekhui•
zen tot monument verheven.
Men besluit deze afteekeningen in steendruk te geven,

en met de omschrijving in een der genootschappelijke
werken te plaatsen; de heer B. de Poorter wordt door
het bestuur uitgenoodigd , om zich met de afteekening
daarvan op steen wel te willen belasten, waartoe deze heer
zich bereidwillig verklaart.
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7. VERGADERING. 29 MAART 1851.
Teregtwijzingen, Onuitgegeven werken van Johan
Bengers van ten Post. Zutpliens landregt. Jan Pietersz. Swe_
ling. Archief van het Bartholo,neus Gasthuis te Utrecht. Mislukte aanslag van 's lands vloot op eenige Engelsche Virginie -vaarders, in de haven van Foy, 4667. Generale Instructie voor de
officieren van 's lands vloot, 4672.
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Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn
Huygens. 's Gravenhage, 1842.
Tweetal Bijdragen betrekkelijk de boekdrukkunst. (Niet
in den handel). 's Gravenhage , 1844.
Geschied- en Letterkundige bijdragen. (Niet in den handel) , 1850.
Iets over Gerard Schaep en zone verdiensten omtrent de
penningkunde en die van Nederland in het bijzonder.
Klooster Sermoen, alsmede een verhaal wegens den

oor
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sprong van den dobbelsteen, volgens een handschrift der
15 e eeuw, berustende in de verzameling van A; D. Schinkel.

Over eenige Nederlandsche , of in Nederland werkzaan
geweest zijnde medailleurs , gedurende de 17e eeuw.
Van den heer dr. F. C. Kist te Utrecht.
Grondtrekken der rnuzijk door F. Blendel, uit het Hoog.
duitsch. Utrecht, 1851.
Van den heer mr. 11. Hooft Graafland te Utrecht.
De staatsschulden getoetst aan de beginselen der staatshuishoudkunde door H. Hooft Graafland. Utrecht, 1851.
Teregtwijzing op de Kronijk van 1848, 1849 en 1850.
Het Bestuur is aan de beleefde mededeeling van den heer
nlr. v. Dam v. Noordeloos, te Rotterdam , eenige teregtwijzingen verschuldigd; waaronder de navolgende :
1848. Bl. 19 r. 2 v. b. Ussenbach , lees : Uffenbach.
»

»

» r. 11 v. o. den Hr. Vollenhoven, lees: den

heer Cornelis van Vollenhoven Jansz., almede te Rotter•
dans, door huwelijk van dien heer met de dochter van Salomon Bosch voornoemd.
»

» » r. 15

v. o. achter de woorden door v. d.

S. (van der Schelling) »die in de maand Mei van het jaar
1751 te Rotterdam in het openbaar is verkocht , en waarvan de catalogus als nog voorhanden is.
1849. Bl. 21--24. De brief van Philips II, aldaar mede.
gedeeld door den heer Beeldsnijder van Voshol, was reeds
in druk uitgegeven weinige jaren vroeger in het werk van
Reiffenberg, Correspondance de Marguerite d',dutriche avec
Philips
»

II. Brux., 1842.
» 89 r. 8. v. o. Sputingh, dit moet Spieringh

zijn. Gerard S. was kastelein, dross., ob. 1571, zie Oudenhoven, bl. 35.
»

» 251 en 252. Het aldaar medegedeelde was

den heer A. D. Schinkel bekend, zie zijn aangehaald
werk, bl. 24.
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1849. Bl. 252 r. 13 en 12 v. o. Deze gissing is onjuist.
Be bedoelde heer (Kronijk, 1848, bl. 19, reeds vermeld)
was Corns. v. Vollenhoven , Jansz., oud burgemeester en
wethouder der stad Rotterdam, die door zijn huwelijk
met de dochter van S. Bosch in het bezit daarvan was
gekomen en wiens erven die verzameling in Januarij 1848
te Amsterdam hebben verkocht. De catalogus werd toen
opgemaakt door dr. Schotel, wiens vroeger uitgegeven
werk, Leven v. Alkernade en v. d. Schelling, Breda, 1838,
belangrijk om mede raadpleegd te worden.
» » 290 r. 20 v. b. H. Celosse, 'dr. Hermans t. a. p.
zegt »H. Celosse, een man die mij anders niet bekend is";
vrij zeker echter is het dat deze was Hermes of Hermannos, zoon van Johannes, die, volgens Soermans K. Beg. v.
.z.-II. van 1625 tot 1653 pred. te Willemstad was; Hermes,
die alzoo waarschijnlijk zijne jeugd te W. doorbragt, werd
in 1642 pred. te Ridderkerk, alwaar zijn vader in 1608 pred.
geworden, en hij denkelijk geboren was. Hij had uitge•
diend 1676 en heeft zich bekend gemaakt door zijne uitgave der Psalmen Davids te Dordr., 1665, in 12°, waarover
men zie v. Tperen, Psalenger, Andriessen, Aanmerking,
Schotel, Kerk. Dord. en Witsen Geysbeek , B. A. C.117oordeiib,, die het eene niet onverdienstelijke berijming noemt.
» » 41.E en 440. De aldaar bedoelde ring van 01.
denbarnevelt is thans het eigendom van mevr. Smith v.
Engelen , geboren junkvr. van Hoey te Rotterdam, zuster
van mevrouw de Muralt en te zamen mede erfgenamen
van wijlen den laatsten heer van Barneveld , onder wiens
nalatenschap (1829) dat stuk voorhanden was, sedert in
de veiling te Amsterdam gebragt. De heer v. D. v. N.
deed daarvoor vruchteloos een aanzienlijk bod. Wat
de echtheid van dat stuk, dat overigens ook vrij onaanzienlijk is, betreft, de bewijzen zijn daarbij niet voorhanden , want Bene notariële verklaring dd. 7 April 1722,

de genealogie of geslachtslijst der familie Franken bevattende, zal daartoe nnoeijelijk kunnen dienen, terwijl de
ring zelve achter zeer dof glas de afbeelding van Oldenbarnevelt bevat, die waarschijnlijk door Franken daarin
later, tot gedachtenis aan zijnen meester, zal zijn geplaatst.
1850. Bl. 63 r. 7 v. o. tun lees tussehen.
»

» 128 r. 8 v. b. Johan Huyssen, secretaris.

Scheltema noemt hem pensionaris, heer van Cattendijke
en Monsterhouck; Adriana, was de dochter van Jan of
Gijsbert van Mathenes. Het portret van Johan Huyssen
door H. Houdries in 1598 vervaardigd en voorzien met de
wapens van hem en zijne vrouw en de spreuk Pax Armis,
Septa Altior, zegt voorts : flatus 4 Oct. 1566, Joh. II. Jur.
Licent. ad Zeel. nee non Rei-Mar. apud Middelburgenses
Mattiacorum a consiliis. (Hij stierf 1684). Zie

Smalle-

gauge , bl. 426, Scheltema, Staalti. Ned., d. I , bl. 515.
^^

»

881 r. 7 v. o. Gerit Cl...)hage, kan dat Cleer-

hage zijn?
»

» 440 r. 5 v. o. te licken, met een ?, doch dit

woord bij de Hollandsche vrouw nog goed bekend, is het
zelfde als : telanderen, gladmaken, glicken, veluire, nitere,
glicksteen. Zie Plantijn, Schat der Nederd. taal, 1578.
Onuitgegeven werken van den Omlander edelman Johan
Rengers van ten Post. Een der leden des Genootschaps ,
de heer iiir. H. 0. Feith, archivarius der provincie Groningen, is voornemens om de onuitgegeven werken van
den voornoemden edelman, bestaande in 1°. Rronijk, 2°.
Verhandeling over den staet en de politie der Ontlanden, in
het licht te geven. Het prospectus dezer uitgave, hetwelk
algemeen is verspreid geworden , behelst eene nadere opgave van den inhoud van dit handschrift, berustende in
de verzameling der charters en oorkonden, toebehoorende
aan de famille Rengers van Farmsum. Volgens verzekering van den heer Feith is dit handschrift van veel belang
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tot opheldering der geschiedenis , vooral die van de Spaansche tijden, dewijl de schrijver ze in de jaren 1583 en
volgende opgesteld en datgene het uitvoerigste heeft behandeld , wat in zijnen leeftijd is voorgevallen. De getuigenis, welke J. Scheltema daarvan geeft in het berigt
voor het eerste deel van zijn Staatk. Nederland bl. 23 en
volg., bevestigt deze verzekering. » Dit handschrift", zegt
deze schrijver, ?» is met groote schranderheid en wetenschap
door Johan 11. ten P. meerendeels ten tijde zijner balling•
schap zamengesteld, en bevat zeer vele onbekende omstandigheden. Bor heeft het geraadpleegd en verschillende
bladzijden, betrekkelijk tot de twisten tusschen stad en
Ommelanden, letterlijk gevolgd. Bijzondere wenken vindt
men er in nopens den naijver van voorname staatsperso.
nen en legerhoofden , waardoor zoovele zaken werden verachterd."
Bij de vermelding van deze aangekondigde uitgave meent
liet Bestuur des Genootschaps, in het belang der Vaderlandsche Geschiedenis , zijne leden te moeten opwekken ,
om den heer Feith door ruime inteekening in staat te
stellen om dit belangrijk handschrift in het licht te geven.
Zutphen landregt. De heer Drieling legt ter tafel een

hem toebehoorend handschrift van de 16 h eeuw , op perkament geschreven en voerende het voormelde, opschrift.
Wordt besloten dit stuk te stellen i n handen van den
heer B. J. L. de Geer, met verzoek daarvan nader verslag
uit te brengen.
Jan Pietersz, Sweling. De heer dr. Kist deelt eenige
bijzonderheden mede betreffende het leven en de werken
van dezen vermaarden Nederlandschen organist en doet
daarbij een nader voorstel tot het uitgeven eener statuette.
Archief van het Bartholomaeus Gasthuis te Utrecht. Medegedeeld door den heer Beger te Utrecht.
Plet koninklijk besluit van 1817, waarbij de onderschei-

VII. J.

9

120
kiene p st- en godshuizen te Utrecht onder ééne adiuiit
stratie gebragt zijn , heeft het natuurlijk gevolg gehad,
dat de documenten dier gestichten ook tot ééne verzameling zijn vereenigd. Over het algemeen zijn deze archie•
ven zelve in redelijk goeden staat , doch de zegels zijn
door herhaalde verplaatsing en ruwe behandeling deels
verloren gegaan en deels gebroken , terwijl ook eene schendige hand daarin niet valt te miskennen , aangezien de
staarten, waaraan de zegels gehangen hebben, van eene
mncnigte documenten zijn afgetrokken.
Deze documenten laten zich in twee gedeelten splitsen,
als: l°. bescheiden, welke onmiddellijk tot de gestichten
behooren; '°, vroegere documenten van bezittingen, die
naderhand in eigendom van eene dier inrigtingen zijn
overgegaan , of bij verschillen tot staving van het eigendornsregt zijn geligt geworden. Enkele stukken echter
dezer verzameling zijn tot geene dezer beide klassen te
brengen.
Van deze documenten beslaan die van het voormalige
St. Barbara gasthuis het grootste gedeelte; van de overige
is het aantal zeer gering, en bovendien is uit de verhouding dier stukken afteleiden , dat een gedeelte daarvan , hetzij groot of klein, is verloren geraakt. Ofschoon
zij grootendeels behooren tot het geldelijk beheer en bestaan uit transport-, erfpacht-, koop- en leenbrieven, enkele testamenten, waaronder zeer belangrijke, hetzij voor
schout en schepenen of voor een notaris verleden, zijn
zij nogtans wegens vermelding van personen en de nog
overgeblevene fraaije zegels, waarvan voor het grootste gedeelte geene afteekeningen bestaan, waardig voor verder
bederf en beschadiging bewaard te worden. Overigens bevatten deze documenten weinige of geene geschiedkundige
bijzonderheden. Enkele malen zien wij de stad Utrecht
in de droeve noodzakelijkheid gebragt om , ter bekoming
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van geld tot voortzetting van den oorlog, tot betaling der
consenten of tot het doen van groote reparatiën , lijfrenten
te verkoopen, zoo als dit in 1406, 1419, 1428, 1430,
1564, 1591, 1605, 16'25 en 1657 heeft plaats gehad.
De redenen waarom dit heeft moeten geschieden , zijn in
den inventaris nader vermeld.
De berigten, ons over die gasthuizen nagelaten , zijn
schraal en onvolkomen. Wat men daarvan bij Matthaens
en van Neussen vindt opgeteekend, is onnaauwkeurig; bovendien ontziet zich van Neussen niet , den arbeid van
Matthaeus nu en dan streng te gispen, terwijl hij zelf
van geene dwalingen, voor zoover althans de gemelde
gestichten betreft, is vrij te pleiten.
Omtrent den inventaris dezer archieven , welke door den
heer Beger is opgemaakt, deelt hij nog mede, dat de jaar.
en dagteekening, benevens iedere bijzonderheid, die eenige
aanteekening verdient , daarin zijn opgenomen , en dat
achter' elk stuk Gene beknopte omschrijving van het zegel
of de zegels, zoover die voorhanden zijn , is gevoegd.
Mislukte aanslag van 's lands vloot op eenige Engelsche
Virginie-vaarders in de haven van Foy kort na den zeeslag
bij Chattam , 1667. Medegedeeld door den heer Beeldsnij•

der van Voshol.
Na het teekenen van den vrede op den 81 Julij 1667,
werden de vijandelijkheden nog voortgezet; van Ghent bleef
op de Oostersche retourschepen der Engelschen kruisen, terwijl de Ruyter in het kanaal de gansche kust met schrik vervulde. De aanslag op de Sorlingische eilanden en tegen
Benige havens bleef echter zonder gevolg. Van Nes hield
intusschen de Teems gesloten , doch van Ghent keerde
wegens gebrek aan levensmiddelen naar het vaderland
terug , zonder iets van belang te hebben kunnen volvoeren 1 ). De navolgende brief van Cornelis de Witt heeft
I) Zie de Jonge, Zeewezen, II' deel, 2 , stuk , lil. 469 en volgende.
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betrekking op Bene der pogingen der Nederl. schepen om
eenige Engelsche retourschepen te bemagtigen. Er waren
in de haven van Foy eenige Virginie-vaarders gevallen,
welke een rijken buit beloofden , doch men vond raadsaam, oin redenen omstandig in dezen brief vermeld, van
die onderneming af te zien. Als eene bijdrage tot de
geschiedenis van de vermaarde overwinning bij Chattam
behaald, is deze oorspronkelijke missive der mededeeling
niet onwaardig voorgekomen.
Edele Groot Mogende Meeren!
Mijnen laetsten aen uw Ed. Gr. Mo. is geweest vanden 23°°
d.eser loopende maend , affgesonden uyt Torbay. Des anderen
daegs, den 24" 's morgens niet het opgaen vande sonde,
den wind Noord Noord West ende het weder een weynich
affgenomen sijnde , hebben wij goetgevonden alle de hooftofficieren ende capiteynen aen boord te zeynen, ende met
de heeren vanden chrijgsraed in deliberatie geleyd, off
niet geraden sonde sijn met het gros vande vloote weder
in zee te loopen , waerop goetgevonden ende geresolveert
wierde, aenstonts zee te kiesen met het gantsche gros ,
alleenlijck vermist werdende het advis jacht van Vriesland,
ende alhoewel het weder noch buijich was ende vrij hard
opcoelde, te loopen naer Pleymuyden, omme, indien het
mogel;jck ware, contschap te becomen ende te bejegenen
de Engelsehe vloote, op den 22" door den caper Allart
gerencontreert omtrent Doodmanshooft, gelijck deselve ons
ten voorsi. dage gerapporteert hadde, ende dat tot dien
eynde voor affgesonden souden werden de capiteynen Frans
van Nijdeck, Jan Pouwelsz. van Gelder, Pieter Jacobsz.
Nanningh, Jan Jansz. Verboeckholt ende Jacob Petersz.
Swartt, met last ende ordre omme te trachten onder de
walle eenich vaertuygh ofte visschers te beloopen, ten
eynde dat daer door seeckere condtschap van den cours
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der voorsi, vloote becornen iuochte werden; welcken volgende ontrent ten tien uyren zeyl gernaeckt ende met het
gros van 's lants vlote naer Pleymuyden voorsz. cours
gesett, ende boven den hoeck van Goutstaert gecomen
sijnde, kreegen wij bij buijen stijve coelte ende harden
windt , sou dat verscheyde mars-zeyls , als van den i t. admirl. Banckert , vice-admirael Evertsz. , capitain Paeuw,
aen stucken ende wegh waeyden, oock dat de focke rae
vanden schout bij nacht vander Saen gebroocken ende de
focke 't eenemael gescheurt is geworden; des riettegen•
staende sijn wij met het meeste gros van de vloote voorts
geseylt ende binnen de vaert voor Pleymuyden ten anc.
ker gecomen des avonts met het ondergaen van de sonne.
Omtrent ten acht uyren dienselven avond heeft, capiteyn
Jacob Pietersz. Swartt aen ons boort aengebracht twee
Engelsche visschers bij denselven voor Pleymuyden aen•
gehaelt, genaemt Joris Percker ende Daniel Levry, de.
welcke gehoort ende ondervraecht sijnde, verclaert heb.
ben , dat op maendagh, den 22en deses, omtrent den avond
binnen Pleymuyden ingeconren waren ses scheepen comende van de Virginische eylanden , sijnde van dacr

geseylt in compagnie van negen ende veertich zeylen , dat
een gedeelte van deselve geloopen sijn in het verkeerde
canael -naer Brestol, ende de andere, verstaen hebbende
dat een vloote vande Hollanders daer omtrent cruysten,
hoer geretireert hadden een gedeelte binnen Vaeltnuyden
ende de anderen binnen de haven van Foy; dat sij 't geene
voorsz. is verstaen hadden tot Pleymuyden ende Stoonhuysen,
van welcke plaetsen eenige coopluyden inde voorsz. schee•
pen geinteresseert , naer de gemelde havenen vertrocken
waeden; dat een vande voorsz. Virgini-vaerders, groot hon•
dert lasten, in het incomen vande haven "van Foy aenden
groot geraeckt ende vergaen was; dat dele gantsehe vloote

oopvaerders overgecornen was sonder cenich convoy; dat

134
Benige hollantsche oorlochscheepen voor haer vertreck
vande Virginische eylanden aldaer waren aengecomen ende
het conincx schip, genaemt de Elisabeth , tot convoy vande
voorsi, vlote gedestineert , verbrand , dertien coopvaerdijscheepen genomen ende noch ses ofte seven scheepen mede
verbrand hadden; voorts dat sij gelooifden , dat Jeremias
Smith met sijn esquadre in Yrland was binnen geloopen,
doch dat sij 't selve met geene seeckerheyt tonden affirmeeren, maer alleenlick door de gemeene geruchten sulex
verstaen te hebben. Waerop bij ons gedelibereert sijnde,
ende in achtinge genomen, dat het schip vanden schout
bij nacht vander Zaen provisionelijek als vice admirael
onder den l t. admirael van Aylua ende desselffs esquadre
aengestelt, vermits de boovengemelde breuke in de focke
roede huyden voorgevallen , niet bequaenl ende in state
was oturne onder zeyl te gaen: soo is goetgevonden ende
geresolveert , dat den l t. admirael van Aylua met de scheepen onder sijn edts. esquadre resorteerende , souden blijven
omtrent het schip van den vice admirael vonder Saen voorut.,
omme aen denselven alle mogelicke hulpe ende assistentie te doen in het repareren van desselffs focke rae, ende
claer maecken van 't geene gebroocken ende ontramponeert was; dat daernevens mede aldaer soude blijven den
capiteyn Jacob Corn. Swartt onder het collegie tot Amstelredam resorteerende , deweleke verclaerde van wangen
abundantelijek voorsien te sijn met last otnnre van de
voorsz. wangen aen den vice admirael van der Saen so
veele over te doen als denselven van nooden soude mogen
hebben ; dat voorts aenstonts ende sonder een eenich moment te vertoeven met het resteerende gros geseylt sonde
werden naer de haven van Foy voorn s. omme de scheepen aldaer binnen geloopen te vermeesteren ofte te ruïneren , was 't doenlijcken, ende naer ondervindinge van
de gelegentheyt ende situatie van de voorsz. haven sooda-
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inich te ageren , als ten meesten dienste van dein Linde
ende tot affbreuek van den vijand geraden gevonden sotule
werden. Tot welcken eynde des nachts tusschen tien ende
elff uyren liet behoorlijek zeyn gedaen sijude , sijn wij
't zeyl gegaen ende vonden ons des morgens met het opgaen van de sonne omtrent Doodmanshooft, den wint
N. N. West , doch met seer variabel , veranderlijck ende
buijich weder laveerden met alle spoet naer de walle
cnde de haven van Foy voorst., alwaer wij des voormid.
dachs omtrent *ten negen uyren aenquamen; lieten het
ancker vallen omtrent een canonschoot van 't gatt ofte
't incomen vande voorsz. haven. Aldaer gecomen sijnde,
resolveerden wij met den li. admirael de Ruyter nevens
den schout bij nacht van Nes ende den capiteynen Cnoppert ende Johan de Witte de voorsz. haven van Foy ende
het incomen van deselve te gaeii inspecteren, oock te sier
oft binnen deselve Benige scheepen ende de bewuste Virginis vaerders waren binnen geloopen , gingen tot (tien
eynde in een gaillott ende laveerden naer de voorsz. haven , sijnde den wind Noorden ende Noorden ten Westen;
voor de voors. haven gecomen sijnde, bevonden dat aen
(i'eene zijde van deselve was gelegen een cleyn fortken,
sijnde een ouden toorn, ende aen de andere een batterijtie
niet vijff stucken geinonteert , uyt dewelcke, iiaer't voorsz,
gaillott voor de haven aengecomen sijnde, hevich cainonneerden. Binnen de voorst. haven sagen wij perfectelijck
over de twintich schoone scheepen , soo pinassen als
groote flenyten, alle geladen , sijnde ontwijffelijck van de
scheepen uyt de Virgin's aengecomen. Van de bergen
aen de haven wierd oock met musquetten ofte vuyr-roers
op ons ende 't voorsz. gaillott geschooten, doch wierd niiemand gequetst , maer creegen allecnlick oenige schouten
door het zeyl ende wierd oock door de voorsz. musquetten
ofte haecks cenich touwwerck adgeschootcn. De voorsz.
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haven ende scheepen geinspecteert hebbende , bevonden
deselve gelegen aen wederzijden ende van achteren met
hooge bergen beseth, streckende N. 0. t. 0. ende Zuyd
West ten Westen, sijnde lanck omtrent een canon schoot.
Weder aen boort gecomen sijnde, is bij ons in deliberatie
geleyt , off niet ende op wat maniere de voorsz. Virginie
vaerders binnen ende achter in de voorsz, haven leggende,
vermeestert ende geruïneert souden tonnen werden; soo
is geconsidereert den wind Noorden ende Noorden ten
Westen was met ongestadigh ende buijich weder ende de
voorsz. haven niet conde werden ingeseylt , oock daer
binnen sijnde, niet weder vuytgecomen conde werden ronder nootsaeckelick aen een Jaeger wall ende dienvolgende
tegens de steene klippen te vervallen , dewijle de voorsz:
haven seer naeuw ende geen halve musquetschoot wijd
was; dat daer en booven , naer wij uyt het caertboeck
condeim bemercken , oock naderhant door eenige Engelsche
gevangens van een caper genomen ende aen ons boort
overgebracht, welckers schip in de voorsz. haven was binnen geloopen ende aldaer tot defentie van deselve gelegd,
geinformeert wierden, het diep van de voorsz. haven naeuw
ende int midden van deselve was loopende, behalven dat
de voorsz. haven met leegh water maer twaelff voeten diep
was , niet raedsaem gevonden eenige scheepen van oorloge
binnen te doen loopen , maer stelden ordre , om deselve
met branders aen te tasten. Ordonneerden derhalven vier
fregats , genaemt Gornichem , Leyerdorp, Overijssel ende
den W.inthond, onder de capiteynen Pieter Jacobsz. Nanningh , Adam van Brederode , Anske Fockens ende Jan
Jansz. Verboeckelt haer te posteren dicht onder het voorsz.
fortken ende batter;je , om op deselve soo veel te schieten als mogelijck soude sijn ; dat ondertusschen vier branders souden inloopen omme de voorsz, scheepen te loeffwaert aen te leggen, te verbranden ende te ruïneren. De

opgemelde fregatten onder zeyl ende naer den voorst, post
geloopen sijnde, bevonden dat den wind veel te schrael
ende door de vallingen over de gemelde bergen, soo uyt
ende in schooten , dat de geseyde fregatten den post aen
deselve geassigneert niet conden bezeylen ; dat van deselve alleenlick den cap.. P. Jacobsz. Nanningh omtrent
de geordonneerde plaetse was aengecomen, sijnde de andere seer verre beneden vervallen , sulcx wij resolveerden
de branders op te houden om deselve niet onnuttelick te
spillen ende te verliesen, 't welck onverinijdelick gevolght
sonde hebben , ingeval le deselve binnen de haven aen lager wall geraeckt hadden. Lasten derhalven de voorgo•
mentionneerde fregats weder aff te comen, geraeden vindende beter occasie ende favorabelder wind aff te wachten,
alhoewel wij oogenschijnlijck conden sien de celeriteyt
ende spoet voor ons seer dienstich ende genoegsaein noot•
saeckelijck te sijn, dewijle den vijand van tijd tot tijd van
volck merckelick wierde versterckt ende contiiiueelijck
met grooten ijver tot hare detentie arbeyden ende meerder
stucken aen land op de advantagieuste plaetsen tegens
onse aencompste ordonneerden ende opstelden , dat oock
op ende met verscheyde vaertuigen de voorsz. haven met
cabels soo veel mogelick wierde gesloten, connende niet
praesumeeren, dat soodanige ketenen aldaer bij de hand t
waren. Oordeelden derhalven, dat voorsz. touwen bij favorabelder wind wel gecapt souden connen werden , tot
weleken eednde wij hondert ducatons belooft hebben voor
't chaloups•volck , die de voorsz. touwen souden connen
affkappen , als sulcx goetgevonden soude werden. Ben
26eu 's morgens voor het opgaen van de sonne zeynden wij

den chrijgs•raed aen boord, sijnde den wind alsnoch Noorden , ende sulcx niet mogelick in de haven voor Foy naer
de voorsz. Virgini-vaerders binnen te loopen; resolveerden
het esquadre van den F. admirael Banckert aenstonts te
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(loci zee kiesera ende te cruyssen omtrent den hoeck van
Lezard, om aldaer aff ende aen te houden tot nader ordre,
eiode dat wij ondertusschen met de twee resteerende esquadres noch eeiiigen tijd voor de haven van Foy souden
verblijven , op hooge dat wij occasie souden vinden omme
met favorabelder wind ende beter gelegentheyt iets op de
geinelte Virginie-vaerders met apparentie van succes te
conden attenteren. Omtrent den iniddagh vonden wij geraeden nochivaels mit een gaillott de voorsz. haven 't inspecteeren code voorts te besichtigen, wat bij den vijant
tot hare defensie 't sedert gisteren gearbeyt was; coniende
voor de voors. haven , bevonden dat alle de scheepen dieper waeren ingecort ende niet meer dan vijff bij ons gesien conden werden; weder aen boort gecomen sijnde,
ondervraegden wij de voorsz. gevangenen , off de diepte
verder ende hooger opliep, als wij sier conden, alsoo de
haven bij het ooge tegens de hooge bergen omtrent een
inusquet-schoot lengte van de mond van de voorsz. haven
gelegen scheen ten eynde te sijn ; naeer de voorsz. gevangenen , onder dewelcke was een coopman, schijnende een
man van redelicke bescheydentlieyt, verclaerden, dat boven de voorsz. haven een naeuw rivierken met een eromme bocht hooger opliep ende voor scheepen van hondert
eiode vijftich last met haere volle laedingc navigabel was
ot St. Veepe, 't selve ons op de caerte aenwijsende. Den
ïen des 's morgens niet het opgaen van de sonne den
windt noch Noorden deden wij door een van de capiteynen van den heere de Ruyter met de chaloupe nochmaer
i nspectie nemen van de voorsz. scheepen , dewelcke ons
gerapporteert heeft, dat alle de voorsz. gelaeden scheepen
de riviere waeren opgecort ende alleenlick dwers over de
haven waren gehaelt drie ledige scheepen ende onder deselve een groote fleuyt; waerop eyndelick gedelibereert
s jnde ende geconsidereert, dat met geen apparentie van
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succes op de voorsi. scheepen die ontwijffel. de riviere lijn
opgecort , yets geattenteert soude connen werden , oock
den wind Noorden blijvende met moy weder, js geresol.
veert met het gantsche gros vande vloote wederom naer
den hoeck van Lezard te verzeylen ende aldaer met het
esquadre van den P. admirael Banckert te conjungeeren
ende met de resp e. esquadres wel van den anderen ver•
spreyd, noch eenige daegen te cruyssen ende aldaer te
verblijven, ten minsten tot den 30" deser loopende maend,
sijnee de vloote alsnoch voor veertien dagen, ende langer
niet , van bier ende water voorsien , soodat sunder aencomste van ander bier ende voornaementlick water, niet
veel langer met 's lants vloote hier omtrent sullen connen
verblijven. Waermede eyndigende sal ick Godt Almagll•
tigh bidden uw ed. gr. mo. persoonen ende loffelicke regee•
ringe meer en meer gelieve te zegenen. Jnt schip de Seven Provintien, zeylende omtrent Doodmanshooft, den 27e'
Augustj 1667, 's avonts omtrent ten 7 uyren. Verblijve
Edele Groot Mogende Ileeren, v Edele Groot Mogende
onderdanich ende getrouwen dienaer. Get. C. de Witt.
P. S. Den heere P. admirael de Ruyter, hebbende tot
het gene ick in desen aen uw Ed. Gr. Mo. advisere, niets
te voegen, versoeckt sijne excuse dat aen uw Gr. Mo. niet
en schrijve , ende doet hiernevens sijnen ootmoedigen dienst
presenteer en.
Zonder opschrift.
Generale instructie voor de officieren van 's lands vloot.

1672. Deze instructie nader omschreven bl. 121 der Kro.
nik, komt reeds voor in de Resolutien ende verbael van het
gebesoigneerde van den heere Cornelis de Witt , gedeputeerde
in 's lands vloot, van 27 Mei tot 12 Sept. 1667, berustende

.
in het oorspronkelijke op 's rijks archief en gedeeltelijk in
1668 in druk uitgegeven in een deel in 4 .. Zie verder de
Jonge, Neerlands Zeewezen , deel II, 2° stuk , bl. 107 in
de noot.
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8. VERGADERING. 12 APRIL 1861.
Bibliotheek. Beschrijving der 28 eerste abten van het klooster Aduard,
Handschrift van A. toe Boecop. Gifte van eenige goederen door
Christina van Zweden ten behoeve van Cornelis Musch,

4641.

Papieren afkomstig uit het archief van het geslacht van den Boet-.
.selaer. Bescheiden betrekkelijk het geslacht

van

Piek. Aanzoek

van prins lF illem I van Oranje om de hand der dochter van Diederik Sonor voor zijn natuurlijken zoon Justinus van Nassau,
1582. Jan Pietersz. Sweling,

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :

Van » La Société des Bens de leitres beiges."
Bulletin. ter Année, n°. 7 et 8.
Van den heer dr. W. J. A. Jonckbloct, hooglecraar te
Deventer.
Geschiedenis der Midden-Nederlandsche Dichtkunst door
denzelven, 1° deel. Amsterdam, 1851.
Van den heer jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt.
Die Siegel der deutschen Kaiser und Konige. Frankfurt am Main, 1851.
Beschrijving der 28 eerste abten van het klooster Aduard.
Een onzer leden , de heer jhr. mr. M. de Haan Hettema,
te Leeuwarden , heeft aan de provincie Groningen een
belangrijk handschrift ten geschenke gegeven , hetwelk
bij besluit van gedeputeerde staten aan den archivarius
dier provincie is ter hand gesteld, om in het provinciaal
archief te worden bewaard. Het handschrift, groot 4
folio vellen perkament, bevat de beschrijving van het
leven en de daden der 28 eerste abten van het klooster Aduard. Het is met eene duidelijke hand, en volgens
opmerking van den heer d. H. H., in zijne daarbij gevoegde
beschrijving van het handschrift, zeer waarschijnlijk door
een der monniken in dat klooster geschreven, ten tijde of
kort na de'benoerning van den 28°° abt Elbertus de Rees
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in 1707, dewijl leigei ^e na de vermelding, van die verkiezing over dezen abt is opgeteekend, met eerre andere hand
en met een veel zwarteren inkt , hoewel met eene gelijke
letter, is geschreven. De voorn. heer heeft dit handschrift
afgeschreven en op dit afschrift, dat mede ten geschenkti
is gegeven , telkens aangeteekend de afwijkende en verschillende levensbeschrijvingen , gedrukt in het tikadem,
proefschrift van den heer F. Koppius en in van Heussens
.Rist. epis. Poeder. Belg.
Handschrift van A. toe Boecop. De voorzitter deelt
mede, dat op voorstel van een der leden aan de stedelijke
regering van Kampen door het Bestuur des Genootschaps
vergunning is verzocht om van het gemelde handschrift,
berustende onder de rijke archieven der stad Kampen,
afschrift te doen nemen, ten einde het later in het licht te
kunnen geven, en dat op dit verzoek eene gunstige beschikking van den stedelijken raad is verkregen. Nadat
het bedoelde handschrift gediend zal hebben in eene aanhangige regtsvordering tusschen de gemelde stad en het
Domein-Bestuur, zal het tegen behoorlijk recu aan het
Genootschap ter leen worden verstrekt.
De heer Bijsterbos, archivarius der stad Kampen , meldt
bij deze gelegenheid aangaande het handschrift van Arend
toe. Boecop , dat het eigenlijk bestaat uit eerre kro p ijk of
geschiedenis der stad Kampen, die vooral met het oog op

de laatste tijden, namelijk de eerste 20 of 25 jaren van
den opstand tegen Spanje, zeer breedvoerig is behandeld,
en dat dit handschrift oorsponkelijk bestond uit twee deelen in folio, die verschillende lotgevallen ondergingen en
waarvan slechts het eerste deel, loopende tot het einde
der 15" eeuw, op het stedelijk archief aanwezig is, terwijl het tweede spoorloos schijnt verloren te zijn gegaan.
Indien het overgebleven deel genoegzaam van algemeen
belang zou worden geacht en men tot de uitgave daarvan
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besloot, biedt de heer B. tot gelijk doel aan het Genootschap ten gebruike aan een hem toebehoorend uittreksel
uit een dagboek van denzelfden A. toe Boecop, dat waar•
schijnlijk voor dezen de eerste aanleiding is geweest oni
zijne kronijk, althans voor het verlorene gedeelte, te schrijven. Ten slotte geeft de gemelde heer in overweging, of
het niet wenschelijk zoude zijn, in geval van uitgave,
deze door eenige berigten betreffende de familie toe Boecop te laten voorafgaan , en zich deswege te wenden
tot den heer van Doorninck, archivarius van Overijssel,
die omtrent deze familie eenige bouwstoffen heeft verza meld.
Gi f te van goederen door Christina van Zweden ten behoeve van Cornelis lflusch, 1641. De heer R. J. baron van
Ittersum te Brummen, deelt eenige niet onbelangrijke stukken mede, welke door hein door opkoop voor vernieling
zijn bewaard en allen betrekking hebben op eene gifte
van goederen gelegen in Ingermerlandt nabij Nerva , gedaan door Christina, koningin van Zweden, ten behoeve van
den heer Cornelis Musch , heer van Waesdorp , griffier der
staten-generaal der Vereenigde Nederlanden. Deze goederen, aan C. Musch en zijne nakomelingen, om zijne bijzondere verdiensten jegens Zweden, in onversterfelijk leen
geschonken , bestonden uit de »pagi Piesna , Koprina, Pe.
trina, Tekutitza et Semenkoua" met de daarbij behoorende
woeste en bebouwde landen , bosschen, moerassen, rivieren,
visscherijen en jagt, gelegen » in districtu Capuriensi et
Suedetski Pogosta" blijkens den oorspronkelijken perkamenten brief, ged. Stocholm den 21 Aug. 1641, voorzien met het rijkszegel en met de handteekeningen der
rijksraden , als : Matthias Soop loco R. S. archidapiferi, Jacobus de la Gardie R. S. marschus, Claudius Fleming loco
R. S. admmiralij, Axetius Oxenstierna R. S. cancellarius,
Gabriel Oxenstierna , L. B. in Moërebij et Lindholm, R. S.
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thesaurarius. Deze gift werd daarna door Christina nader
bevestigd.
Voorts zijn aan het Genootschap ter inzage toegezonden
eenige
Papieren afkomstig uit het archief van het geslacht van
den Boetselaer, waaronder de aandacht verdienen :
1°. Authentiek afschrift van de huwelijksche voorwaarden van Henrik van Raephorst en Clara van Renesse,
waarbij Albert van Raephorst, de vader, aan Henrik, zijnen zoon, overdraagt zijn huis te Raephorst met do »heerlicheiden, leenmannen , collation van beneficien en alle
andere goederen Baer in ende aen belloerende." Ged.
Utrecht den 25eE Dec. 1540.
2°. Afschrift van het testament van Rutgert van den
Boetselaer, heere van Asperen en Langerak. Ged. 15
Sept. 1545.
Men besluit omtrent het lot van het archief dier familie
eenig nader onderzoek te doen en inmiddels aan den beer
mr. C. W. J. van Boetselaer van Dubbeldam van het bestaan
dier stukken kennis te geven.
Bescheiden betrekkelijk het geslacht van Fleck. Medegedeeld uit de archieven van Matenesse door den beer J. J.
de Geer.
Arnold , hertog van Gelre enz. , beleent Willem van
Ackoye, echtgenoote van Gijsbert Pyeck , zijnen raad, met
een huis , hofstede, 42 in. lands en eenes uiterwaard tusschen »der Lyngen en der Weerdscher molen"; met 15
an. 1. onder Beesd , genaamd de Weerdenberchsche Kamp ;
met 4 m. 1. int Nyelant naast het land van Willem van
Brakell; met den grooten tiend in Borgmalsen en den
koppeltiend in den lande van Buren, en met den Wind te
Enspyck. Getuigen , Johan van Apelteren , maarschalk ,
en Evert van Balveren, Johan Sehelart van Obbendorp,
ridder, hofmeester, en Willent vara ilijsswijek, kamerheer.
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1428, zond. na St. Lan ^brecht, bisschop. (Met het zege l .
van den bovengenoemden hertog).
Overeenkomst tusschen Klaas van Adrichem en Arend
Pieck van Eynspieck , als man en voogd van Janna,
dochter van Klaas van Adrichem , volgens welke de genoemde Janna , na haars vaders dood , zoo vele goederen
vooruit zal ontvangen , als Boudewijn , hare oudste zuster
ten huwelijk verkregen heeft. Getuigen , Jan van Adrichen/, kannonik van den Dom te Utrecht , Hendrik die
Roedt, Simon van Adrichem en Wouter van Beest. 1460,
Jul. 13.
Jufvr. Willem Pieck , dochter van Otto Pieck , heer,
van Tienhoven, bewilligt , dat , in geval Arend en Hendrik
Pieck, hare broeders overlijden, zonder wettige geboorte
na te laten , de helft van den tiend te Zulinchem (waarvan
de wederhelft toekomt aan Arend Pieck Gijsbertz.) en
van een anderen tiend te Geldermalsen (waarvan de wederhelft toekomt aan Costen Pieck , heer van Wolfsweerde)
van den eenen broeder op den anderen zal overgaan en
vervolgens komen op hunne jongste zuster Agnes Pieck.
Ten overstaan van Costen Piek , heer van Wolfsweerde en
Dirk Auwerijn. 1497, Jan. 26.
Huwelijksvoorwaarden van Jan van Goor en Janna Piek.
1520, op Onzer Vrouwe Lichtmisse. (Zie boven blz. 53).
Huwelijksvoorwaarden van Nicolaas van Matenesse (tweeden zoon van wijlen Johan , heer van Matenesse, en Marie
van Assendelft) en Geertruid , dochter van wijlen Hendrik
Pieck , heer van Tienhoven , bij Hadewich Wolfaards dr.
van Goor. Huwelijksvrienden zijn Adriaan van Renesse,
scholaster van den Dom te Utrecht , Adriaan , heer van
Matenesse , en Wouter van Matenesse, gebroeders, ter
eener , en Ot van Asperen en van Buren, Gosen van der
Lawyck , drost van Buren, Goerd van Erp, ambtman van
Beesd en Reinoy , ter andere zijde. Borgen zijn Willem
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van Tuyl van Bulkestein, ter eener, en Ot Pieck , heer van
Tienhoven en broeder 'van Geertruid , ter andere zijde.
1544, Oct. 19.
Lijftogt van 100 gulden uit het vierendeel van een
korentiend te Geldermalsen , vermaakt door Gijsbert Pieck
ten behoeve van Mechteld van Tuyl van Bulkestein, zijne
gemalin. 1564, Sept, 21.
Verleiding van een kamp lands , gelegen op Zoester
Mellem, ten behoeve van Maria van der Bouckhorst , echtgenoote van Johan Pieck, bij opdragt van Beatrix Uten Eng,
gemalin van Adriaan van der Bouckhorst, vader van Maria. 1566, Aug. 27.
Uitspraak van scheidslieden in een regtsgeding over de
tienden van Tielreweerd te Geldermalsen, tasschen den
deken en het kapittel van St. Martijn en St. Vincent te
Gorkum, ter eener , en den deken , en het kapittel van
St. Marie te Utrecht, benevens Gijsbert en Joost Pieck, ter
andere zijde. 1 568 , April 8.
Bevestiging dezer uitspraak door Frederik van Tautenburg, aartsbisschop van Utrecht, op den 1°° Julij 1570,
en door koning Philips van Spanje op den 19" Sept. 1571.
Overdragt van de helft dezer tienden, gedaan door den
deken en het kapittel van St. Martijn en St. Vincent te
Gorkum ten behoeve van Gijsbert en Joost Pieck. 1571,
Sept. 19.
Bekrachtiging van den lijftogt van een huis en 10 m.
1. gelegen in Giessen en genaamd het Zand, vermaakt
door Johan Pieck aan Maria van Bouchorst, zijne weduwe.
1572, Maart 17, na den hove van Holland.
Walraven Pieck , Frederiksz., belooft aan Geertruid Pieck
van Tienhoven, wed. van Nicolaas van Matenesse, en aan
haar zoon Johan van Matenesse , te zullen voldoen aan de
overeenkomst onderling gemaakt aangaande het beheer
harer goederen in Gelre gelegen. 1582, Sept. 6.
VII. J.
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Huwelijksvoorwaarden van Karel van Matenesse en Jo-hanna Pieck. Huwelijksvrienden zijd Johan , heer van
Matenesse, vader, Adriaan vair Matenesse, heer van Opmeer, broeder, Gijsbrecht van Matenesse, oom, en Johan
van Matenesse , heer van Lisse , neef, ter eener, en Hendrik Pieck , heer van Giessen, broeder, Gijsbrecht Pieck
en Amelis van Boekhorst, lid van den hoogen raad in
Holland en Zeeland , ooms, en Johan van Matenesse, heer
van Lisse, neef, ter andere zijde. 1598, Oct. 13, n. st.
(Met nog 5 min of meer geschonden zegels).
Hendrik Pieck, ambachtsheer van Giessen, draagt eenige
landerijen onder Giessen over ten behoeve van zijn zwager Karel van Matenesse. 1601, Nov. 12.
Beleening van het molenweertken in Giessen ten behoeve van Johanna Pieck , Hendriks dr., na doode van hare
moeder Vastrecht van Goer, aan wie het was aanbestorven
van haren broeder Johan van Goor. 1611, April 20.
Beleening van de ambachtsheerlijkheden van Giessen en
Lisse, bet huis het Zand, de vrije heerlijkheid van den
Wenaard en andere goederen, ten behoeve van Johanna
Pieck , abdisse van St. Servaas binnen Utrecht, na doode
van Johan van Matenesse Nicolaasz., haren neef. 1624,
Oct. 5.
Overdragt van eene huizinge binnen Zaltbommel en andere goederen gedaan door Jan Pieck, Ottensz., als gevolmagtigde van Johanna Pieck, abdisse van St. Servaas binnen Utrecht. 1625, Febr. 17.
Testament van Johanna Pieck , abdisse van St. Servaas.
Amelis van Matenesse is leenvolger en met zijne zuster
Florentina universele erfgenaam. 1626, Febr. S.
Huwelijksvoorwaarden van Johan van Matenesse, heer
van Matenesse, Riviere en ()pincer, en Judith Wilhelmina
Pieck. Huwelijksvrienden zijn Antonis van Aeswijn, heer
van Brakël en Sterkenburg, en Eustatius van Aeswijn,
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heer van Wesenthorst, ooms, ter eener, en Willem Pieck;
ambtrnan van Beesd en Reinoy, vader, Jhelis Pieck , heer
van Enspyk, neef, ter andere zijde. Utrecht, 1626, Jun.
30. (Met nog vier ongeschonden zegels).
Hendrik Pieck en Eva Cloetings, echtelieden, doen af.
stand van hun regt op het vierde deel der korentienden
te Geldermalsen en den koppeltiend te Buurmalsen, ten
behoeve van Florentina van Matenesse, echtgenoote van
Hendrik Valkenaar. 1635, Jun. 27.
Testament van Eustatius Pieck, heer van Enspyk. Erfgenamen, Willem Pieck, tweede zoon van wijlen den
broeder van Eustatius Pieck. Legatarissen Jacob, Emout,
Lijsbet en Walburg Pieck, gebroeders en zusters. 1656,
Mei 4, n. st.
Aanzoet van prins Willem I van Oranje ons de hand der
dochter van Diederik Sonoy voor zijnen natuurlijken zoon
Justinus van Nassau.

Aen Diederich Snoy.
De prince van Oraignen, graue van Nassau, marg. vander Vere ende Vlissingen.
Edele , erentfeste , lieue , bijsundere. Achtervolgende
t'geene lestmael verhaelt is aengaende het houwelick tusschen onsen Boone Justin van Nassau ende uwe dochter,
hebben wij hein belastet v te tomen besoecken, omme
dat beyde parthijen heur sien ende spreken mogen, ende
ghij ende vrouwe van Snoye v 1. des te beter mogen resolueren , nae dien ghij hem gesien sult hebben. Is Baeromme ons versoeck om v 1. ins v aduijs den aengaende
te willen ouerscrijuen, op dat men, ingeval het alsoo sal
goet gevonden worden , voirts dairinne mach procederen.
Den heere graue van Laual heeft hem lijn guydon gemeet, waeromme van noode is, dat hij hem corts te
gemoete come, want het volck van oorloge begint op de
frontieren te tomen, t welek wij v 1. wet hebben willen
10*
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aduerteren, om dat ghij niet vreempt en vynt, dat hij
niet lange daer en mach blijuen. Hiermede, eedele, erentfeste, frome, lieue, bijsundere, sijt Godt bevolen. Gescreuen te Vlissingen den 16°° Julij 1582.
V seer goede vrundt,
Guille de Nassau.
Antwoord van Diederik Sonoy aan den prins van Oranje.

Doorluchtige, hoochgeboren furst ende Meere. Iek gebiede mij in alder onderdanicheden aen uwe f. g. ende
hebbe door uwen f. g. soon Justinus van Nassau uwe f. g.
missyf vinden XVI deser ontfangen ende als uwe f. g.
goetwillich dienaer op het inhouden derseluer missiuen
sulcx gehandelt, als mij onder reuerentie van uwer f. g.
bedunct in sulcke saecken der redenen gelije te sijn, of
ick mij al wel (mijns afairens haluen) sulcker aliance
niet gelijck en can achten; doch dwijle sulcx meest haerluyder beyder personen aengait , als eewich verbont
(hier beyder lenen geduyrende) betreffende, die van tselue
nu wel eerst sijn gesproken, is niet onbillick, dat sulcx
in vorder bedencken voor als noch sij gestelt, het welck
uwe 1. g. voor ra jn aduys in dese mij priue saecke dan
sal gelieuen in alder onderdanicheyt int goede aff te nemen, die in alles als ouer sijn onderdanich dienaer heeft
te gebieden.
Deze afschriften, overgenomen uit een handschrift van
Arnold van Buchel, strekken ten bewijze van den vertrouwelijken omgang van prins Willem I met den bekenden
Diederik Sonoy, ofschoon dan ook de daarin vervatte zaak
geen gevolg heeft gehad.
Jan Pieters,. Sweling. De heer dr. Kist legt ter tafel
een conceptprospectus betreffende eene uittegeven statuette
van dezen Nederlandschen toonkunstenaar, zie Kronijk,
bi. 129, terwijl de heer Georges een in klei ontworpen
model aan de leden ter bezigtiging dezer statuette, het-
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welk in alle opzigten de bewijzen draagt van de groote be;
kwaamheid van dezen verdienstelijken beeldhouwkundige.
Men besluit het prospectus te stellen in handen des Bestuurs, ten einde het door den heer Kist gedaan voorstel
in nadere overweging te nemen.
9. VERGADERING. 26 APRIL 1851.
Bibliotheek. Jan Pietersz. Styling. Doopvont. Opgave van eenige
zeldzame boekjes betreffende de inneming van 's Hertogenbosch in
1629, en Archief dezer stad. Iets over de staatkunde der vreemde
mogendheden betrekkelijk de Yereenigde Nederlanden, 1786.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer II. Q. Janssen , te Vrouwen Polder.

St. Anna ter 1Jluiden, door denzelven. Middelburg, 1850.
Jan Pietersz. Sweling. Ten aanzien van het door den
heer Kist gedaan voorstel tot het uitgeven van eene statuette van gemelden toonkunstenaar (zie boven bl. 148),
deelt de voorzitter mede, dat het Bestuur van oordeel
is, dat eene zoodanige uitgave niet tot den aard der werkzaamheden des Genootschaps behoort, doch dat men echter gemeend heeft, de loffelijke poging van den heer K.
om de nagedachtenis van dien Nederlandsehen toonkus•
stenaar te vereeren, eenigerinate te moeten ondersteunen
door het verleenen eener som van f 20 tot vrijwaring der
onkosten van het uittegeven prospectus, in geval deze
poging geen gunstig gevolg mogt ondervinden.
Jan Pietersz. Sweling of Swelinck werd in het jaar
1540 te Deventer geboren. Bijzonder veel aanleg voor de
muzijk bezittende, wijdde hij zich vroegtijdig aan deze
kunst, het klavier en orgel uitnemend bespelende. Daar
het echter zijn wensch was de compositie verder grondig
te bestuderen, begaf hij zich op zijn zeventiende jaar
naar Venetië om daar onderwijs van Zevlino, leerling van
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Willaert (}Nederlander) te ontvangen. Hoe lang Sweling
daar verbleef en wanneer hij naar zijne geboortestad terug keerde, is niet bekend. Genoeg, dat hij tot organist
aan de Oudekerk te Amsterdam werd aangesteld en zoo
wel in als buiten zijn vaderland voor een der uitstekendste toonkunstenaren der wereld gehouden werd, waarvoor de woordeis »1{lusic22s et organista toto orbe celeberrimus, onder zijn gegraveerd portret, getuigen. Ja, zijn
roem was zoo groot, dat vele leerlingen uit andere landen
naar Holland kwamen om zich onder Sweligns leiding
tot organisten te vormen. Melchior Schild van Hanover,
Paul Seyffert van Danzig, Samuel Scheidt van Halle, Jacob Schulz of Practorius en Heinrich Scheidemann, beide
van Hamburg en later stichters der zoo beroemde NoordDuitsche Orgelschool, behoorden tot zijne discipelen. Vair
daar dat men Sweling den Organistenrnaker noemde en
hij als de grondlegger dier Noord-Duitsche orgelschool
beschouwd wordt. Deze Apollo, gelijk Baudartius hem
noemt, stierf te Amsterdam den 9den October 1621. Hooft
dichtte op zijn graf:
»Hier feit die stelde wijt' den koninklijken woorde
En Sion galmen deed, dat men 'tin Holland hoorde."
En Vondel schreef:
»Dit 's Zwelings sterflijk deel, ten troost ons nagebleven,
't Onsterfiijk hout de maet bij God in eeuwig leven ,
Daer strekt hij, meer dan hier kan vatten ons gehoor,
Een goddelijcke galm in aller Englen oor."
Doopvont. De rapporteur voor de provincie Gelderland
legt, namens den heer IL A. baron van Ittersuan te
Brumme, ter tafel de afteekening van eene doopvont, door
gemelden heer eenigen tijd geleden gevonden achter Bene
schuur op het huis te Wierse, gelegen in het graafschap
Zutphen tnsschen (le dorpen Voorst en Ruurlo, Dit merk-
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waardig stuk van Bentheimer steen uit een stuk , zoo het
schijnt, vervaardigd, diende tot het slijpen van schuppen,
bijlen en ander gereedschap, waardoor het natuurlijk zeer
geleden heeft.
Men besluit deze afteekening te gelijk niet de reeds vroeger medegedeelde afteekeningen van doopvonten op steen
te brengen en in het licht te geven.
Opgave van eenige zeldzame boekjes betreffende de inneming van 's Hertogenbosch, in 1929 , en Archief dezer stad.

De rapporteur voor de provincie Noord-Braband deelt namens den heer dr. C. R. Hermans mede, (lat vele der op
deze lijst voorkomende boekjes uit de bibliotheek van wijlen prof. Thijsius te Leiden , hem geheel onbekend gebleven
waren, in weerwil van veelvuldige nasporingen, sedert vele
jaren daaromtrent in het werk gesteld , en dat dit o. a. het
geval was niet het Kort historisch relaes enz. door Heinrich
Hexham, uit het Engelsch. Eene vertaling van dat werk in
het Nederduitsch was den heer H. geheel onbekend. Even
als voor de Verzameling van de kronken van 's Hertogen•
bosch, is de genoemde heer van voornemen voor de Perzameling van bescheiden betrekkelijk dit beleg eene kritische opgave te plaatsen van alle schriften die daarover
handelen, en deze opgave zal , meldt de heer IL, door de
toegezonden lijst zeer kunnen worden vermeerderd.
Nog zendt de heer Hermans ten gebruike aan het Genootschap den inventaris van de handschriften, boeken en
portefeuilles berustende op het archief der stad 's Herto•
Bosch, Wordt gesteld in handen der commissie van redactie, ter plaatsing in een der Genootschappelijke werken.
Iets over de Staatkunde der vreemde Ilfogendbeden betrek
kelijk de Vereenigde Nederlanders, 1786. Medegedeeld door

den heer * * *
Onder de .papieren van een staatsman , die gedurende
het bewind ' van prins Willem V tot de stadhouderlijke
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partij behoorde 1 ), is een afschrift van een staatsstuk gevonden, hetwelk onuitgegeven schijnt. liet is blijkbaar
een rapport van een Franschen agent , opgesteld in 1786
(niet later clan de maand Augustus), en bevat een overzigt
van den stand van zaken hier te lande, uit het Fransche
oogpunt, om te dienen tot voorlichting van het Fransche
hof. Misschien is het wel gevloeid uit de pen van den heer
Caillard. Deze was toch in den aanvang van * dat jaar hier
te lande, blijkens dat hij toen, ten gevolge van het verdrag van Fontainebleau 2), als secretaris van het Fransche

gezantschap eene fraaije doos en email , waarin een rné•
daillon met de zeven pijlen van de republiek door juweelen
omzet, van de Staten- generaal ten geschenke ontving Ook
was hij in den aanvang van 1788 hier te lande chargé d'af•
f aires, blijkens het belangrijk onderhoud , waarbij gemeld

verdrag ter sprake kwam, door hem op den 31" Maart gehouden met den heer raadpensionaris van de Spiegel , zoo
als dit door Bouwens (aan zijne committenten) is geboekt.
Het kan ook zijn, dat de gezant zelf de Verac of die Fransche letterkundige aventurier Bernard, waarvan de heer
prof. Tydeman gewaagt in zijne Ophelderingen enz. op
Bilderdijk, V. G. XII, bl. 204, de steller van het stuk zij.
De heer de Rayneval kwam eerst later hier te lande, na
de overkomst van den graaf von Goertz in de maand December. Er is in het stuk geene sprake van het schorsen
van den kapitein generaal 11 September, ten gevolge der
verhandelingen in Gelderland.
4)

Indien steller dezes zich niet bedriegt , was deze persoon

op den

28en Junij 1787 in het gevolg van H. K. H. de prinses van Oranje
bij het bekende voorval, hetwelk zoo gewigtigen nasleep had , als door
den Pruissischen minister graaf von Hertzberg was beraamd.
4) No. 1248 bij Kluit. Index , 10 November 1785. Caillard is ook
schrijver van eerre 1tTérnoire sur la revolution de la Hollande, voorkomende bij Ségur, Hist. des principaux evc'nemens du refine de Guil.
Fred. 11 (tome Ir).
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Ziet hier den letterlijken inhoud van een eenvoudig,
ongeteekend afschrift van het stuk. Misschien kan de
openbaarmaking aanleiding geven, dat het met meerdere
aanteekeningen worde verrijkt , waartoe voorshands aan
steller dezes de tijd ontbreekt.
»Le système politique des Puissances Etrangères avec la
république des Provinces Unies dépend si évidemment de
la manière, dont son gouvernement est constitué, qu'il est
inutile de s'étendre en commentaires pour prouver cette
vérité.
Quand on examine a fond la constitution Belgique, on
la trouve si singulièrement combinée, qu'elle a toes les
inconvénients de l'aristocratie, de la monarchie et de la
démocratie, sans avoir aucun des avantages de ces trois
formes; tantót la machine politique est asservie a la volonté
despotique d'un Stadhouder, tantót elle est en proye a la
fougue d'une populace effrénée, tantót elle est guidée par
des collèges aristocrates, vacillants et foibles, parce qu'é•
tant tirés du peuple, els n'ont pas une considération assez
grande pour être respectés, et coupant toute la relation
avec le peuple, ils manquent du pouvoir nécessaire pour
s'attirer le respect.
1'Histoire de la république depuis son origine jusqu'à
présent prouve la vérité de ces observations.
Ainsi la France, en faisant fond sur l'ascendant qu'a
pris dans ces derniers temps l'aristocratie sur le stadhoudérat, dans 1'idée qu'il re fine dans les conseils aristocratequel un système peu sujet a changer, feroit une étrange
méprise. En voici les raisons : le système opposé a celui
du Stadhouder n'a encore pres un ascendant décidé que
dans la province de Hollande, et l'on a vu dans la der•
nière discussion au sujet du commandement de la liaye
a quel fil léger tient ce nouveau système, et cela malgré
le ressentiment, qui en doit rester á l'égard de la conduite
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du pouvoir exécutif dans la dernière guerre, et malgré les
dispositions de la nation, dont la masse est évidemment
opposée a tout ce qui pourroit faire prévaloir l'autorité
stadhoudérienne.
La ville d'Amsterdam est celle, qui par son opulence a
le plus d'influence dans la Hollande, et par Ia Iollande
dans tout le reste de la république. On n'a qu'á jetter les
yeux sur le rolle, qu'a joué le grand conseil de cette ville
dans ces dernières années, pour sentir combien peu de
fond it y a a faire sur son système. Il a

été

le premier a

se soulever contre la cession de la brigade écossoise a
l'Angleterre, a insister en faveur des convoys militaires,
et a demander l'éloignement du due de Brunswyk , mais
aussi a t'il été le premier a voter pour une paix particulière avec l'Angleterre et pour l'acceptation de la médiation
de la Russie. Son amirauté, dont plusieurs meetbres tiennent a sa Régence, est fortement impliquée dans le complot, qui a fait avorter l'expédition pour Brest, et it seroit
inutile de citer d'autres traits plus récents. Cette mobilité de système n'est point étonnante, quand on considère
que le conseil souverain des visles, et d'Amsterdam surtout, n'a qu'une autorité imaginaire, c'est des bourguemaitres qui changent tous les ans , ou même du président
bourguemaitre, qui change tous les trois mois ou plutot,
enfin de celui des bourguemaitres qui a un certain , ascendant sur les autres par son génie, que partent tous les
ordres, qui dirigent la voix si importante de la ville dans
l'assemblée des États. Et quand l'on eense que le collège des échevins anciens et nouveaux, dont sont tirés les
bourguemestres, contient un grand nombre d'anglomanes
et dépend en partie du Stadhouder, qui élit ces échevins,
on peut se faire une idée du système de cette ville pour
l'avenir.
Le plan de réponce conscu par les députez dep six Pro-
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vinces aux Etats Généraux pour le Roy de Prusse et d'Angleterre, moutre d'un cuté combien it rente encore de
crédit et de partisans au Stadhouder; si jamais une telle
résolution pouvoit passer dans les six provinces, elle équivaudroit à l'assujettissement de la souveraineté de ces six
provinces a Ia Prusse et a 1'Angleterre. En effet quel est
le privilége le plus précieux d'un souverain, si ce n'est
le droit de faire chez lui telles réformes qu'il juge utiles
et nécessaires au bienêtre et a Ia prospérité de son pais?
Et s'il se trouve dans la forme actuelle du stadhoudérat
des réformes de cette nature a faire, comme it y en a évidemment, n'est ce pas se lier les mains? n'est ce pas engager la souveraineté a une autre Puissance, que de lui promettre de ne jamais procéder i. de pareilles réformes? Non
seulement it y a des choses A rectifier dans la forme du
stadhoudérat pour le bien-être et la liberté des habitans ,
mais it en est surtout pour la solidité, la sureté et l'utilité de l'alliance Francoise; quand on pense que la maison
stadhoudérienne est dévouée irrévocableinent à I'Angleterre,
que cette maison est maitresse de la puissance législative
dans les trois provinces de Gueldre, d'Utrecht et d'Overyssel , par ce qu'en appelle les règlemens de régence,
qu'en outre elle a dans celle de Zelande et de Groningue,
des prérogatives, qui font presque toujours pencher la balance de son c6té, on ne peut s'empêcher de convenir
d'après le tableau si dessus exposé de la ville d'Amsterdam , que l'alliance Francoise ne pose pas encore ici sur
des bases bien solides.
La nation, qui a renti tous les inconvénients funestes
de l'influence stadhoudérienne dans la dernière guerre, a
travaillé à remonter jusqu'aux premières causes du mal.
Et aprés des recherches fondées sur l'évidence, elle a cru
l'avoir trouvé dans la mauvaise combinaison des trois pouvoirs, qui bien distribués formeroient au contraire le
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plus heureux et le plus libre des gouvernements. Le
pouvoir du Stadhouder doit être soumis a la puissance
législative des Etats, et la puissance législative des Etats
réglée et soutenue par une influence réguliere du peuple.
C'est d'après ce grand principe qu'ont été formés les plans
de réforme a substituer dans les provinces d'Utrecht et
d'Overyssel aux règlements despotiques du stadhoudérat;
on n'a qu'à examiner le nouveau règlement d'Utrecht , on
conviendra de la sagesse, avec quelle il est combiné pour
limiter et régler le stadhoudérat, l'aristocratie et la démo•
oratie, de manière a les diriger, à faire tendre tous trois
au bier column. Et si l'un objectoit les scènes de pure
démocratie qu'offre actuellement la ville d'Utrecht 1 ), ce
seroit perdre de vue que, pour rompre les obstacles qui
s'opposent à l'établissement de la constitution nouvelle, il
faut bien faire agir l'intervention imrnédiate du peuple,
ij Men denke aan het stuk van 2 Augustus : » Van wegens de burgerschutters, uitkopers en wachtvrijen van de acht compagnien dezer
stad, en alzo in deze principalen , worden burgemeesters en raden in
de vroedschap dezer stad , nevens derzelver secretarissen geinthimeert
omme op den 2den Augustus 1786 des voornoens te tien uuren , te
compareeren op de Neude, binnen deze stad , en aldaar in tegenwoordigheid van de geheele burgerij en ter requisitie van dezelve , het
collegie van geëligeerde gecommitteerden uit de burgerij , conform den
inkoude daarvan bij het beëedigd reglement , voor zo veel stads regeringsbestelling aangaat, voorgeschreven , alles ten einde als bij hetzelve
reglement, in den eed te nemen. En dat bij aanhoudende weigering
en non comparatie van burgemeesteren en raden voorn, de burgerschutters , uitkopers en wachtvrijen , uithoofde van 't hun competeerende
en overgelaten recht , alsdan zullen overgaan tot het in den eed nemen
van voornoemde geëligeerde gecommitteerden en het installeeren van
't zelve collegie, met inthimatie in forma voor den heer raad" (zijnde
hier elke naam ingevuld). Er verschenen vijf raden , waarvan één
nog leeft, Op den 28" Augustus werden vijftien nieuwe raden (Neuderaden) met de grootste plegtigheid in den eed genomen door de burgerij op de Neude , alwaar eene tafel met groen laken bekleed geplaatst was, rondom welke de burgerij eenen kring vormde.
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lequel n'attend que 1'introduction décidée du nouveau
règlement pour renoncer à un role, qui commence déjà
a le fatiguer. En effet la réforme du nouveau conseil a
Utrecht est tenement combinée, qu'il aura toute l'autorité
du gouvernement, et que le peuple, qui en noinnxe les
membres, sera intéressé à soutenir son propre ouvrage.
On y a , it est vrai , établi en outre un college de tribuns,
mais ces tribuns ne forment pas une nouvelle roue de la
machine, puisqu'il ne leur est attribuée aucune portion de
ce qui appartient à la régence. Its doivent former au contraire une barrière, qui arrête tout choc entre le peuple et
les régens ; et comme leur emploi est simplement de veiller à l'observation exacte du nouveau règlement, à la ges•
tion intègre des finances, et de présenter des requêtes au
nom du peuple, it ne peuvent servir qu'à inspirer plus
de sagesse et d'activité au conseil.
II est vrai que l'idée de mieux combiner les trois pouvoirs ne s'est pas bornée au provinces soumises au joug
des règlemens stadhoudériens. Cette fermentation a passé
dans toutes les autres; et je pense que c'est la une circonstance heureuse pour le système de la France.
La république s'étant formée dans des temps de troubles,
et par le hazard, puisqu'on ne pensa a ériger un gouvernement républicain qu'après le refus, que firent la France
et l'Angleterre d'en accepter Ia souveraineté, it est résulté
que jamais it n'y a eu d'accord entre les régens et le peuple pour fixer les droits et les devoirs réciproques.
Les régens ont sans cesse travaillé à se rendre indépendauts du peuple, sans penser à conserver avec lui une
relation, qui les assurat de son puissant concours dans des
moments critiques. Et le peuple se croyant le maitre,
puisqu'il n'a pas transporté la souveraineté à ses régens,
et n'ayant aucun intérêt a les soutenir, a pris pantie contre eux dans toutes les occasions critiques. 'Et quand on

15
considère que dans toutes les villes les Bourgeois oat toujours formé des compagnies de mince, chargées de la
garde municipale, ils n'est pas étonnant qu'ils ayent opéré
presque toutes les révolutions.
Cependant la nnanière, dont le peuple doft influer dans
les gouvernements n'étant pas déterminée, on sent les dangers auxquels expose une telle incertitude, ainsi ta pt que
cette incertitude durera, le système de la France ne sera
jamais assuré, parce qu'il peut survenir mille circonstances
favorables au rétablissement du Crédit d'une maison, qui
compte encore tant de partisans, et que si le peuple plus
éclairé que jamais sur les principes des gouverneinents
est trompé dans le voeu, qu'il manifeste partout, it préfé•
rera l'influence d'un seal a une oligarchie, qu'il a toujours
detestée.
11 importe d'autant plus de favoriser cette fermentation,
que c'est le seul inoyen de renverser le despotisme stadhoudérien dans les provinces, soumises au joeg des règlemens , d'établir la constitution des autres provinces sur
une base solide, et de poser enfin le système des puissances étrangères, et de la France en particulier, sur un fondement fixe et inébraiilable.
Est-il étonnant d'après ces observations, que les plus
ardents partisans de la France ayent été précisement les
plus zélés défenseurs des droits du peuple? Nous ne citerons que les deux Capellen, les Hooft et les Beyma; et
nous ajouterons, que c'est avec ces régents Gallomanes qu'a
été concerté le plan du rétablissement constitutionel (grondwettige herstelling) qui fait tant de bruit.
Tous les patriotes éclairés n'ont pa s'empêcher de voir
qu'on ne pouvoit procéder a aucune réforme sans le concours du peuple, et qu'on ne pourroit déterminer le peuple a y concourir , a moms que de lui doneer un intérêt
à la chose, un intérêt précieux et permanent, qui l'engageat
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a jamais h faire cause commune avec ses régents. Après
avoir montré la nécessité de conserver la constitution fé•
dérative entre les provinces, et républicaine dans chacune
d'entre eiles, ifs ont niontré que toute la question se re•
duisoit a substituer au reco,nmandations odieuses et illégales du Stadhouder et d'un bourguenmitre, les recolnmandations Hgulières• et salutaires de la bourgeoisie; aussi les

partisans du stadhoudérat ont ils été les plus violents adversacres de cette réforme. Tls ont bier vu que si jamais
it existoit un lien d' union entre la bourgeoisie et les régens, c'en étoit fait du despotisme stadhoudérien.
Aussi pour entretenir une désunion, qui fait la base de
ce despotisme, ils ont cherché a décréditer de toutes les
manières le système d'une réforme constitutionelle, comme
tendant a rendre le stadhoudérat inutile.
On sail, bien que dans cette circonstance critique, qu'il
est de la politique de la France de ne se déclarer ouverteinent pour aucun des trois partis, mais comme Ie rétablissement des droits régnliers du peuple fait des progrès si
N ifs et si généraux, ii nous semble qu'il n'est pas indifférent pour elle, qu'elle passe au dehors pour la favoriser;
nous dirons plus encore, et comme it n'est pas impossible
que ce parti triomphe a la fin, it pourroit être de la politique Franfoise de s'avancer assez pour s'attacher inviolablement ce parti par 1'idée qu'il devroit son triomphe a
la France. Cola est d'autant plus facile que la masse de
la nation est dans les dispositions les plus favorables pour
la France, que c'est a l'inipulsion de cette masse, qu'il
faut attribuer le triomphe de ce système Francois dans ce
dernier temps.
En général les bourgoisies en liollande sont extrêmernent
prévenues contra les dispositions de leurs régences respec•
fives: it y a un grand nombre de régens, qui conviennent
de la justice et de l'utilité du a rétablissemeiit d'une influ-
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ence régulière du peuple. Its vont jusqu'á avouer que
l'autorité des régens seroit bien alors plus grande et seroit
moins exposée h être gênée et traversée par des requêtes
impérieuses ou des mouvernents populaires, parce qu'alors
le peuple auroit plus de confiance en ses régens , mais la
plus part des meetbres, n'étant entrés dans les régences
que par les conventions illégales, qui n'y admettent que
les enfants ou les alliés des régens, sans égard aux quali•
tés intellectuelles, n'ont pas assez de discernement pour
voir ces conséquences.
Its craignent toujours de ne pouvoir plus faire entrer
ceux de leur families dans l'administration, dès qu'ils ne
pourroient y admettre que des candidats présentés par le
peuple. Cette différence de sentiments fait done craindre
que le voeu populaire n'éprouve encore de longues et de
fortes oppositions. Et dans cette longue lutte it est à
craindre qu'il lie s'offre quelque occasion favorable au
Stadhouder.
Et comme d'ailleurs ce n'est qu'au inoyen de cette fermentation populaire et par des confédérations, qu'elle a
établies dans toute la république, qu'on peut espérer l'abo•
lition si importante des règlements stadhoudériens dans les
trois provinces, ne pourroit- on pas engager les Etats de
Ilollande á une démarche décisive qui avanceroit l'ouvrage
de la réforme?
On pourroit y faire une proposition sur le plan suivant.
La république - s'étant formée alors dans des temps de
troubles, oil it a été impossible de déterminer par des codes
positifs, les devoirs et les droits respectifs des régens et
du peuple, et cette incertitude avant donné lieu a une &fiance et a une mesintelligence, qui ont causé des luttes
et des chocs, qui plus d'une fois ont exposé l'existence
même des Etats, et la fermentation actuelle étant de telle
nature, que jamais l'occasion n'a été plus favorable, pour
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rétablir dune manière prudente et sage une harmonie
et une union si hautement nécessaire aux opérations publiques; et comme d'ailleurs la constitution actuelle a
pour base principale l'union d'Utrecht, qui conserve á
chaque membre et district particulier ses droits, usages
et priviléges respectifs.
En conséquence nous invitons les régences et les habitans de chaque ville, membre et district particulier d
concerter ensemble Ia forme politique la plus analogue
aux anciennes coutumes et aux principes essentiels d'une
société bien réglée, afin que, lorsque les arrangements
auront été formés, les Etats puissent les régler et modifier sur la constitution essentielle de la province, et y
donner la sanction nécessaire."
10. VERGADERING. 10 MEI 1351.
1.
Sfragistiek. Buitenlandsche historische en oudheidkundige vereenigingen. Archieven der stad Geertruidenberg en der gemeente Wassenaar. Vermaarde .Nederlanders in Denemarken. Papiermerken.
Brief van Pieter de Groot , 1672. Hollanders in Brazilië. Zutphens landregt. Bescheiden betrekkelijk het geslacht van Valkenaar.

Sfragistiek. De voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de Sfragistiek (zie Kronijk, 1850, bI. 88) in de
laatst gehouden bestuursvergadering een verslag heeft
ingediend omtrent de wijze, waarop de nieuwe uitvinding
van een der verdienstelijke leden des Genootschaps, den
heer George te Utrecht, betreffende het afgieten van zegels, ten meesten nutte der wetenschap kan worden aangewend. Naar aanleiding van dit verslag heeft het Bestuur
besloten de uitgave van afgietsels van vaderlandsche zegels, van de vroegste tijden tot aan het einde der 16'°
eeuw, te beproeven. Het prospectus dezer uitgave zal eerlang algemeen rondgezonden worden , en Bene proefafleveVII. J.
11
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ring van afgietsels van zegels in de voornaamste plaatsen
des rijks , en ook buitenlands, ter bezigtiging gesteld worden.
Puitenlandsche historische en oudheidkundige vereenigingen. Nog is door het Bestuur besloten , Bene ruiling van

werken voor te stellen aan alle historische en oudheidkundige genootschappen en vereenigingen, welke buiten.
lands, vooral in België en Duitschland , bestaan.
Archief der stad Geertruidenberg. Door het Bestuur is
geschreven aan de stedelijke regering van Geertruidenberg,
met beleefd verzoek , om den heer B. Glasius aldaar vergunning te willen verleenen tot het opmaken van een
verslag omtrent het gemelde archief, ten- dienste des Genootschaps.
Archief te Wassenaar. De heer Ram elman Elsevier,

te Leiden, berigt, dat hij van den secretaris dier gemeente
heeft vernomen, dat dit archief niet veel ouds bezit, en
dat daarvan geen naauwkcnrige catalogus bestaat. De
heer R. E. is voornemens dit archief in eigen persoon te
gaan opnemen en daarvan nader verslag te geven.
Vermaarde Nederlanders in Denemarken. De heer Burman
Becker te p oppenhagen, honorair lid des Genootschaps,
berigt, dat hij zich, ten dienste van het Genootschap, onledig houdt met het opstellen van eenige aanteekeningen
aangaande de Nederlanders, die in Denemarken geleefd en
daar vermaardheid verkregen hebben.
Papiermerken. De heer J. A. de Zwaan , Cz., te 's Hage,
berigt omtrent eene chronologische verzameling van merken , voorkomende op de papieren afkomstig uit het voormalig archief van Buren en loopende van het jaar 1354
tot 1425, welke hem door het Bestuur des Genootschaps
ter beoordeeling was toegezonden , -- dat zeer vele dezer
merken overeen komen met die in het rijks archief, doch
dat ook enkele daarvan, zooals de Zwaan in 1425, hem
tot dusverre onbekend waren. Hij acht voorts deze ver-
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zarneling belangrijk genoeg, om in tijdsorde uitgegeven te
worden. Deze uitgave zou evenwel met de meeste naauwkeurigheid behooren te geschieden en met inachtneming
der geringste bijzonderheden en afwijkingen, aangezien
deze soms alleen aanwijzen tot welken tijd een merk behoort. Zoo zijn b. v. de Ossenkoppen, die zeer Iang duren,
alleen door de kleine variatiën te onderscheiden. Ook is
het van belang de wijdte der staande lijnen (pontuseaux)
telkens mede op te geven : want de wijde lijnen, namelijk
van omstreeks 4 á 5 Nederl. duimen (centimeters), zal men
zelden vinden na de drie laatste vierdeelen der 15" eeuw
of na 1480, of liever alsdan beginnen de naauwe lijnen
van omstreeks 2 2 Ned. duim.
De heer Craeyvanger wordt uitgenoodigd zich wel met
de taak eener naauwkeurige afteekening dezer papiermerken onledig te houden en de zorg der verdere uitgave op
zich te willen nemen, waartoe deze zich bereid verklaart.
lllissive van Pieter de Groot aan Bastingius, ontvanger
en stadhouder van Bergen op Zoom, 1672. De rapporteur
voor de provincie Zuid-Holland legt, namens den heer van
Kinschot te 's Hage , over een door dezen naar het oorspronkelijke genomen afschrift van voormelde missive,
ged. Keulen den 22 en Dec. 1672.
Wordt besloten deze missive te voegen bij de verzameling van brieven van Pieter de Groot, bestemd ter plaatsing in den Codex Diplomaticus.
Nederlandsche volksplanting in Braziliu. De voorzitter
maakt de leden opmerkzaam op een artikel , voorkomende
in de Revue des deux mondes, waarin de heer Emile Adét
een verslag geeft van den toestand van Brazilië in het
jaar 1850. Onder de Europesche natiën die het best berekend zijn om in Brazilië koloniën te stichten, beweert
de schrijver, dat de Hollanders de eerste plaats bekleeden.
» Zij zijn", zegt hij, » matig, zuinig, verstandig, bezitten
11*
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veel moed en zijn begaafd met een buitengemeen geduld
Zij vereenigen in zich genoegzaam alles wat noodig is om
met voordeel te worstelen tegen de bezwaren eener dergelijke onderneming. Dat men overigens de jaarboeken van
Brazilië op sla en men zal ontwaren , dat , in welk tijdstip
de Nederlanders den voet in Brazilië hebben gezet , zij er
onuitwischbare indrukken van hun verblijf hebben achter
gelaten."
Het blijkt, dat de beer Adèt op de plaats zelve heeft
vergeleken wat de geschiedenis van Brazilië omtrent de
vroegere kolonisatie der Nederlanders aldaar heeft opgeteekend. Het lag blijkbaar buiten zijn doel , bepaaldelijk
over de Nederl. kolonisatie te spreken , doch zijne nasporingen daaromtrent te weten, zoude voor ons hoogst belangrijk zijn , omdat in de afgeloopene eeuw op verschillende plaatsen langs den oever van den Amazonenstroom
en op eilandjes , door zijne wateren omgeven , sporen
bestonden van vestigingen der Nederlanders uit de 17. en
zelfs uit de 16e eeuw. De heer P. Benoit in zijn werk
over Suriname, spreekt daarover.
Wordt besloten zich te wenden tot den heer Emile Adèt
te Parijs, niet verzoek om daaromtrent wel eenige nadere
inlichtingen te willen geven.
Zutphens landregt. De heer B. J. L. de Geer doet verslag omtrent het bovengemelde handschrift, toebehoorende
aan den heer Drieling te Utrecht (zie boven bl. 129). Het
bevat 1°. de reformatie der landregten van Zutphen van
1493 (Geld. Plac. I, app. bl. l88); 2°. elf formulieren, allen
betrekkelijk het arrest op goederen; 3% vier eedsformulieren van burgemeesteren, schout, schepenen en notarissen;
4°. eene rijke verzameling van bepalingen en uitspraken
van de schepenen van Zutphen , (enkele woordelijk overeenkomende met bepalingen in het Condichboek (Ned. Jaarti.
VII. bl. 423)) over verschillende regtsmateriën , benevens
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eenige andere stukken, waaruit wij hier slechts het vol.
gende kleine versje mededeelen, niet onbelangrijk tot kennis der bezwaren, die de verspreiding des Romeinschen
regts en der wetenschappelijke behandeling des regts voor
de eenvoudige schepenen deed ontstaan:
Wijst eyn soepen watt hij ware,
Hij solde beuen van groter vare;
Als v claighe kompt to voren,
Soe suldi die wederwoerde dair op horen ,
Ind dat recht recht dair op besien,
Eer ghi wisynghe doit van dien.
Tot sulker stat plechtmen te geuen
Tfondenisse na recht bescreuen,
Int boy hid in anderen boecken,
Daerment recht inne molt soecken.
Tsulcker stat als ick heb vernomen,
Wist men nae olt herkorren,
Ind tzulker stat des sidt vroett,
Naden dat den wijsers duncket guett,
wt oeren hoeffden , des sijdt gewyss ,
Dat eyn anxtelick dynck is,
Dat hem die Jude onderwynden,
Loy ind recht toe vynden,
Die in scrifturen synt blynt,
Ind van rechten en weten twynt.
Want die ghenen die koenen wale,
Loy decreet ind decretale ,
Bijbelen ind propheten,
Phylosophien hid poëten,
Twijuelen duck in vollen dyngen ,
Hoe zij se te recht sullen brenghen,
Hoe sail moeghen, segt mij dan,
Datt recht weten een leeckman?
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Bescheiden betrekkelijk het geslacht van Valkenaar. Me-

degedeeld. uit de archieven van Matenesse door den heer
J. J. de Geer.
Overdragt van eene huizinge binnen Renen , bij de
Bergpoort, en van alle regt tot Nelle's hofstede van Putte,
gedaan door Willem en Lijsbet van Zandwijk , kinderen
van Klaas van Zandwijk , Frederiksz., ten behoeve van
Hendrik Valkener. Ten overstaan van Johan van Meerten,
hof- en tinsmeester, Hendrik die Wilde en Jacob van
Wijck, tinsgenooten. 1440, St. Peters avond ad eathedram.
Verkoop der bovenvermelde goederen, ten behoeve als
voren, gedaan door den prior en het convent van St.
Ágnietenberg, bij Zwolle , van wege Johan van Zandwijk
monnik in het gemelde klooster en broeder van Willem
en Lijsbet van Zandwijk , kinderen van Klaas van Zandwijk Frederiksz. 1440 , Zat. voor Letare in de vasten.
(Met het zegel van het bovengemelde klooster).
Overdragt van eenen hof in het geregt van Renen buiten de Bergpoort, ten behoeve van Hendrik Valkener.
1449, Maand. na St. Lucie.
Overdragt van 4 morgen lands onder Nederlangbroek
ten behoeve van Hendrik Velkener. Ten overstaan van
Jan van Broechuysen, schout, en Jan Starner en Jan van
Lochorst Jansz., voor wien Jan van Lochorst Ilendriksz.
zegelt. 1451, St. Odulphus avond.
Jacob, beer van Gaasbeek , verleidt Adriaan Valkeneer ,
Hendriksz., met eerie halve hoeve lands onder Nederlangbroek. Getuigen, Willem van Zudoert en Willem de Vlieger. 1453, Bond. na Paaschdag.
Overdragt eener huizinge en hofstede te Renen, ten behoeve van Hendrik Velkener, den jongen. Gijsbert van
Wijt, schepen te Renen. • 1469, Dingsd. voor Letare Jerusalem.
Verkoop van 6 morgen lands in het kerspel van Ingen,
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op Klinekenberch , van 8 hond in Ingrebroeck, naast de
landen der kinderen van Dirk Freyse van Dolre, en van
21 morgen, gelegen als voren naast de landen van Willem
Vermeer, ridder, gedaan door Steven van Tuyl en Aleid,
zone gemalin , ten behoeve van Hendrik Velkenneer en
Goetstouwe, zijne echtgenoote. Alard van Bemmel en Willem van Tuyl, bargen van Steven van Tuyl. 1469, St.
Marcus evang.
Huwelijksvoorwaarden van Hendrik Velkenar , zoon van
Godstouwe van Dolre, weduwe, en Conegonde, dochter
van Rotgher van den Boetzelaer, ridder, en van Elborch
van den Boetzelaer, vrouwe van Asperen en Langerak.
Huwelijksvrienden zijn mr. Dirk Grauwert, deken van Oudmunster te Utrecht, neef, en Evert Freyse van Dolre,
oom, ter eener , en Johan van Drongelen , landcommandeur der balie van de Duitsche orde te Utrecht, neef,
Wessel van den Boetzelaer en Otto van den Boetzelaer,
kanonik van Oudmunster te Utrecht, broeders. 1471, St.
Cecilien avond. (Met nog 7 min of meer geschonden zegels).
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht , verleidt
Gostouwe, wed. van Hendrik Valkener, bij opdragt van
Johan Valkener, met eene halve hoeve lands onder Nederlangbroek. Getuigen, Rolef van Bevervoerde en Gerrit
van Zulen van Blickenborg. Floris Freyse doet hulde.
Slot te Duurstede , 1472, Febr. 8.
Dezelfde verleidt Johan en Hendrik Valkener , na doode
van Hendrik Valkener, hunnen vader, met het goed te
Rumelaer, met huis, hofstede, bouwland, heijeu, wegen,
bosch , veen en verder toebehooren, gelegen in het Woud
onder het kerspel van Amerongen. 1472 , Febr. 8.
Dezelfde verleidt Johan Valkener, na doode zijns vaders,
met eene halve hoeve onder Nederlangbroek. 1472, Febr. 8.
Dezelfde verleidt Gostouwe, wed. van llendrik Valkener,
met het goed te Rumclaer. 1472, Febr, 8.
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Overdragt eener huizinge binnen Renen, gedaan door
Hendrik Velkenaar ten behoeve van Godstouwe van Dolre,
zijne moeder. Ten overstaan van Hubert van Renen, tinsmeester, en Floris Freyse van Dolre en Beernd van Wijck ,
tinsgenooten. 1472, Maand. na Gereonis et Victoris mart.
Elborg, wed. van Rutgher van den Boetselaar, vrouwe
van Asperen en Langerak , beleent hare dochter Curiegont, gemalin van Hendrik Valkenaer, met de visscherij
te Langerak, bij toestemming en afstand van Wessel van
den Boetzelaar, haren zoon. 1479, Dinsd. na St. Willebrord. (Met de zegels van Eiburg en Wessel van den
Boetzelaar).
Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, kwijt Hendrik Valkenaer als maarschalk van het Oversticht , van 3
April 1511 tot 16 Jan. 1514 tot 3 April 1515 tot 2Maart
1517. Slot te buurstede 1514, Mei 1, 1515, Aug. 24,
1517, Maart 3. (Met de handteekening en een geschonden
zegel des bissehops).
Beernd Freyse van Dolre vermaakt de regte nahand,
1°. van een erf, gelegen te Leersem, en een goed , genaamd Cleane Broicha2gen, gelegen in het kerspel van
Renen , aan Hendrik Valkenaar, den jongen, Hendriksz.;
2°. van de helft van een goed , genaamd Zlhorst en gelegen bij Amersfoort, op het Hooge land, aan Johan Valkenaar, Hendriksz.; ;°. van twee huizingen binnen Renen,
aan Rutger Valkenaar, Hendriksz. Ten overstaan van Gijsbert van Herdenbroeck, hof- en tinsmeester van den bisschop van Utrecht, en Willem van Meerten en Johan
Noest, tinsgenooten. 1525, Sept. 4.
Dezelfde vermaakt de regte nahand, 1°. van eenige
goederen te Leersem aan Hendrik Valkenaar, den jongen,
Hendrikz., behoudens den ijjftogt van Margriet Mertijns ,
huisvrouw van Beernd Freys; 2°. van eene jaarlijksche
rente van 50 goudguldens uit een heerlijk leengoed, ge-
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naaard de Steenweerdt en gelegen in het geregt van Wijk
aan Rutger Valkenaer, Hendriksz. Ten overstaan van den
proost van Oudmunster en den Dom , van Beernd Uten
Enge, Martinus Kaluwe, Jacob van Appelteern, Domdeken
te Utrecht, en Gerrit van Lochorst. 1525, Nov. 14.
Steven van Zulen van Nyevelt, zwager van líendrik
Valkenaar, doet, als landcommandeur van de balie der
Duitsche orde te Utrecht en uit naam van Steven Valkenaar , Hendriksz., behoorende tot de orde, afstand van
alle goederen, welke aan Steven voorn. van zijne ouders
mogen aankomen. 1526, Jul. 31.
Huwelijksvoorwaarden van jongen Hendrik Valckenaer
(zoon van Hendrik Valkenaar en Oedel , dochter van Gerrit
van Zuylen van Nievelt) en Hadewich van der Mije, doch,
ter van wijlen Alpher van der Mije en Agnese van Ruiven.
Huwelijksvrienden zijn Wolter van Amstel van Minden ,
landcommandeur van de balie der Duitsche orde te Utrecht,
Amelis van Zuylen van Nievelt, kanonik van den Dom te
Utrecht en proost van Leiden, Jacob van Zuylen van Nievelt en Beernd Freyse van Dolre, ter eener , en Joris van
Solims , deken van St. Pieter te Utrecht, Gerrit van Lokhorst , ridder , schout van Leiden , Willem van Ruyven,
kastelein op Beverweerde, en Hubrecht van Ruyven, baljuw van Kennemerland. Hadewich van der Mije brengt
o. a. de ambachtsheerlijkheid van Pertengen met aanhoorige tienden en tinsen ten huwelijk -en heeft eene zuster
Catarina, nonne in het klooster van St. Servaas te Utrecht.
1530, Jan. 23.
Keizer Karel V verleidt Hendrik Valkenaar , na doode
van zijnen vader Hendrik Valkenaar, met het goed te Ruimelaar en met eene halve hoeve lands onder Nederlangbroek. Getuigen, Ernst van IJsendoren en Sterkenburg
en Melis Uiten Eng. Utrecht 1531, Dec. 19.
Huwelijksvoorwaarden van Johan van Renesse van Moer-
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munt en Oeda, dochter van Hendrik Valkenaar en van
Hadewich van der Mije. Huwelijksvrienden zijn Beernd
Proeys, Willem de Wael van Vronestein, Frederik de
Coninck en Adriaan van Renesse van der A, ter eener, en
Amelis van Zulen van Nievelt, proost van Leiden, kanonik
van den Dom te Utrecht, Jan Valkenaar , Rutger Valkenaar en Jacob van Cats. Oeda Valkenaar brengt o. a. ten
huwelijk de helft van het goed Rumelaar bij Woudenberg.
1552, St. Andries avond. (Met nog 10 meer of min geschonden zegels).
Aleid van Voird, priorin, en het convent der Wittevrouwen binnen Utrecht geven aan Hendrik Valkenaar en Hadewich van der Mije, echtelieden , eene grafstede in hare
kerk , voor het hooge altaar, alwaar zij eenen kelder lieten
maken, waarin hunne dochter Oeda , gemalin van Jan van
Renesse van Moermont, het eerst begraven werd. 1554.
Aller Heiligen avond.
Overdragt van 13 m. 1., genaamd Dijc1 enborg en gelegen buiten de Bergpoort te Renen, ten behoeve van Rutger Velkener en Catrina van Middachten, echtelieden.
1568, Jun. 16. (Met de zegelen van Andries van Bemmel,
substituut-schout , Willem Vastrick en Jan van Ham ,
schepenen te Renen).
Verleiding van een halven tiend te Leersum, ten behoeve van Herman Hendrik Valkenaar (?) , na doode van
Hendrik Valkenaar, zijnen vader. Frederik Men Ham doet
hulde. 1578, April 29.
Octrooi voor Herman Valkenaar, om bij uiterste wil te
mogen beschikken over zijne goederen. 1587, Dec. 16.
Verleiding van het goed te Ruimelaar en Bene halve
hoeve lands onder Nederlangbroek, ten behoeve van Odilia
Valkenaar, na doode van Hendrik Valkenaar, haren broeder. 1589, Maart 21.
Overeenkomst tusschen Johan van Duvenvoorde en Woude,
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heer van Warmond, Alkemade, als man en voogd van
Odilia Valkenaar, en Herman Valkenaar, omtrent de nalatenschap van Hendrik Valkenaar, den jongen , en de
na te laten goederen van Hadewich van der Mije. Huis te
Warmond. 1592, Sept. 17. (Met de zegelen van J. v. D.,
H. V., Willem van Doornick en Sebastiaan de Wijs).
Huwelijksvoorwaarden van Herman Valkenaar , heer van
Duikenburg, ambachtsheer van Portengen , en Margaretha
van Matenesse, dochter van Johan , heer van Matenesse,
en van Florentina van Cuilenborg. Huwelijksvrienden
zijn Johan van Duvenvoorde, heer van Warmond, zwager, en Willem van Doornick , oom , ter eener, en Gijsbrecht van Matenesse, oom , en Johan van Matenesse, heer
van Lisse , neef, ter andere zijde. 7596, Oct. 23, n. st.
Floris van den Bongaert , heer van Nyenrode en ter
Lucht, verleidt Herman Valkenaar, na doode van zijne
grootmoeder Hadewich van der Mije, met eenig land onder Portengen in Gijsbrechts geregt van der Eem. 1597,
Mei 10, o, st.
Testament van Herman Valkenaar, heer van Duikenburg,
Portengen , en van Margaretha van Matenesse. 1598, lei
19, o. st.
Erfmaaggescheid tusschen Herman Valkenaar en Margaretha van Matenesse, ter eener , en Johan van Duvenvoorde,
als man en voogd van Odilia Valkenaar , ter andere zijde,
omtrent goederen hun aangestorven van Margaretha van
Roetbergen, wed. van Hendrik Valkenaar. Herman Valkenaar verkrijgt de hofstad en goederen van Duikenburg,
gelegen in het schependom van Nijmegen. Nijmegen ,
1606, Jul. 12. (Met min of meer geschonden zegels van
Cornelis van Gent , burggraaf van Nijmegen, Willem van
Doornick, Jacob Uwen en de boven gemelde echtgenooten.
Huwelijksvoorwaarden van Otto van Gelder en Floren•
tina Valkenaar, dochter van Margaretha van Matenesse en
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wijlen Herman Valkenaar , heer van Duikenburg en Por-tergen. Huwelijksvrienden zijn Philips van Vaerick , kapitein-gouverneur van het fort van Voorne, Karel Bentinck,
raad van Gelre en Zutphen, burgemeester van Arnhem,
en Karel Vijgh, hoer van Zoelen , Ubbergen enz., raad van
Gelre en Zutphen , ambtman van Neder-Betuwe, neven,
ter eener, en Hendrik Valkenaar, heer van Duikenburg,
Portengen , broeder , Karel van Matenesse , baljuw van
Putten , oom , Jacob van Wassenaar en Duivenvoorde ,
heer van Warmond, en Johan van Matenesse , heer van
Matenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen, neven, ter andere zijde. 1624, Jan. 27, o. st.
Commissie tot schout der stad Utrecht voor Hendrik
Valkenaar. 1625, Maart 21. Eed gedaan 23 Maart.
Huwelijksvoorwaarden van Hendrik Valkenaar, heer van
Duikenburg, Portengen , schout der stad Utrecht, en Florentina van Matenesse. Huwelijksvrienden zijn Margaretha
van Matenesse, wed. van Herman Valkenaar, moeder, Jo.
han en Herman Valkenaar , broeders, Otto van Gelder,
zwager, en Jacob van Wassenaar en Duivenvoorde, neef,
ter eener, en Amelis van Matenesse, heer van Lisse, Giessen, den Wenaard, broeder, Hendrik Piek , oom, Johan
van Matenesse , heer van Matenesse, Riviere, Opmeer,
Souteveen , en Nicolaas van der Bouckhorst , heer van
Wimmenum, dijkgraaf en baljuw van Rijnland, neven, ter
andere zijde. Utrecht 1630, Jan. 15, o. st. (Met nog min
of meer geschonden zegels).
Testament en codicille van Johan Valkenaar, heer van
der lllije, kapitein-luitenant bij de compagnie van den
graaf van Waldek. Erfgenamen, Hendrik Valkenaar, beer
van Duikenburg en Portengen, Herman Valkenaar, heer
van de Wel, kanonik van Oudmunster, en Florentina
Valkenaar , gemalin van Otto van Gelder , broeders en
zuster. 1625, Sept. 7, en 1612, Febr. 13.

1 73
Commissie tot raad in den hove van Utrecht voor Herman Valkenaar, heer van de Wel. 1642 , Mei 16. Eed
•gedaan 22 Junij.
Testament van Herman Valkenaar, heer van de Wel.
Erfgenamen, Hendrik Valkenaar, heer van Duikenburg,
en Florentina Valkenaar, gemalin van Otto van Gelder,
broeder en zuster. 1642, Dec. 5, o. st.
Verleiding van het goed te Ruimelaar, ten behoeve van
Otto van Gelder, als man en voogd van Florentina Valkenaar, na doode van Herman Valkenaar, heer van de Wel,
zijnen zwager. 164e , Dec. 4.
Huwelijksvoorwaarden van Willem van Matenesse, heer
van Rascart, Andel enz., en Margaretha Valkenaar. Huwelijksvrienden zijn Luyert Manninga, heer van Dijksterhuis enz., Luyert Clant, heer van Menkerna enz., en Gijs•
brecht, heer van Matenesse enz., neven, ter eerier, en Hendrik Valkenaar, heer van den Wenaard , van der Mije,
Bottestein, de Batouw, en Florentina van Matenesse, ouders, en Herman van Gelder, heer van de Wel, neef, ter
andere zijde. 1659, Febr. 25, o. st. (Met nog twee zegels).
Commissie tot maarschalk van Montfoort voor Karel Valkenaar, heer van Valkenaar. 1663, Jun. Eed gedaan
16 Junij.
Commissie tot watergraaf over de Vecht, Vaartschen en
Krommen Rijn, voor Hendrik Valkenaar, heer van Duikenburg, Lisse, Giessen. 1665, Febr. 14. Eed gedaan
24 Febr.
Testament van Hendrik Valkenaar en Florentina van Matenesse. Zij vermaken aan karel Valkenaar de ambachtsheerlijkheid van Valkenaar en de goederen van Duikenburg,
Bottestein en ter Mije, benevens de heerlijkheden van den
Wenaard, Lisse en Giessen; aan Margaretha Valkenaar,
gemalin van Willem van Matenesse, de ridderhofstad Batouw to Jutphaas, en aan hunne dochters Johanna, Floren'
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tina en Hendrika, de hofstede Replikkerweerd in het Gein
en andere goederen. 1665, Maart 10, o. st.
Commissie tot maarschalk van het Neder-Kwartier van
Utrecht voor Karel Valkenaar, heer van Valkenaar, gewezen maarschalk van Montfoort. 1667, Aug. 29. Eed gedaan 30 Aug.
Verleiding der ambachtsheerlijkheid van Lisse, ten behoeve van Hendrik Valkenaar, heer van Duikenburg, Giessen , den Wenaard , na doode van Willem van Matenesse,
heer van Rascart. 1668, Dec. 19.
Leenbrief der ambachtsheerlijkheid van Lisse, ten behoeve van Karel Valkenaar , na doode van Hendrik Valkenaar, zijnen vader. 1670, Jul. 18.
Leenbrief der ambachtsheerlijkheid van Giessen, het
huis het Zand, de vrije heerlijkheid de Wenaard en andere goederen, ten behoeve van Karel Valkenaar, na doode
van zijne moeder Florentina van Matenesse. 1670, Aug. 20.
Leenbrief van goederen onder Lisse, ten behoeve van
Karel Valkenaar, heer van Valkenaar, Duikenburg, den
Wenaard , na doode zijner moeder. 1670, Aug. 20.
Testament van Johanna Valkenaar. Erfgenamen , Karel
en Florentina Valkenaar, broeder en zuster. Rijnsburg,
1679, Oct. 15.
Commissie tot watergraaf van de nieuw gegraven vaart
van de Steenstraat zuidwaarts op tot in de Minne toe en
verder in al de slooten onder den polder van Biesveld gelegen, voor Karel Valkenaar, heer van Valkenaar, Duikenburg. 1680, Oct. ?22.
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11. VERGADERING. 24 MEI 1851.
Itibliotheek. Boékdrukkunst. Twee zoenbrieven van den heer van
IJsselstein en Bartholorneus Wterwijk, 1334, Beleg van Staveren, 1399.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:

Van den heer E. de Busscher te Gend.
Féli v Bogaerts, Notice biographique et littéraire. Gand,
1851, door denzelven.
Van de Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en
wetenschappen.
Feestviering van haar vii f tigjarig bestaan. Leiden, 1851.
Van den heer mr. F. II. C. Drieling te Utrecht.
Reistogt in Tyrol en Salzburg , in het jaar 1850, door
denzelven. (Overgedrukt uit : De Recensent, Algemeen
Letterlievend lllaandschriJ t).

Van den heer dr. A. de Vries te Haarlem.
Lotgevallen van Costers Koning. Haarlem, 1831.
Boekdrukkunst. De heer Hooft Graafland deelt mede,
dat hij omtrent de missive van Grotius aan Scriverius
(zie boven bl. 103) het gevoelen van dr. de Vries heeft
ingewonnen , en dat deze haar niet belangrijk genoeg
oordeelt om gedrukt te worden. Zij beheistniet veel
meer dan eene opwekking van de Groot aan Scriverius
om Haarlem's roem te handhaven tegen het destijds uitgekomen geschrift van Naudé, Suppleinent d l'Histoire
de Louis XI, waarin aan Haarlem de eer van de uitvinding der boekdrukkunst ontzegd wordt. Het onder•
werp der bewuste missive vindt men vollediger behandeld in twee brieven van de Groot aan zijn broeder
Willem , die, voor zoo ver zij op de zaak betrekking heb.
ben, in Wolf's ilfonumenta typographica zijn opgenomen.
Dr. de Vries heeft voorts nog aan den beer I. G. mede.
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gedeeld, dat de heer Auguste Bernard te Parijs, die eerlang een werk over de beginselen der boekdrukkunst in
het licht zal geven , in den zomer van 1350 te Haarlem
alle stukken aan Coster toegeschreven of tot hem betrekkelijk, met groote naauwkeurigheid heeft onderzocht, gelijk ook alles wat in de koninklijke bibliotheek en in die
van wijlen den baron van Westreenen van Tiellandt in
's Rage voorhanden is, en zich herhaaldelijk op de stelligste wijze uitgelaten heeft als volkomen overtuigd, dat de
eer der uitvinding van het gebruik van beweegbare letters
aan Haarlem niet kan betwist worden.
Twee zoenbrieven van den heer van IJsselstein en .Bartholomeus Wterwijk , baljuw van vege den heer van Beaumont, 1354.
Dit is segghen sheren van Yselsteyne ende Bartholomeus
Wterwiic, baliuwes van sheren weghen van Byaumont,
van allen twie, broke ende misdaet, die ghesciet siin tusschen Dire Gheyen soen, sine brueders ende sinen vrienden op die een zide, ende Willem ouer siins brueders
dode Pauwels ende siinre vriende op dander zide, ende al
datter in rueren mach vandie ghenen, die in miins heren
lande van Byaumont woenaftich siin; ende oec van Claes
Vrederik ende sine vrienden op die een tide, ende van
Walich Andries soen ebde sinen vrienden op dander zide,
also als siis an miin heer van Byaumont ghebleuen siin.
Ende want dese voerscr. partyen versoent siin mitten
recht vauden lande van tweera seuendelen toe , die tue
seuendeel sullen ghelden Dire Gheyen soen ende sine maghe tot drien tiden , teerst tsinte Lambrechts dach, dander tsinte Remeys Bach , derde tot Alre Heylighen daghe
naestcomende jn allen manieren, alse dander seuendeel betaelt siin. Voert segghen si, dat Dirc Claes soen ende siin
brueder Dire Gheyen soen ouervete doen sullen ten middelsten daghe, wouden siis oec nyet doen, so mach Dire Gheyen
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soen twe marine kiesen wten maghen , die onder miin
heer woenen, diet doen sullen.
Voert segghen si, dat Claes Vrederix soen , Dire Vrederix soen , Claes Dirx soen , Peter Remmeken soen, Claes
Scolaer, oude Claes Dirx soen, Dirc siin soen, Peter Andries soen ende Ian Gheyen Stickels soen gheuen sullen
Dire Gheyen XXIIIJ lib. voer dat hem misdaen is ende
dat hem nyet wael vol recht ghesciet is, tot drien daghen,
deerste dach des sonnendages na Kersdach , dander des
sonnendages tot Midvasten, derde dach des sonnendages
na since Johans dach jnden sourer, die naestcomende siin;
des sal Claes Vrederix soen ghelden VJ lib., ende dander
neghen elc IJ lib. , mer waer dat sake dat enich ghebrec
in enighen die voerscr. siin gheuiele , dat souden dander
ghemeenliken vervullen biden baliu.
Voert so segghen si, dat Claes Vrederix soen onsen heer
van Byaumont gheuen sal mit sinen maghen, die onder
miin heer sitten , die hem naerre siin dan Jan Bertouds
soen, L lib., den baliu enten scout X lib., den heer van
Yselsteyne voer sinen cost XV lib., Pouwelse ende Borghemarine V lib., daer sise wisen, ende den clerc van eiker
aide X sc., ende miins heren ghelt salmen gheuen, die ene
helft tot Kersauont ende dander helft tot Pinxsteren, ende
dander XXX ii salmen betalen tot Bamisse naest comende.
Voert sal Dire Gheyen soen mit sinen hulperen mine
heer gheuen tot den seluen daghe voer dat hi ende sine
hulpere minen heer misbroken moghen hebben XXX lib,,
heren Gheride van Eemskerke van siinre coste VJ lib. enten baliu enten scoute, daer sise wisen, VJ lib., te gheuen
tot Bamisse naest comende, ende waer dat sake dat Dire
Gheyen soens hulper hem onwillich vielen, dat soude die
baliu entie scout hem wtrechten alse redeliken ware.
Voert is segghen sheren van Yselsteyne, heren Gheriits
van Eemskerke ende Berthelineus Wterwiic des baliuwes
VII. J.
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van Jan Bertouts sorte, tot den daghe voerscr. minen heer
van Byaumont te gheuen XXX lib., den heer van Yselsteyne voer sullen cost IIIJ lib. , heren Gheride van Eemskerke IIIJ lib., enten balie IIIJ lib., te gheuene tot Bamisse naest comende.
Ende van al desen voersereuen dinghen segghen si een
alinghe some van hein allen, die in miins heren lande van
Byaumont woenen, ende enen ygheliken weder op siin
goet, ende gheuiel daer enich scoet in, dat sonde staen
tot des baliuwes verclaringhe.
Al dit voersc. segghen segghen si die voerscr. siin ele dat
sine alst voerscr. staet van ons liefs heren weghen van Byaumont van al dat hier - in ruert ende voer dit segghen ghes
stiet is witteliken ende wael te houden op liif ende op goet.
Dit wert ghesc. in die Wiie jnt iaer ons Ileren M.CCC.LIIIJ,
des woensdages na Decollatione Johannis onder onser drier
seghel voerscr.
De 3 op het papier gedrukte zegels zijn verloren gegaan.
Dit is segghen des heren van Yselsteyne ende Bertholomeus Wterwiic baliuwes dat si segghen van ons liefs heren weghen van Byaumont, daer ouer waren sine tue rent•
meystere Pouwels ende Borgheman, alse van Ghisebr. Vers
dode , also alse Joniis ende Gheriit die Witte daer af aen
miin heer ghebleuen siin ende wvy die waerheyt daer af
beseten hebben ende segghen na der waerheyt.
Jnden eersten dat dese soene tosten sal LXXXV lib.,
des sullen des doden maghe hebben XX lib., ende sine
tue kindere meyskine X lib., ende onse heer XL lib., die
baliu daer hise wiist XJ lib., entes heren ghesinde van
Yselsteyne IIIJ lib,, ende des voers. ghelts sal betalen Joniis mit sinen maghen XLV lib., ende Gheriit de Witte
mit sinen maghen XL lib., ende dese voers. soene salinen
betalen tot Noertich tot Brien tiden, deerste dach des son-
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nendages na Kersdach naest comende, dander sonnendages
tot Mid vasten Baer nae ende die derde sonnendages na sinte
Johans lach te middesomer daer naest tomende, mer die
xV lib., die den baliu entes heren ghesinde van Yselsteyne
acn gaen , salmen betalen tot sinte Remeysdaghe naest comende , ende al dit voerscr. ghelt sal wesen heren ghelt,
den scilt voer XVIIJ gr.
Voert is hoer segghen, alse van Joniis quetsinghe,
want hi leliken ende ouer vrede ghequetset is van Willem Kerstans soen, ende van al, et si pene of ander mis•
daet die benaert ieghen miin heer misdaen mach hebben
tot desen daghe toe , des hi aen tuinen heer ghebleuen
is , ende Willem Kerstans soen van enen vrede die hi
ghebroken heeft ende daer af verwonnen is ... weder daer
af inden lande comen sal, dat dese soene voerseyde brue•
der ghelden sullen mit horen maghen ... lib., ... Joniis
hebben voer sine smerte XX lib., misen heer XIV lib.,
....., scoute voer dat hem benaert in miin heren dienste
misdede V lib., den heer van Yselsteyne voer sinen coste
x lib., den baliu V lib., die tae rentmeystere ende Willem
Moelneven V lib. Ende dese voerseyde soene salmen betalen tot drien tiden, deerste dach des sonnendages na
Kersdach naest tomende, dander sonnendages tot Midvasten
daerna , die derde dach sonnendages na sinte Johans dach te
middesomer daer naest comende, ende al dit voerscr. ghelt
sal wesen heren ghelt, den scilt voer XVIIJ gr. Ende
hier mede segghen wi ene alinghe soene van allen saken
vanden partyen voerser., ende miin heer sal hem alle hoer
macchghelt wt panden in sinen lande ronder yements wedersegghen ende buten sinen lande bede brieve gheuen ,
ende so wie die ieghens dese soene dele, die waers op
liif ende op goet.
Voert sal elc partye den clerc gheuen voer siin scriuen
X s., payments voerscr.
j2*
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Dit segghen veert gheseghet tot Noertich des vrydages
voer Onser Vrouwen dach Natiuitas jnt iaer ons Heren
iII.CCC.LIIIJ, onder seghele sheren van Yselsteyne eetes
baliuwes.
De beide op papier in donker bruin was gedrukte zegelen behouden.
Archief van Buren.
Beleg van S'taveren , 1399, 1400. Uit eene thesauriersre-

kening der stad Leiden zijn de navolgende posten, betreffende dat beleg, den heer Rammelman Elsevier te Leiden
niet onbelangrijk ter mededeeling voorgekomen:
»Dit is dat Syinon Bort, Pieter Butewech, Boydijn Dircsz.
ende Gheryt Jacobssoen ontfanghen hebben van der stede
weghen , so si poortmeesters ghecoren worden op sinte
Maertijns avont in den winter in den jare van XC.IX, die
t bewaerden tot sinte Maertijns avont toe in den winter in
den jaere van XIIIJ c , den groote gherekent voir VIIJ deniers payments."
»tWoensdag na sinte Ponciaensdach toghen in den Haghe Gheryt Emenz., Jan Vockenz. ende Pieter Wit op
een ghemeen dachvaerd bi ons heren onbieden, daer ons
heren begherte was , dat die steden borghe worden sou.den voir lijfrenten, jof elke stede him een som ghelts
te tienen, daer hi die Vrieske reyse mede doen mocht,
ende gnamen daerop thuis om een beraet ende waren
wt II daghen. Van cost, waghenhuyr, penci, VIJ 0:
XVIIJ sc.
Item toghen dieselven weder in den Haghe mitter andwaerde op ons heren begherte voirsc. Van cost, waghen, VJ sc.
huyr, penci, IV
tVridag na Paeschen toghen in den Haghe Symon Bort,
Pieter Butewech ende Jan Hughz., op een ghemeen dachvaert mitten ander steden daer onsen heere raeds begheerde van den steden , hoe hij t ansetten soude mitter
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Vrieske reise, daer si op dien tijt niet toe en rieden,
maer quamen thuis om een beraet, ende waren wt IJ
daghen. Van cost, waghenhuyr, VJ tiE , IJ sc.
Item so toghen dieselve weder in den Haghe tuitte andwaerde, so mitte vroescip overdraghen was , dat onse heren den steden wt Zeelant mede onbieden woude , ende
waren wt IJ daghen. Van cost, waghenhuyr ende penti ,
VJ

, V1IJ se.

Item op ten XX* lach in Mey anno XIIIJ C toghen in den
Haghe Symon Bort, Gillis van Zwieten , Jan Hughz. op een
ghemeen dachvaert, so onse heer van Hollant ende van Zeelant ontboden hadde, him te raden wes hi doen Boude totte
Vriesker reise, daer hi oec begheerde, dat si Jouen woude
voir een deel goets, ende woude hun des zeker goede in
die haat setten, daer si om thuis quamen om een beraet,
ende waren wt IJ daghen. Van cost, waghenhuyr ende
penti, VJ

, XIJ sc.

Item toghen dieselven weder in den Haghe witter andwaerde, die overdraghen was, dat zi niet louen en wouden , maer woude onse heren reilen, wi wouden him
dienen wie best vermochten , ende waren wt enen nacht
Van cost etc., V y: , VIIJ se.
Item tvridaghe na des Heylich Sacramentsdach toghen
in den Haghe Pieter Butewech , Symon Bort, Heynr. Harmansz. bi ons heren onbieden , daer sijn begherte was, dat
die steden Staveren provanden ende ontsetten souden, daer
si om thuis quamen op een beraet, ende waren wt IJ daghen. Van cost etc., V

iE ,

XVIIJ sc.

Item so toghen dese selven weder in den Haghe, so
mitte vroescip overdraghen was, dat wi gaern die reyse
doen wouden opdat onse heren jof enich van sinen bindren
daermede voeren , daer onse heren die andwaerde niet en
ghenoechte ende woudet snit groter naernst ghedaen hebben van den steden, want die heren van Egmond mede
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varen sonde, des si noch thuis quamen om een beraet.
Van cost etc., V , VLIJ sc.
Item so toghen die selve weder in den Haghe mitter
andwaerde, so nutter vroescip overdraghen was die reyse
te doen , ende waren wt IJ daghen , also si toefden na der
andren steden , om daer mede te antwaerden. Van cost
etc., V t, XIJ sc.
Item twoensdagh na sinte llaeitijns dach Translacio toghen te Ilaerlem Gheryt Emenz., Symon Bort die scout,
Gillis van Zwieten, Pieter wit, Jan Ilughz. om een boodscip te doen mitter ghemeene steden, die Staveren ontset
hadden bider cappitenis begher , roerende waer dat zake
dat Staveren weer beleghen wonde, dat onse heren dat ont.
setten woude, ende waren wt JIJ daghen. Van cost, waghenhuyr etc., XIJ 7; , XIJ sc., VIIJ d.
Item op St. Maria Magdalena avont toghen te Harlem ,
Boydijn Dirx , Gillis van Zwieten , op een dachvaert bi oils
heren, daer lijn begherte was , also hi die reise doen woude,
dat die steden elx dienen souden mit al hoir vermoghe,
daer wi gheset werden op CCCC ghewapen, daer si om
thuis quamen, ende waren wt IJ daghen. Van cost, mit
anval, waghenhuyr, VJ s€ , X sc.
Item tsonnendag na sinte Pieters Bach ad Vincula to•
ghen te Heemstede Boydijn Direx , Gillis van Zwieten bi
ons heren opbieden , so ons heren een boodscip ghecomen
was van onsen heer van Hollant Ootervant , roerende dat
die vrouw van Brabant hoir ghebrec verhalen wonde an
ons heren ondersaten. Van cost, mits anval van goede luden , waghenhuyr, VJ ys, IIIJ sc.
Item tsvridag na sinte Petri toghen te Heemstede Gheryt
Emenz., Gillis van Swieten , Dire van den Bask op een ghe•
meen dachvaert, roerende vande laetste Vriesher reise, daer
men om toefde, so ons heren roede te Staveren ghesent ware,
ende waren wt IJ daclien. Van cost, waghenhuyretc., VJ W.
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Item tsonnendach daerna toghen te Haerlem Symon
Bort, Pieter Butewech, Dire van de Gheest, Pieter Josopz.
bi ons heren begherte , noch roerende van der Vriesker
reise, des weder thuis quamen Pieter Butewech ende Pieter Josopz., ende die ander bleven daer bi ons , heren begherte VIJ dachen lane. Van cost, mits anval van ons
heren rade ende andere goede luden , waghenhuyr, XXJ ..
^:

XVJ sc.
Item tsmanendagh na onser Vrouwendach Assumpcio
toghen te Haerlem Symon Bort, Philips Aerntz., Pieter Wit,
op een dachvaert mitten andre steden, roerende dat die
steden onsen heren elx een som ghelts doen mosten, jof
hi soude bi node die reise ten Vriesen after laten moeten,
daer si thuis quamen om een beraet. Van cost, wagenhuyr,
VJ

21 ,

IIIJ sc.

Item so toghen dieselven weder mitter andwaerde op
ons heren begherte voercc. Van cost, mit asval, waghenhuyr, VJ

, XV sc., IIIJ d.

Item tsmanendag na sinte Jansdach Decollatio toghen
te Haerlem Gheryt Emenz., Symon Bort , Dire van Busk
ende Willem Jan Vos soen , bi ons heren onbieden , mitte
ghemeene stede van Hollaut ende van Zeelant, roerende dat
ons heren onderzaten , ridder, cnapen ende steden Staveren besetten souden, ende quamen thuis om een beraet
ende waren wt IJ dachen. Van cost etc. , J s , XIIIJ sc.
Item op des Heylich Crwsdach Exaltatio toghen te Ileemstede Pieter Butewech ende Boydijn Dircx, bi ons heren,
ende voert te Haerlem bi ons heren raet, om oase poorters
te verandwaerden, die onse heren ghescreve hadde, dat si
hun elx mit een ghewapen te Staveren dienen soude, ende
waren wt IJ lachen. Van cost , VJ .
Item op sinte Matheusdach toghen te Hoern Gheryt
Emenz.. Dire van der Gheest, Willem Jans Vosz., bi ons
heren onbieden , so hi daer van den hoogsten recht sitten
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soude, ende waren wt VJ dachen. Van cost, waghenhuyr,
.[1VJ f. , XVIIJ sc.
Item tsmanendag na sinte Bauendach toghen te Teylingen Pieter Butewech, Dire van der Gheest , Pieter Josops,
so onse heren ghescreve hadde, dat wi onse soudeniers te
Staveren also niet en hadden als wi him toeghesent hadden,
dat te verandwaerden. Van cost, waghenhuyr, XLVIIJ sc.
Item twoensdag na Midvasten quam een brief van onse
heren om IJ of IIJ van den gherechte bi him te comen ,
roerende van der Vrieske reise. Verdronken X sc., VIIJ d.
Item op manendag na Ascentionis Domini waren t gherecht opten huse om een brief , roerende dat die Vrieske
reise op hoir gheset was. Verdronken X sc., VIIJ d.
Item tvridag na des Heylich Sacramentsdach quam een
brief van onsen heren om IJ of IIJ van den gherechte bi
him te comen , roerende van Staveren te ontsetten. Verdronken X sc., VIIJ d.
Des andren lach quamen si weder wten Haghe, daer
die vroescip om vergadert wort, om te beraden te Staveren
te varen. Verdronken XXIIIJ sc.
Item vridach na St. Margrietdag was die vroescip opten
huse mu te raden van alrehande punten. Verdronken
XXXIJ sc.
Item tsonnendag na St. Lijsbethdag een bode ghesent te
Staveren mit gelden an den soudenaren en t ghestant van
Staveren te weten. Voir sieren cost ende arbeit, IIJ ;i
IIIJ d.
Jan Tolnaer ghesent te Staveren om t ghestant van den
soudenaren over te sien ende te bescriven, wes die stede
daer hadde an bossen, stien, erwt, scut. Him ghegheven
IIJ yi , XVJ sc.
Item so heeft Heynric Claesz. als een hooftrnan ghele•
ghen te Staveren mitten ander soudenaers van sinte Martijnsdach in den winter tot tsaterdag na siste Pieter en St.
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Pauwelsdach, beloopt CCXXXV daghen; des heeft Heynric
ghehat mit enen knecht XXIIIJ gr. sdags, VIIJ scutten,
elx VIIIJ gr. sdags , VIIJ soudenaers mit pieken , elcx V
sc., sdags, ende VIIJ mit busera, elcx V sc. sdags, facit
VJcXCIJ ii
Item noch Heyric ghegheven van alrehanden onraet die
hi anbrocht mit eenre cedel , so hijt voer die stede wtgheleit
hadde, Baer die som of beloopt XXIIIJ it , XIIJ sc. VIIJ d.
Item toter soudenaers wintercaproen ghecoft een rood
ende een wit half laken , die te zamen costen XXXJ ..
r.
IIJ sc., VIIJ d.
Item van deser laken te seeren X sc., VIIJ d.
Item noch IIJ soudenaers die verwandelt worden , elcx
een dubbel caproen, toste XLVIIJ sc.
Item van bossen ende die waghen te scepen, die men
Heynrich mit him gaf, V sc., IIIJ d.
Item van VIIJ kerf bil gin L sc., VIIJ d.
Item Heynric Harmans soudie ghinc in tsaterdach na
sinte Pieter ende Pauwelsdah ende durde tot des sonnendag toe na onser vrouwendacli Nat. , ende beloopt LXXIJ
daghen ; des had Heynric als een hooftman mit sinen
knecht XVJ sc. sdags , VIIJ scutten elx VJ sc. slags, si
VIIJ mit pieken ende si VIIJ alit busen elx V sc. sdags,
fac. VCXVIIJ

, VIIJ d.

Item Heynric Harmansz, ghegheven dat hi wtgheleid
hadde an die baerdze te Staveren ende an touwen ende dat
daertoe behoort , ende van cost die hi mitten cappitenis
dede, so si bi mine heren toghen om mit him dat ghe•
scant van Staveren te weten laten. Fac. XVJ r.
Item Willem Harmans soon soudie ghinc in tsonnendag
na onser Vrouwendach Nat. durende tot sinte Martijnsdag
toe, ende beloopt LX dag, des him ghegheven als een
hooftman voir sijns selfs lijf XV gt. sdags ende XIJ ghe•
sellen onder him elx VJ gt. sdags.
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Item so wort den soudenaers te Staveren ghesent aimharde reeseap die si behoefden. Van scipvracht ghegheven
VII. {.
Item so heeft heren Gheryt Camniync aengenomen den
voirs. tijt XIJ soudenaers, ingaende tsonnendag na Onser
Vrouwendag voirs., beloopt LX daghen, eieken soudenaer
om VJ gr. sdags.
Item so sende onse heren van Iiollant an den gherechte
Claes van Zwieten om reeschap van stutten te hebben te
Staveren, Baer men omsende VJ grote windeboghen ende
worden ghecoft jegen Jan Dob XVIJ , X se. Daer of
te wijncoop V sc. IIIJ d. Drie windaze costen LIIIJ sc.
Item des manendag na des Heylich Sacramentslach zaten tgherecht opten huse om tghelt om te setten toter
Vriesker reyse. Verdronken opten huse XXIIIJ sc., IIIJ d.
Si XIIJ van den gherechte, so si ommeghinghen , elc VJ
gr. te penci XLIJ sc. Den clerc, IJ boden, den knechten
XI1J sc., IIIJ d.
Item des andrendags daerna saten tgherecht opten huse
te kiesen de wapentuers ende ghinghen omme die wt te
bieden , si XIIJ van den gherechte te penci, elc VS gt.
XLIJ sc. Den clerc, boden ende knechtsen te penti XIIJ
sc., IIIJ d. Op die selve tijt verdronken X sc., VIIJ d.

Item op sinte Jansavont den IJ boden ende den knechtsen
ghegheven, so si omme liepen, tot hore penci XIIJ sc., IIIJ d.
Item tsvridag na sinte Jansdach IIIJ dreghers die alle
dine sceepten, hun ghegheven XXVIIJ sc.
Item aen bier verdronken tot Claes van Ilillegom VIIJ sc.
Item drie dreghers ende Jan van Zoetermeer, die mede
voeren te Staveren, elx J paer scoen, tpaer V gt., XIIJ
sc., IIIJ d.
Item Copgen van IJ daghen, die hi mede wt was ende
van IJ daghen die hi halp soepen ende opdoen XXXIIIJ
sc., VIIJ cl.
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Item twee knechtsen, die mede in die koken waren,
voir hore arbeit XX sc.
Item Dire , die koe , van IJ daghen die hi wt was, ende
IJ daghen die hi halp alle dine scepen ende opdoen LIIIJ sc.
Item Moelnaer ghesent te Delft om te vernemen mit hoeveel . ghewapen sie dienen souden, voir sine cost ende arbeit VJ sc., VLIJ d.
Cost van der reyse doe men Staveren ontsette.
Item VJ tonnen scuts ghecoft tUtrecht bi Aelbr. van
Dam, die tonne om VIJ gulden ende J gr., den gulden
XXIJ gt. , fac. XXXJ gi , XVIIJ sc. IIJ tonne terres die
tonne XXXIJ sc., VJ ii , VIIJ sc. Van Wijncoop XVJ sc.
Die scut ende terres, te waghen te brenghen V sc., IIIJ d.
Van waghenhuyr van Vtrecht te brenghen XL sc. Van
cost onderweghe ghints ende weder ende Aelbr. voir sinen
arbeit XXVJ sc. VIIJ d.
Item jeghen Darren Potter Jans soens wijf J m V drogher
torke ende jeghen Dirc Boydijn J mV drogher torke, thondert
IJ gt., fac. IJ i:. Tot Aemsterdam ghecoft VJc torken,
thondert X gt., XL sc. Noch IIJ tonne terres ghecoft tot
Amsterdam, die ton XXX sc., IV 9, X sc. XLVIIJ posit
onghels, tpont XIIIJ d , LVJ sc. Van dese torken te natten , XLIIIJ sc. VJ tonnen Baer dese torken in besleghen
worden , tstic VJ sc., XXXVJ sc. Van die kuper, van den
torken in den tonne te doen ende te beslaen, XIIIJ sc. IIIJ d.
Houtwerc, ijserwerc toten bossen.
Eerst van Dire, die smit, IJ bossen mitte cameren Wiertoe , voeghen IJcX. pont, tpont IIJ gt., XXJ e . An ijserwerc toten bossen, an houten assen ende banden, J CLX pont
weghens , tpont XIJ d., VIIJ An houtwerc ghebcsicht
an die bossen, jeghens Claes Hobben z. ende Jan Meynsen,
IIIJ ii , VJ sc., VIIJ d. Noch aldaer IIIJ wielen, om LIIJ
sc., IIIJ d. Tot Jan Draijer VIIJ pinnen XL sc., VIIJ d.
Om eekenhout dat daertoe ghinc, totte bosse XXVIIJ sc.,
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IIIJ d. Den houtzaghers van zaghen XIJ se. Willem Jacobs ende Boudijn Reynersz. van dat si wrochten an die
bossen ende dat hout te halen, LIIJ sc., IIIJ d. Bi Jacob
^.
Buskenz. om salpeter IIJ sItem jeghen Jan Bob, IIIJ pont pezegaerns, tpont VIIJ
at., XXJ sc. , IIIJ d. Om J pont groenewas toten pezen VJ sc.
Item VIIJ ellen bolcraens toten balsanen , delle V gt.,
XXVJ sc., VIIJ d. Tot V ellen linnenlakens daertoe,
delle IIJ gt., X sc. Om V bellen daeraen IIJ sc. IIIJ d.
Item tot Gheryt Coster, J pont waslichts , om VJ sc.
XX pont kaersen , tpont XVJ d., XXVJ sc., VIIJ d.
Item tot meester Pieter, XIJ pieken , tstic XIJ gt., IIIJ
..
^: , XVJ sc. mr. Pieter ende mr. Jacob, van een deel
pieken te vermaken , XXIIIJ sc.
Cost toten baerdsen.
Item VIIJ stenghen daer men bomen of maeckte X se.,
VIIJ d. XX sparren daer men riemen of maeckte XXVJ
sc., VIIJ d. Om clipeclap toten bledden XIJ sc. Om IJ
houten toteri dollen XX sc. IIIJ bomen toten baerdsen
XIIJ sc., IIIJ d. IIIJ ijser haken toten bomen IIIJ sc. Een
ijser bant (bant) toten baerdse IIIJ sc. Van een optoghe
VJ sc. Om rasters ende planken in die baerdze, bosse op
te stellen , LIIIJ pont weghens an touwe toten baerdsen ,
tpont VIIJ d. , XXXVJ sc. LIIIJ pont ongels, tpont IIIJ
d., IIJ: , XIIIJ se., VIIJ d. Om Bene deel XIIIJ sc., VIIJ
d. Een vat terres om XXXIJ sc. Om een oosvat IIIJ sc.
Van ijserwerc toten baerdsen XXXVIIJ sc. VIIJ d. Jan
Potter, dat hi wrocht an die baerdsen ende van sijnre
..
reescip die hi daertoe leverde, IIIJ ^.
lout ghebesicht toten staedsen (scaedsen) an die
scepen, die te Staveren voeren.
Item tot Gosyn Claes ghehaelt bi Claes van Maersen ende
Flor. sin soen XXJ vueren planken toten staedsen, tstie
IX gt., VJ ii VJ sc. IJ kercsparren, tstic IIIJ gt. XIJ
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ipren, tstic IJ gt., XXI sc., IIIJ d. J sneden raster VII)
gt., een plane VIIJ gt., X sc., VIIJ d. IJ waghenscote
HIJ sc., VIIJ d. Van ijserwerc toten staedsen XXVIIJ sc.,
IIIJ d. Claes van 1llaersen of Florys sijn soen van den
staedsen te maken XL se. Bi HPynric Jacobs ghecoft VIIJ
ijser scoppcn, tstic IIIJ sc., XXXIJ sc. VIIJ spaden,
tstic VIJ gt., XXXVIJ sc., IIIJ d.
Van sciphuyr.
Item Claes van Lis, van IJ daghen dat hi metten gherecht
wt was ende van IJ daghen dat hi hier lach, elx dag XVJ sc.,
X -:, VIIJ se. Dirc Volkerts , van IJ daghen dat hi wt was
mitter stede, elx daghen XVJ sc., VIIJt , XVJ sc. Gheryt
Scolletge, van IJ daghen dat hi mitter stede wt was, elx dag
XVJ sc., VIIJ , XVJ sc. Ghibe Jans, van deenre baerdse
te voeren mit hun vierde, ende was wt IJ daghen, sdags
elc IIIJ sc., VIIJ d., X , V sc., IIIJ d. Jacob Baytgens,
van dander baerdze te voeren mit hun vierde, ende was
tiet XIIJ daghen, so hi binnen Staveren moest bliven, elc IIIJ
sc., VIIJ d., XIJ git. Een stierman ghehuyrt tot Enchusen
om XL sc. IIJ scepen ende IJ baerdsen hadden in XXIIJ
man, elc voer horen cost IIIJ gt. sdags, XJ daghen lanc,
na inhoud der cuer, XXXIIJ 6: , XIIIJ sc., VIIJ d. IJ pipers ende een tromper, XJ daghen , elx V gt. sdags, voir
horen cost V , X sc. Broeder Bertelrnes, voir sinen cbst
XLVJ sc., VIIJ d. IJ koox, IJ knechts, IIJ draghers XJ
daghen, elx voir horen cost V gt. sdags, XIJ vs , XVJ sc.,
IIIJ d. XIJ c stiens, daer die scepen mede ballast worden,
Van den stien te scepe te
elc C om XX gt., fac. VIIJ
voeren XVJ sc.
Item doe onse vole wt getoghen was, wort Symon Koet
te paerde ghesent tot Enchusen ghints ende weder te rider
om tidyng te weten van ons vole, him voir sinen cost
ende arbeit ghegheven LIIJ sc., IIIJ d.
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Item van den paerde te huyr ghegheven van X daghen,
sdags VJ gt., XL se.
Som. summarum van der reescip, toeredynghe ende arbeidsluden gheloont van der reyse doe men Staveren ontsette, IIIJCXXIIIJ ai , VIIJ sc., - IIIJ d.
Dit sien die wapentuers drie in der reyse waren, Staveren te prouanden ende te ontsetten.
Eerst die scout XJ d., sdachs XL gt., XIIIJ ai , XIIJ sc.,
IIIJ d. Volgen voorts de namen van 25 man, waaronder
Pieter Wit, Willem Symons witter banier, Willem Aerntz,
so hi bi him was , Dirk van der Geest, Dire van den Werve,
Philips van Dorp, Jan Tolnaer als bode, broeder Bartemees,
Vranc Poes , Dire Smit, ier. Jan die boghemaker , Dire van
Noorde, Jan van Veen, Hob Rampen.
Dit sijn die hooftmanscepen in der reyse voirscr.
Hooftmans, Dames Heyman , Foytgen Jacobs. Volgen de
namen van 16 man, onder welke Florys van den Woude,
Aernt Zoetync , Dire Hiee, Dire Locher , Jan van Linten,
Coppijn lllerync.
Hooftmans, Ghize Diederes , Pieter Gheryt. Volgen de
namen van 17 man, onder welke Jan Potter, Jan Zeverijt,
Jan van Stierbergen.
Hooftmans, Jacob die bionic, Herman 1lrouwer. Volgen
de namen van 16 man, onder welke Willem Stien , Willem
die Brun, Gheryt Kod , Willem Boze, Philips Rembunt,
Claes die iVEonic, Ben Haghen, Willem die Smit , Jan van
Lewen, Jan Maes , Herman lionwer, Gheryt van Oestgeest.
Hooftmans, Jan Pieters, Vop Direx. Volgen de namen
van 18 man, onder welke Pieter Zibout, Jan van Scoten,
Dire Elman, Simon van Gaghelenberg, Claes Bertman,
Pieter Buze, Heyn Nachtegael, Jan van Zijl, Pieter Witgen.
Hooftmans, Dire Willems, Josop Pieter. Voleen de na-
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men van 1 i man , onder welke Heyn die Brun, Claes van

iIaersen, Lou vten Eng, Ghise van Vliet, Jan Buzer
Pieter Zwaetveger , mr. Aernt.
Hooftmans, Aelbr. Nuweveen, Claes Willens. volgen
de namen van 12 man, onder welke Philips van Bognen,
Willens de Jong, Jacob van de Ilant Aernts.
Hooftmans, Coen IJsac, Diedert Jans. Volgen de namen
van 13 man, onder welke IJsbrant Strevelant , Jan Zael,
Pieter Moelnaer, IJsbrant van der Werve, Philips van Duven.
Hooftmans, IJsbrant Gheryt, Jan Willems. Volgen de
namen van 19 man, onder welke Aernt die Brun, Dire
van Oostgeest, Dire die Bruti , Dirc Coster, Dire van Ale
maede, Harman Zalm, Floris van Neu.
Item terwilen dat men tot Enchusen lach, hadden tghe•
recht ten eten Gheryt van Heetnskerc, Claes van Zwieten
ende andere goede luden van onsen heren ghesine, daer
die cost op liep VIIJt, X sc.
Item doe men binnen Staveren quarn , verdronken ende
verteert tot Dirc Tolnaers mit Ghijskyn van Diepenberclt,
Harman Willems ende andere goede luden XLIJ sc.
Item doe men thuis quam, si V van den gherechte elx
J meng. wijas, die stoop VIII) gt., XV se.
Item die banier dregher ende si VJ die bi him waren
elx J meng. wijns, die stoop VIII) gt., XXJ sc.
Item LX seutten elx J meng. wijets, die stoop VIIIJ
gt., VIIIJ .
Item onsen cappellaen ende Jan Tolnaer, elx J meng.
wijns, die stoop VIIIJ gt., VJ sc.
Somma sommarum van den dachghelts ghegheven den
wapentuers in der reyse voirscr. ende horen wijn doe si
thuis quamen, VJCLXX , VJ sc., VIIJ d.
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1 2. VERGADERING. 7 JUNIJ 1851.
Bibliotheek. Archief van St. Geertruidenberg. Kaart van het Bisdom van Utrecht. Uitvinding der verrekijkers door Zacharias
Jansen te Middelburg. Tiental brieven van den amptman Joost
van Zvvieten aan Floris van Egmond, betreffende de Geldersche
aangelegenheden in 1535--1537.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:

Van den heer F. A. Snellaert te Gend.
Reinaert de Vos, Episch fabeldicht van de twaelfde en
dertiende eeuw , met aanmerkingen en ophetderingen van
J. F. Willems. Tweede druk. Gent, 1850.

Van den heer mr. II. 0. Feith te Groningen.
Het Oldermansbroek of verzameling van stukken behoorende tot het Gild-water en Stapelregt van de stad Groningen
van 1424-1770, door denzelven. Groningen , 1850.
Bet refit der stad Groningen op het klooster Ter Apel, uit
de geschiedenis aangetoond , door denzelven. Groningen ,

1851.
Van den heer dr. P. Scheltema te Amsterdam.
.Boekbeschouwing. (Overgedrukt uit de Bijdragen voor
vaderl. geschiedenis en oudheidkunde, deel VIII), door den-

zelven,
ormations touchant les chartes accordee's u
Demande d'informations
la ville d' Amsterdam par les comtes de Ilollande, de la
maison de Hainaut, par le même.

Van den heer jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol te
Utrecht.
Jaerbucher des Vereins van Alterthumsfreunden int Rheinlande. (Vervolg).
Van den heer jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt te Utrecht.
Geloofsbelijdenis van Otto , graaf van Limburg Stirurn,
den 4eu Maart 1668. (Niet in den handel).
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Archief van St. Geertruidenberg. De voorzitter deelt aan
de leden mede , dat het Bestuur des Genootschaps , onder•
rigt zijnde, dat in het archief dezer stad verscheidene
historische bescheiden voorhanden waren , of althans vroeger hadden berust, in het begin des jaars den heer B.
Glasius, lid des Genootschaps, heeft uitgenoodigd tot
het geven van een verslag omtrent het genoemd archief.
Deze, zich hiertoe bereidwillig betoonende, verzocht den
toegang tot het archief aan burgemeester en wethouderen,
welke , na daarover het gevoelen van den stedelijken raad
te hebben ingewonnen, dit verzoek hebben gewezen van
de hand. Het Bestuur des Genootschaps heeft toen in
het belang van het historisch onderzoek gemeend , zich
bij officiële missive van 12 Mei tot de regering der stad
Geertruidenberg te moeten wenden, met beleefd verzoek
om aan den heer G. den verlangden toegang te verleenen;
waarop bij missive van 5 Junij jl. ten antwoord is ontvangen , dat de stedelijke raad , in zijne vergadering van 4 Junij,
heeft besloten tot eene afwijzende beschikking, om beweegredenen waarvan de pligt tot geheimhouding de grondslag is.
Kaart van het bisdom van Utrecht. De schrijver van de
Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer
der stad Utrecht merkt in het eerste deel van dit werk bl. 59
op, dat, volgens eene algemeen aangenomen oudheidkundige stelling, de verdeelingen van grondgebied , welke ten
opzigte van het burgerlijk bestuur onder de Romeinen
waren vastgesteld, doorgaans dezelfde waren met die,
welke ten opzigte van het geestelijke in volgende eeuwen
werden ingevoerd , zoodat de zetel van den Romeinschen
landvoogd ook die des aartsbisschops was, en die van het
landsbestuur der onderafdeelingen van het wingewest ook
die der bisschoppen werden. In de noot op de volgende
bladzijde zegt de schrijver verder, dat Raepsaet 1 ) zulks
4) Analyse raisonnee, tom. I , livr. 3, cbap., 3, p. 200.
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ten opzigte der Nederlanden betoogt, en dat Moser 1) ten
aanzien van de oprigting der bisdommen onder Karel den
Grooten opmerkt, dat daarbij de oude grenzen der volks stammen vermoedelijk zijn gevolgd, terwijl Ledebur 2) daarvan als van eene algemeen aangenomen stelling uitgaat.
Na de leden op deze belangrijke stelling nader te hebben opmerkzaam gemaakt, legt de heer van Asch van
Wijck ter tafel eene door hens vervaardigde kaart, waarbij
hij heeft getracht, zoo naauwkeurig mogelijk de grensscheiding der verschillende proostdijen en dekenschappen,
welke onder het bisdom van Utrecht behoorden, aan te
wijzen, volgens de beschrijving, daarvan gegeven in de
Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Pro•
vintien, door IL van 11(eussen) en H. van R(ijn), folio, Leiden, 1726.
Uitvinding der Verrel akers door Zacharias Jansen te
Middelburg. Onder de ontdekkingen, die, door Nederlanders gedaan, ons vaderland tot eer verstrekken, mag voorzeker, na de boekdrukkunst, die der verrekijkers worden
geteld , welke ons niet minder dan de eerste betwist
wordt en nogthans evenzeer de meest afdoende bewijzen
in haar voordeel heeft.
Het is Om die reden belangrijk, ook den stand van deze
Zaak bij te houden en door bekendmaking van al wat daartoe betrekkelijk is, zorg te dragen, dat deze gewigtige
uitvinding voortdurend als het eigendom van Nederland
worde beschouwd.
In het verdienstelijke werk van J. de Kanter Philz. en
J. Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, komt onder de 10° bijlage de meest volledige behandeling van dit
onderwerp voor, en wordt vooral gewezen op het werkje
van Pierre Borel, raad en gewoon lijfarts van den koning
4) Osnab. Gesch., Th. I, Abst. V, § 6.
Das Land und Volk der Breucteren.

2)

Berlin, 1827.

195

van Frankrijk, uitgegeven in 's Gravenhage bij Adr. Vlacg
1655, onder den titel: De Vero Telescopii inventore, cum
brevi omnium conspiciliorum historia etc. authore Petro
Borello, Regis Christianissimi consiliario et medico ordinario.

Daarin toch wordt, na onderzoek van andere beweringen,
de eer der ontdekking aan Middelburg toegekend, vooral
ook op grond van de aan den schrijver medegedeelde berigten door den heer Willem Boreel, gezant van den staat
aan het hof van Frankrijk , van 1649 tot 1668, die te dien
einde aan de regering van Middelburg in 1655 verzocht,
een bepaald onderzoek over die zaak te doen instellen.
Bij het uitgeven van het aangehaalde werk, vermeenden
de heeren de Kanter en Dresselhuis, dat de stukken van
het onderzoek niet meer voorhanden waren, later is het
evenwel gebleken, dat de minuten daarvan nog in het
archief der stad Middelburg berustende zijn, en hebben
zij deze belangrijke stukken , met eene schets der standplaats van de woning van Zacharias Jansen en een facsimile van de verklaring van zijn zoon Johannes Sachariassen, afzonderlijk uitgegeven onder den titel: Oorspronkelijke stukken , betreffende de uitvinding der verrekijkers
binnen de stad Middelburg als eene latere bijdrage tot niet
werk, De provincie Zeeland , in 1828 uitgegeven.

In 1887 werd door den heer Rethaan Macaré, destijds
wethouder te Middelburg, in de notulen van wette. en
raad dezer stad acne aanteekening opgespoord van den
volgenden inhoud :
1 Maart 1657.
»Bij propositie errinnert sijnde van het houck, geschr.
»door den heer Petrus Borellus, raedt en ordinaris medi»eijn van den koninck van Vranckrijck, geintituleert, De
»nero Telescopij Inventore, en gedediceert aan dese stadt,
»is naer deliberatie goetgevonden en geresolveert den au18
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»theur te laeten bedaneken en met eenen gouden penninck
»van £ 25 of daeromtrend waerdigh te vereeren, tot eene
»memorie voor die moeyte bij hein genomen van door het
voorschr. bouck te vindiceren de eere dese stad competerende uyt dat den eersten ende den tweeden verrekijckers
»inventers en makers deszelfs borger en ingesetenen re•
»spective1ijck sijs geweest. Ende dat ten dien eynde die
»heeren thesauriers bezorgen van daerop te laten snijden
»hetgeene sij sullen oordeelen te convenieeren."
De heer Rethaan Macaré heeft deze aanteekening aan de
heeren de Kanter en Dresselhuis, bij missive van den 22°°
Januarij 1887, medegedeeld , en bij het antwoord van die
heeren is hun voornemen te kennen gegeven, om ook wel.
ligt het toegezonden stuk wereldkundig te maken, hetgeen
echter later niet is geschied.
De heer Z. Snijder, makelaar te Middelburg, bezit in eigendom eene blikken buis, die volgens overlevering tot de
eerste uitvinding der verrekijkers is behoorende; deze buis
was ook aanwezig ten stadhuize aldaar, toen het Z. M.
koning Willem II in 1841 behaagde, de opening bij te
wonen van de verzamelplaats van voorwerpen , betrekkelijk de geschiedenis der stad Middelburg, welke op verzoek
der regering door den heer Rethaan Macaré was daargesteld ; dit eerste begin eener uitvinding, die voor de wetenschappen zoo onschatbaar is, werd toen door Z. M. met
belangstelling bezigtigd.
In 1846 werd door heeren kerkvoogden der Ned. Herv.
gemeente te Middelburg, bij gelegenheid eener herstelling
van de voormalige abdij, thans de zoogenaamde Nieuwe
kerk , de toestemming van HH, burgemeester en weth.
verzocht tot afbraak van het huisje gemerkt wijk A , no.
24, dat door Zacharias Jansen in 1590 werd bewoond
en waar de uitvinding heeft plaats gehad.
Deze toestemming, welke bezwaarlijk kon geweigerd
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worden, is echter niet verleend dan onder voorwaarde, dat
op eenen blaauwen steen of zark, aldaar in den noord
oostelijken zijgevel der kerk te plaatsen, de gedachtenis
zoude worden bewaard van dit huisje en zijn bewoner.
Deze steen is dan ook werkelijk geplaatst geworden,
blijkens het extract uit het register van besluiten van HI.I.
rgem. en weth. van den volgenden inhoud:
burgem.
N°. 37.67.

Vrijdag den 2l e° Augustus, 1846.

»Gehoord de ouverture van den heer wethouder Re»thaan Macaré, dat onder zijn opzigt in den noord-ooste»lijken zijgevel der nieuwe kerk , overeenkomstig de voor•
»waarden , waarop bij resolutie dezer vergadering van
»den 1 2e December 1845, n°. 16%694, aan de kerkvoogden
»van de Nederduitsche Hervormde gemeente de toestem-.
»ming is verleend tot geheele afbraak van het huisje ge»merkt A, n°. 24, is geplaatst een escausijnsche steen,
»waarop in uitgehouwen letters is vermeld, dat het huisje,
»daar ter plaatse gestaan hebbende, in der tijd is bewoond
»geweest door Zacharias Jansen , den uitvinder der verre»kijkers in het jaar 1590."
»Is de heer wethouder voor zijne genomene moeite in
»deze bedankt; zullende extract dezer aan ZEd,Gestr. worden uitgereikt, terwijl bij missive pro ut in literis van
»het bovenstaande aan het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen zal worden kennis gegeven."
Accordeert met voors. register,
De secretaris(get.) A. M. Becius.
En daarmede is , in afwachting (zoo men mag hopen) van
een hem meer waardig gedenkteeken, dat zijne land- en
stadgenooten hem wel zijn verschuldigd, een nederig monument gesticht voor Zacharias Jansen tot aandenken
eener groote uitvinding, waaromtrent het genoeg zal wezen de woorden aan te halen van den beroemden Humboldt, in zijn Cosmos gebezigd :
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»Par ses organes, l'homme se met en rapport avec la
»nature; l'existence de la matière dans les profondeurs
»du ciel nous est révélée par les phénomènes lumineux;
»on peut dire ainsi que l'oeil est l'organe de la contein»plation de l'univers , et la découverte de la vision téles»copique, qui date à peine de deux siècles et demi , a
»doué les générations actuelles d'une puissance, dont eiles
»ignorent encore les limites."
Tiental brieven van den ambtman Joost van Zwieten aan
Floris van Egmond, betreffende de Geldersche aangelegenheden in 1 535--1537. Medegedeeld door den heer van
Asch van Wijck.
Den 15°" Dec. 1518 werd tusschen keizer Karel V en
hertog Karel van Gelder te Grave een verdrag gesloten,
waarbij deze laatste van het verbond, met den koning van
Frankrijk gesloten , afzag, zijne aanspraken op Groningen en Drenthe voor 25,000 k. g. en zijn vermeend regt op
Utrecht voor 20,000 k. g. afkocht. Floris van Egmond,
graaf van Buren , had dit verdrag tot stand gebragt. Van
de briefwisseling, die hij tot dat einde onderhield met
Joost van Zwieten, ambtman van ieder-Betuwe, een van
's hertogs vertrouwde vrienden, is een aantal van des
ambtmans eigenhandige brieven onder de papieren van
Buren bewaard gebleven. Zij zijn allezins der mededeeling
waardig wegens het licht , dat zij verspreiden , zoowel over
die onderhandelingen, als over andere zaken, de Geldersche
geschiedenis van die jaren betreffende.
N°. I.
Eedele, welgheboren, vermoghende, g. here, jck ghebiede
mij tot v g. Sae ick op vridach testleden van v g. te (dage)n
sceiden, was ick den auont tot Aernem ende heb mijn

g. h. van Ghelre den brief mit

dat scrift der nier tidin•
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ghe ghepresenteert, ende saterdaechs nae der missen hebben sijn gen. mij onhoeden ende heft mij gheseit mit een
vrolick aensicht, dat v. g. dat beste doen wolden in dier
saken den brief vermeldende, dan sijn gen. en wolden
selfs nijt scriuen om perikel des serifs, dat verloren of vet.waerloest mocht warden, dan sijn gen. hebben vast gheloeft die brief nijt te openbaren wat v g. sijn gen. scriuen,
ende mijn g. h. begheerden, alst tijt ghaef, dat v. g. hem
laten weten wolden, hoe die saeck stoot ende wat daer of
warden soit willen, ende jnt afsceiden heft sijn gen. mij
beuolen, dat ick v g. zeer grueten solde.
G., lieue here, ick sold selfs bij v g. ghecomen hebben,
dan soe ick in Ilollant of Brabant nijt gheern en come ronder gheleide ende v g. vertrokken waren van Buren, soe en
kan ick v g. nijt al ouer scriuen die reden, die ick mit
mijn g. h. ghehat hebbe, dan saech mijn g. h., dat die k'.
m`. sijn g. h. belenen wolden als andere vorsten des Roem-

sen Rijcks voer hem ende voer sijnen auen, sijn gen. solden dan wel doen, nae alle mijn vermoeden , dat wel ghe•
daen waer, dat die k. m. ende v g. van als wel te vreden
solde sijn , als ick v g. lest maei hebbe gheseit, ende dat
men doen solde, dat sol men van stonden aen wel doen,
op datter gheen afterdeneken meer wesen en solde.
Ende of mijn g. h. van sin worde van stonden aen ouer
te gheuen Groninghen ende Groningherlant, Kouerden mit
die Drent, ende verliet die Graef mit alle actien van Buren
ende Leerdam , ende die k°. m t. sijn gen. dan beleenden als
andere forsten des Roemsen Rijcks; mocht men (mijn) gen.
oeck meer af eisten nae allen reden ende billicheit, die
k. m. is vromer een fouteur ende bescarmer van allen kei•
serliken bescreuen rechten, die Godt ende die justie (ju.
stitie) voer oghen heft; soe laet alle doctoren der warlt bij
een cornen, soe en is hartoch Kaerl van Borgondien seligher gheen richter gheweest juder saken van hartoch Oelof
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seligher, soe sij beide vasallen des rijcks waren ende die
keiser hoer ouerste dier tijt was.
Ten anderen staet in die keiserlike rechten een copinghe of vercopinghe van arf of Boet of wattet sij, dat onder die helft van die weerde ghecoft of verkoft is, ende
is van gheenre weerden; die Graef mit die lande van Kuuck
is beter dan dat hartoch Aert daer voer heft ghecreghen.
Ten derden staet noch in der keiserliken rechten, dat
een vaderlijck leen van den olders heercomende en salmen nijt moghen verandersaten of alieneren dan mit con•
sent des leenvoighers, al waert al bij den leenheer belieft
ende gheconsenteert.
Ten vierden heft hartoch Kaerl van Borgondien als een
suagher, ende hartoch Aert van Ghelre als een vader
van hartoch Oelof, ende die hartoch van Borbon als een
vader van hartoch Oelofs wijf, ghelikelick bezeghelt die
hilixe voerwaerde, dat dit forstdom van Ghelre comen solde
op die kijnder, die van hoer beider lijue quaem ende op
anders niemants; soe en hats hartoch Kaerl gheen macht
te copen ende hartoch Aert gheen macht te vercopen, noch
hartoch Oelof en hats gheen macht te verbroeken, wantet
van allen verseghelt was te comen op hoer beider lijfs erven, Bats nu mijn g. h. van Ghelre; ende hilix voerwaerden gaen van die son opganek tot die son nederganck
daer Gristen sijn, soe dat matrinionium ofte huelick een
sacrament der heiligher karken js ende van Godt seluer
ingheset is, daer niernant in bedroghen en behoert te wesen , nae allen rechten, gheestlick ende weerlick.
Ten vijften ende ten lesten soe en sal die soen sijns vaders quaet nijt draghen, als opelick ghescreuen staet, ende
mijn gen. h. was dier tijt een `kijnt ronder sonde te moghen
doen, ende sijn gen. hebbent altfijt begheert ghehat te versueken dit forsdum in allen lantdachuerden, als sijn gen.
noch doen , soe dat dacr gheen versuum jn en is gheweest;
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daer en bonen is sijn gen. vader doet ghebleuen in den
dienst ende voert thuus van Borgondien ende hij en
hadde oeck doe noch gheen lant dat hij verbroken mocht,
want sijn vader hartoch Aert noch leefden.
Aldus, wil die k. m, die kes erlike bescreuen rechten nijt
holden daer dat heel Roemse Rijck bij staet, wie salt dan
holden? Ende die k. m. heft soe meninghen vorst ende heer
benedicht, die soe nae van bloede bewant nijt en waren als
mijn g. h. is, ende oeck soe veel reden nijt en hadden tot
hoers vaderlicken erf, als die hartoch van Faraer, die hartoch van Mylanen, die lantgreef van Hessen, die hartoch
van Weertsenborch ende nu die koninck van Tunis ende
meer andere ghenoech.
Dus g., 1. here, wilt hier wat goets in handelen als v
g. ganselick toe betruut wart; ende willen v g. veere mit

mij spreken, soe wilt mij een gheleitsbrief generael bestellen, dat jck sonder afterdencken in keisers landen tomen
ende keren mach, soe wil ick nacht ende dach rijden
als een arm dienre, om tot den daghe te maken om dan
meere luuden daer ouer te handelen, dat kenne Godt, die
v g. lanek sparen wil salich ende ghesont. Ghescreuen
den lesten dach van September anno XXXV.
W. g., goetwillighe altijt
Joest van Zweten, amptman.
Opschrift. Eedelen, welgheboren, vermoghenden heren,
here Floris van Egmont, greue tot Buren, here van IJselstein, van Leerdam, van Endouen, Cranendonck ende
Sunte Martensdijck etc., capitein generael der k e . m`., mijn
g. lieue here.
N°. II.
Eedele , welgheboren, vermoghende, g., lieue here, jck
ghebiede mij ter v g. als ick meest mach. Soe ick lestmael v g. hebbe ghescreuen drie articulen, die wat breet
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extendeert waren, soe mijn g. h. van Gelre den groten
coepluden wat slacht, dit gaern wat veel voer hoer waer
hadden ; sus haddent v g. willen doen, ick hat zeer wel
ghewilt, ende alst dan oeck etselike voerthoeft hadde ghestoten, soe hat meer quaets dan goets ghedaen; dan dit al
af gheslaghen, soe en solde ick noch nijt gheern af laten
om wat goets te moghen doen mit Goetds ghenaed. Soe is
mijn dienstelike begheren, dat v g. dit opt scarpste ouerlegghen willen, oft v g. nijt doenlick en waer, dat mijn
g. h. mij een credensi brief ghaef aen v g. ludende, soe wat
ick v g, seide ende v g. int scrift ghaue mit mijn selfs hant
ghescreuen ende onderteikent, dat sijn gen. dat vestelick
gliestant deden.
Ende dat en solde dan nijt meer dan op een artikel
staen, als dat mijn g. h. van Gelre begheren solde beleent
te moghen warden van die k°. m t. vant forsdom van Gelre
mit sijn toe behoren, soet sijn gen. pi deser wren besitten ,
ende anders nijt, gheliken sijn gen. voeruaders beleent gheweest is ende ghelijck die forsten des Romsen Rijcks beleent warden; ende dat sijn gen. dan versegelden mit die
lantscap alle actien ende toesegghen, dat sijn gen. hebben
mochten op alle dat nu dat huus van Borgondier deser
tijt weren 1) ende v g. besitten ten ewyghen d a ghen, dat
te verlaten ende sijn gen. eruen , soe dattet sonder afterdencken solde sijn, datter v g. ende een ijder mede bewaert
waer; soe behilt een ijghelick dat hij had, dat solde die
beste vrunscap ende een goede gront maken; hier hoep
ickt toe te brenghen mit die genade Goets; willent v g. sus
aen nemen om wat goets hier in te doen om der armer
wichter wille aen beiden sijden. Ende wes ick nae mijnen
cleinen vermoghen doen kan, daer salinen mij altfijt bereit
in vynden, dat kenne Godt, die v g. Ianck sparen wil ghe4) Dit woord was doorgehaald.
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cont. Gescreuen op sunt Vrsulen dach den XXJ en dach
van October, anno XXXV.
W. g., goetwillighe altfijt
Joest van Zweten, amptman.
Opschrift als voren.
N°. III.
Eedele, welgheboren , vermoghende, g. here, greue tot
Buren etc. Het leste afgheseeit, op Scortelwoensdach lestle•
den, van mijn g. here van Ghelre is, in dien die k. m. sijn
gen. gheuen willen L dusent k. g. jaerlix ende een jaer te vo•
ren gheuen wil, soe salt vrede ende vrunscap wesen tussen
den hese van Borgondien ende tlant van Ghelre ten ewy•
ghen daghen, in dien die rent jaerlix betaelt warden elfde
dit sonder ruter of garnesoen te haldeii of sijn gen. willen.
Dan mijn g. h. van Ghelre en kan die koninek van
Vrauckrijck Wijt verlaten erens haluen, of ten waer dat
sijn gen. wat weer creghen, Vrieslant of anders wat voer
sijn gen. vaderliken arf, dan wolde hij die koninek verlaten; anders wold sijn gen. op dese landen vrede holden
enen wel ende bescadigen wt sijn gen. lande van Ghelre
den hese van Borgondien nijt; dan of die koninck mijn
g. h. screef om ruter of om sijn persoen, dat solde sijn

gen. doen, butens lants die koninck te dienst tomende,
ende anders Wijt; als men dat veere elfde brere vestighen
ende versekeren solde, alsmen een bijcoemst hier op ordineerden 1).
1) In het navolgend stuk met de hand van Joost van Zwieten geschreven , werden vermoedelijk de voorwaarden des hertogs van Gelre
in die bijeenkomst ter tafel gebragt:

»In den eersten js mijn g. h. van Ghelre te vreden, dat het leste tractact een voertganck heft, ende sijn gen. sullen doen ende naeghaen als
dat vermeit van als.
Beheltelick mijn g. h. van Gelre wil hebben alle jaer soe langhe
sijn gen. lenen L dusent golt g. ende een jaer altijt te voren, ende die
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Gen. lieue here, dit is dat leste afghesceit ende con•
clusi; wilt dat beste doen dat ick voer Mey dach mocht weten vant eerste, Vrieslant aen treffende, ende nu dit. Ende
wes ick dienstelick goets vermach, dat is altijt tot v g.
besten, dat kenne Godt, die g. lanek sparen wil ghesont.
Anno XXXVJ ghescreuen op Goede Vridach den XIIJ
dach van April.
W. g., goetwillighe dienre
Joest van Zweten, amptman.
Zonder opschrift.
N°. IV.
Eedele, welgheboren, vermoghende, g. lieue here , jck
ghebiede mij tot v g. als ick meest mach. Ende v g. belieuen te weten, hoe dat mijn g. h. van Gelre verwachtende
afterstallen , die sus langhe verlopen sijn, daer bij; dat reken ick nu
reet in als J e Busent golt g., sonder dienst of garnesoen te halden.
Ende men sal mijn g. h. van Ghelre belenen van stonden aen alst
tractaet vermeit.
Om dese jaer rent vast ende seker te wesen , soe begheert mijn g.
h. van Ghelre te onderpant die Greef van Burens goet , die jonker van
Pallans goet in Bedu gheleghen, daertoe alle dat goet, dat Amersfoert,
Campen ende Deuenter hebben in Velue ende jnt la pt van Ghelre, mit
Wijck ende Renen hoer goeder daer bij.
Des sal mijn g. h. van Ghelre weder versegulen ende banreheren ,
steden , ridderscap doen versegulen , als dat tractaet vermelt, ende brere
salmen versegulen nummermeer teghen den huse van Borgondien te
doen , soe langhe sijn gen. Ieuen, ende dat salmen soe vast verbynden
alsmen begheert.
Dan mijn g. h. van Ghelre en wil die koninck van Vranckrijck nijt
verlaten, ten sij dat hij wat weder crighet , is die Graef nijt , soo ist
wat anders; soe wil hij die koninck verlaten ende dienen die k. m.
als andere rijckfursten.
Ende dit most ghesciedeu eer Mey dach quaem , nijt langher, en heft
mijn g. h. van Gelre sijn afsprack ghenamen mit den ambesaet van
Vranckrijck, dit mach men hier al wel doen ende men darf aen die k.
m. nijt reisen dan om tleste punt voers, dat mit der tijt te solisiteren'
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is dat antwoert van dat leste afghesceit, als ick lestnnael te
Buren bij v g. was, ende ick hoep dat die posten nijt veer
ouer die Mey maent weder om komen sullen, soe ick ver•
stae , dat die k. m. te Romen sold sijn of aen does sijde.
Ende bij mijnen eet soe en kan ick anders nijt merken
mit alle mijn vijf synen , of mijn g. h. van Ghelre sal dit
antwoert verwachten sonder ijt te beghinnen, want siju
gen. ander dinghen nu voer hebben , dat teghen die k. m.
nijt en is, als v g. corts wel vernemen sullen. Meinert ten
Ham leit binnen den Dam mit den hoep van die knecht
ende doen in Groningher la p t grote scaede ende moghen
voer Groninghen etselike huus hebben ghebrant; sommighe segghen een inoelen mede , dan ick en weet vant
barnen noch gheen sekerheit; ende die van Groninghen
hebben aen mijn g. h. van Ghelre om hulp ghescreuen,
waer durch die garnesoeners ende die lanscap gheboeden
sijn sich rede te maken, twelke mij ende menich verwondert van Meynert ende die knecht. Twelke ick v g. j n al•
len goeden voer wat nijes te kenne gheue, ende wes ick
goets vermach, is tot v g. besten, dat kenne Godt, die v
g. lanck sparen wil ghesont. Ghescreuen den

IX°°

dach

van Mey, an° XXXVJ.
W. g. goetwillighe altijt
Joest van Zweten, amptman.
Opschrift als voren.
N°. V.
Eedele, weigheboren, vermoghende, g. lieue here, jck
ghebiede mij tot v g. als ick meest mach. Ende v g. be•
lieuen te weten, hoe dat jck (bij mijn g. h.) van Ghelre ghe•
weest sij dynsdaechs na ......... ende hebbe gheseit, hoe
dat Meinert (van Ham) een veedbrief ghescreuen aen die van
(Groningen) om te beletten dat ontset van Coppenh(agen);
sus soe vergadert heer Jorrion Scenck dese (knecht) om
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Meinert te slaen; soe als mijn g. h. van Ghelre oeck hart
ghescreuen hadde aen heer Jorrion Scenck , dat sijn gen ,
die knecht nijt toe en behoerden, had sijn gen. willen
scriuen of luden laten, dattet sijn gen. knecht waren ghe,
weest, men solde gheen vergaderinghe ghemaeckt hebben
of ijt des onderwonden hebben etc.
Daer op mijn g. h. van Ghelre mij gheseit heft, dat ick
v g. segghen solde, dat Meinert ten Ham te voren heft ghescreuen, dat ... hij ghedaen hebben van ander forsten of
van sijn selfs weghen , dan sunt mijn g. h. van Gelre hem
mit sijn knecht aen heft ghenonlen, soe en heft 1Vleinert
nijt ghescreuen, ende hij holt oeck nu sulken regement
onder die knecht dat wonder js, hij doetse die kop of
houden, die vingheren of houden ende hij laetse branden
die Luters sijn, dat vast jnt Beker waer is, hebben sijn
gen. mij selfs gheseit; sus en is hij Torcks noch Dopers
toe ghedaen , als etselike van hem gheseit hebben, want
men weet wel hoe hart dat mijn g. h. van Ghelre den
Doperen ende Luterianen js ende veruolchse nacht ende
dach, meer dan enich forst in Duutslant, waer doer die
eerste oersaeck coemt tussen mijn g. h. ende Groninghen,
ende heft sijn selfs soen van daer verjaecht, om dat hij
die daer mede besmet waren nijt en straeften etc. Ende
soe dese knecht in keie. m. landen nijt en legghen ende die
van Groninghen die k. m. onderlaten oeck nijt en sijn,
wilt thof van Borgondien dan lijden of behulp doen,
dat heer Jorrion Scenck dese knecht slaet, die mijn g. h.
van Gelre nu toe ghedaen sijn ende in sijn gen. dienst
sijn, om soe die stat van Groninghen mijn g. h. van Ghelre
of hendich te maken , dat sulx in die munt (?) heft als wel te
merken is' , anders waert nijt soe veel of sij den anderen
wat sloghen, soe wil men oeck veede ende oerloch hebben,
daer ick hoep dattet hof van Borgondien te wijs toe wesen sal, ende die arm wichter van beiden sijden ontber.
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men sal. Iek meenden v g. ende ick als een dienre solden wat goets bearbeit hebben, dat mijn g. h. van Gelre
wat anders voer sijns vaderlick arf weer (otncr)eghen solde
hebben ende (op con)disien of mijn g. h. van Ghelre storf
s

, soe sult al te samen comen op die k. m., dat alle

die landen , steden, banreheren ende ridderscap van stonden
aen besegulen sulden; ende hij is een forst van LXX jaren,
als v g. weten, sus soloren sijn gen. noch wat willen nemen , dit waer een onghelijck sceel ick meenden men
solden alle minsen verbliden, aen allen sijden solmense
dan sus op Wijes bedroeuen , dat waer te beclaghen ! G., 1.
here wilt dat beste doen, als mijn g. h. van Ghelre v g.
toe betruut, ende wilt doch eerst daghes weder hier scicken
wat die heer van Roes ende die heer van Praet brenghen,
want heer Jorrion Scenck sent alle daeoh drie of vier
hoeden aen die heer van Hoechstraten tlitrecht ouer ende
weer ouer , om Groninghen te crighen. Is mij van daghe
gheseit, mijn g. h. Ghelre was zeer wel te vreden, dat die
heren voers. van die k. m. ghecomen waren. Verhopende
wat goets ende wes ick altijt goets dienstelick vermach,
is tot v g. besten. Ghescreuen den VIIJ lach van Junio,
anno XXXVJ.
W. g. goetwillighe altijt
Joest van Zweeten, amptman.
Opschrift als voren.
Na, VI.
Eedele, welgheboren, vermoghende, g. lieue here, jck
ghebiede mij zeer tot v g., ende v g. belieuen te weten , hoe
dat heer Jorion Scenck, stathalder, binnen Ghroiiinghen is
gheweest snit X of XIJ trawanten ende anders nijt, dan
sijn knecht sijn oni die stat ghetoghen ende leghen tussen
Groninghen ende den Dam, soe mij Jenni mijns g, h. hoede
ghisteren heft gheseit; dan ick en Nebbe daer gheen scrift
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af; dan die jonkeren, die te Sutueen legghen int garnesoen,
scriuent hoer wijder ouer , oeck als Jenni seit; sus hebbe
jck Marten Wijn ghebeden aen v g. te rijden of daer wat
goets in die molen waer , dat v g. daer mede haesten wolden ende verbliden menich bedruckt hart , soe die arm
wichter aen allen sijden beducht sijn voer wijder verloep.
Ende, g. lieue here, of ten goeden einde wold tomen mit
Goets ghenaede, soe wilt mijnre doch ghedencken van mijn
olde afterwesen, dat ick noch ten afteren bin vant blochuus te llarderwijck, van die knecht te Neerden, van
mijn rekenen te Muden, vant baeliuscap , dat ouer X dusent
keisers g. beloept; dese som was mij toe gheseit van mijn
heer van Hoeclistrater,, hadde ickt lestmael kunnen maken;
sus v g. willen mij nu weder bedeneken oft ten besten
quaem, ick wil v g. dienre dan sijn alle die daghen mijns
levens, dat kenne God, die v g. lanck sparen wil ghesont.
Ghescreuen den XIJ Bach Junij, anno XXXVJ.
W. g. goetwillighe altijt
Joest van Zweten, amptman.
Opschrift als voren.
VII.

Eedele, welgheboren , vermoghende, g., lieue here , ick
ghebiede mij tot v g., ende v g. belieuen te weten , hoe dat
mijn g. h. van Gelre mij gheseit heft , dat ick v g. ghescre•
ven solde hebben , dat sijn gen. die k°. mt. ouer wold gheuen Tiel ende Bommel om te helpen strafen die van Nijmaghen , welke brief Lubbert Torck in sijn bosem solde
ghehat hebben te Nij maghen op den dachfert , daer ick in
ghenoemt worde , twelke mij seer vervreemt ende nijt
ghelouen en kan , dat Lubbert Torck ouer mij sulx versieren solde , want v g. weten wel, dat ick v g. nie van
sulx ghescreuen of gheseit en hebbe om Tiel of Bommel
ouer te gheuen ; sus , g. lieue here, wilt mij doch scriuen,
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boet hier mede is, want ick mij nauwelick voer mijnen
g. h. excuseren kan , want hier doer namen die van Nij•
maghen Tiet ende Bommel in. Ende ick Nebbe veel reden
mit mijn g. h. van Gelre ghehat van desen handel; soe
seit sijn gen, om dat men mit sulke bedroch ende loghe•
nen practiseert om sijn gen. te ontheren ende te verdri•
uen, daer om is sij n gen. dit mit die Cleefse aen ghe•
gaen , want doe ick bij v g. was , gheen troest en was,
clan sijn lant te verlaten ende wat anders daer voer weer

te nemen , of dat sijn gen. eerst mit die steden ouerquaenn ende verenichden, anders en dorsten v g. nijt
vant leste tractaet te Graef ghemaeckt , reppen of vermanen, want v g. anders pertych gheholden solde werden;
sus is dit ghesciet, dan ten is noch nijt besuoren of hesegeit, twelke gescieden solde sunte Pauels Bekerinck tot
Nijmaghen, daer dan weeder een lantdachfert wesen sal;
dan wolde die k mt. noch dat tractaet te Graef nae gaen
ende mijn g. h. van Gelre gheuen hondert dusent gold
g. ende XXV dusent Bolt g, jaerlix sijn leuen lanck , ende
maeckten sijn gen. een erf gouernoer ouer tlant, daer heer
Jorrion Scenck stathalder of js, soe mocht mijn g. h. ander sin creghen ende verlaten die koninek mit die Cleefse,
want sijn gen. die k e . mt. soe tru dienen solde als heer Jorrioen Scenck, seit sijn gen.; ende men solde wel een vast
verbant maken mit dese ganse lantscap ende mit mijn g.
h., dat van Nijmaghen, van Sutueen , van Groninghen
nummermeer ghedacht en solde werden, daert hof van
Borgondier mede vast voerstaen solde; scieden ymant daer
en bouen, daer solde die k°. m t. die haat aen holden
ende dier gheliken , of kunt men die steden mit sulkeu
verbant nijt crighen aent segulen, dat sij aen die Borgonse nijt en solde willen wesen nae mijns g. h. doet,
soe waer die naeste wech dat die dochter van Demerken,
wedue van Melanen, hadde die noen van Lotrijck ende
VII. J.
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dat daer alle actien op quamen; dat hadde clan die ke.
m`. goet te maken nae mijns g. h. doet, dat sijs eens
waren, daer solde die lantscap oeck wel toe gheneicht
sijn. Wat hier v g. of goet dunckt, dat wilt mij scriuen,
ick wil doen al dat in mijnre macht is om alle bloetstor-tinghe hier nae te behinderen ; dan mijn vruntelike begheren is, dat v g. doch dit heimelick holden willen, of
ick en kan gheen goet ghedaen ende solde daer toe groten
ondanck hebben van velen, ende laet dat ijser smeden terwijlen dattet heet is! Ende mijnen dienst is altijt tot v g.
besten, beheltelick eer ende eet, dat kenne Godt, die v g.
lanck sparen wil ghesont. Ghescreuen op Jaers auont,
an° XXXVIJ.
W. g. goetwillighe altijt
Joest van Zweten , amptman.
Opschrift als voren.

N°. VIII.
Eedele, welgheboren, vermoghende, g., lieue here, ick
ghebiede mij seer tot v g. Ende soe ick mijn antwoert van
AT g. mijn g. h. van Gelre geseit hebbe, soe hebben sijn
gen. mij beuolen v g. te scriuen, dat men die koninghinne nijt ouer en sent mijnen brief, of dat men hoer
»>`. oeck nijt sulx ouer en scrijf, als ick v g. nu een saterdach lestleden ghescreuen hebbe, soe alst in den helen
raet solde moten comen ende nijt heimelick en solde moghen bliuen ; ende soe oeck v g. ghenen moet en hadden,
dat die k°. m`. Groninghen ende die Drent weer ouer solden willen gheuen.
Dan mijn g. h. van Ghelre wil die vrede holden ende
mit v g. oeck maechscap ende vruutscap onderhalden, dan
die steden, banreheren ende ridderscap en willen nijt segulen ende van gheliken en kan mijn g. h. van Gelre nijt
Bueren, of die k°. mn`. en sueert mede in persoen in die
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teghenwoerdicheit van mijns g. h. ghedeputeerde. Dit ghe•
daen wesende , soe wil mijn g. h. van Gelre in persoen
sueren ende die steden segulen dat tractaet te halden
ende te voltrecken in alien artikelen inhaldende , ende soe
gheris (?) als die coninghinne belieft, soe wil mijn g. h.
van Gelre sin ghedeputeerde scicken om nae Spaengen of
in Ytalien te reisen , daer men die

le.

int. bekomen kan,

om den eet te ontfaughen, beheltelick die koninghinne
solde weder om hier b ij mijn g. h. scicken een ghijseler
of tue te ghijsel, dat mijns g. h. ghedeputeerde weder om
comen sullen, ende dat die ke. mt. ofte olie coninghinne mijn
g. h. van Gelre ende die landen van Ghelre nijt oueruallen
en sullen in middelre tijt, soe die tijt lanck verlopen machte.
Ende v g. solden te hoef scriuen, dat die deputeerde nijt
en quamen nu te pasen om redenen voerscreuen.
G. lieue here, ick hebbe vele arghewasien mit mijn g. h.
van Gelre ghehat, segghende: willen v gen. weer aen der ve•
den, of sulx nijt en mocht gheboren? sijn gen. antwoerden weder: ick wil het tractaet halden, dan mij en staet nijt te Bueren of die steden te segulen, ten sij die

le.

mt. mede sueert

ende seghelt in persoen. Nijt veere en hebbe ick konnen
conlen ende sijn gen. begheren oeck, dat v g. hier dat beste
in doen willen, ende wat ick tot aller tijt doen kan, daer
salmen mij goetwillich in vyndeii, dat kenne Godt, die v g.
lanck sparen wil ghesont. Ghescreueu donredachs voer
Palm dach (22 IVlaart), anno XXXVIJ.
W. g., goetwillighe dienre
Joest van Zweten, amptman,
Opschrift als voren.
N°.

IX.

Eedele, welgheboreu, vermoghende g. lieve here, nae
alle dienstelike eerbiedinghe, laet ick v g. weten, hoe jck
in middelre tijt aen mijn g. h. van Ghelre ghescreuen
14 *
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hebbe, begherende , oft moghelick waer, dat sijn gen. doch
den eet woldo doen ende dat sijn gen. die banreheren
mit 'die steden beseghelen wolden laten nae vermeldinghe des tractaes, ende dat op condisien: in dien die k e. mt.
in persoen nijt en suoere, alst tractaet versnelt, soe solde
sijn gen, eet ende die segulasie der banreheren ende steden van gheenre weerden wesen , soe mochten sijn gen.
die penninghen XIIIJ nae Mey ontfanghen, te weten, XXXVm
karolus g. ende XIIJ' g. van een half jaer rents ende
van die van Wtrecht XX dusent der seluer gulden; of ter
anenturen dat sijn gen. dan die penninghen eer crecchen
wt vrunscapen etc., soe ick alle middele sueke om vrede
te holden; waer op mijn g. h. mij antwoert scriuen , die
ick v g. hier mede ouer sende, want dit coemt noch op
een als ick v g. lest hebbe ghescreuen, dan hoe wel die
van Wtrecht mit mijn g. h. nae sus ghehandelt hebben,
als Mijns g. h. brief int lest vernielt, dat mij van harten
leet is , wantet een verbitterinck maeckt; jck hoep nochtans , dat daer het tractaet nijt om after bliuen en sal.
V g. willen doch het beste doen, dat die sake wt wart
ghestelt tot die k e. mt. den eet heft gedaen ende dat hoe
eer hoe beter ; ende v g. willen mij mijns g. h. brief weder
om scicken als Marten Wijn mit dat antwoert bij mij coemt.
Ghescreuen manendaechs nae Palm dach (26 Maart) anno
X xxvIJ.
W. g. goetwillighe dienre
Joest van Zweten , amptman.
Opschrift als voren.
Het afschrift in dezen brief vermeld, luidt aldus:
Karlle, hartouge van Gelre ind van Gulich, greue
van Zutpheen.
Lieue, getrouwe , wij hebben uwen brieff ontfangen ind
waell verstaen. So ghij ons dan scrijft, dat uwe gefuelen
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ind guet duncken wael veere, dat wij den tractaet op conditie bezweerden ind die penningen van den Bourguoensche ind Vtreschen ontfangen solden etc. , nae wijfleren
inhalt uwer scryften : dairop laeten wij v weten , dat
uwe meynonge ind rait wael guet weere, mer wij en sijn
noch soe nyet deliberert, dat wij den eelt doen off onse
banerheeren, ritterscap ind steeden den tractaet besegelen
sullen, key. ma`. en doet ingelicken. Ind aengaende de penningen sufdi weeten , woe die staten van Vtrecht ons binnen vijf off sess daigen gescreuen hebben, woe sij oirboidich weeren om den irsten termijn, to weten theendusent
carolus guld. te betalen, begerende wij onsse gedeputerden
verordineren ind oen die plaetze to scrijuen wulden de
. penningen tontfangen , soe wij dan omb den tractaet ind
oere presentatie ind begerre genoch ind voll te doen hebben , wij siuix angenamen ind aen die plaetse ind tijt, nementlick roergen vrouch ter guedcr tijt binnen Reenen te
weesen, gescreuen; koemmen nv die selue gisteren ind
screuen ons, oen weer ...... gheyne penningen vut te ghe•
uen , eer bannerheren , ritterscap ind steden den tractaet
besegelt hedden etc., ind drijuen oeren spott ind geckerie
alsoe met ons, dat wij ditmael dair bij laeten ind hoer
wederomme vut suleker oirsaicken ter antwoert doin scrija
uen, soe ... penningen nyet begeert noch dair omme gefordert, dair sij ons die ge...... hebben ind nv oeren spott met
ons drijuen; dechten noch en wulden ... nimmermeer oere
guederen , die wij gerechtelicken gewonnen hedden , om
soe cleynen somme van twintich dusent karolus guld: to
verlaiten, off ons geleende penningen quytt te scelden ,
dair nae sij sich inuchten weten te richten. Id scriuen wij
v op uwen brieff nyet hebben willen verhalden. Gegeuen op Hulckensteyn den XXIIJ" Martij , anno etc. XXXVIJ.
Aldus bonen : Vnsen lieuen getrouwen Joist van Zweeten , amptman in Neder- Betuwe.
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De brief, door den hertog van Gelder aan de staten van
Utrecht geschreven en waarvan hij in den voorgaanden
brief melding maakt, berust in het voormalig archief der
5 kapittelen van Utrecht en is van dezen inhoud :
Kairle, hertouge van Gelre ind van Guylick, greue
van Zutphen.
Werdige, hoichgelerde, eirbare ind frome , eirsame,
wijse ind vursichtige, lieue aindechtigen ind bysonderen.
Wij- hebben vwe wederantwoirde aingaende onse geleende pennyngen ontfangen ind verstain, dairynne wij
vermercken gij vertouch ind omwege suecken, dess wij
oick wail to vreden zijn. Ind laiten v dair op weten, dat
wij omb die pennyngen nyet gefordert, dan gij hebt ons
dieselue gepresentyrt ind begert, wij onse gedeputierden
schicken wulden die to ontfangen, tselue wij omb den tras•
taet to achteruolgen ind vwer presentacii begerte, ind dess
ghoenen dair toe gehoirt genouch to doin, alsoe beliefft,
angenaemen ind v tijt ind plaetz dair op toegescreuen hebben; mer nu wij spueren gij ontlech ind andere rencken
vurnemen vwen spoth ind geckerije mit ons dryuen, tselue
wij ditmael van v lijden ind dair bij laeten, deneken noch
en willen wij omb die pennyngen vorder nyet to sollicity
ren, noch onse somme, die wij v soe guetlicken in vwen
groeten noeden ind lasten verschaeten, geleent ind alle vwe
gueden gerichtlick dair vur verwonnen hebben , omb die
twintich duysent carolus gulden nyet te verlaiten off qwijt
to schelden; dair nae gij v moeght weten te regulyren;
dess wij ons intlick alsoe tot v versien. Gegeuen op
Hullickensteyn den XXIIJ on dach van Neert, anno etc.
xxxVIJ°.
Opschrift. Den werdigen, hoichgelerden, eirbaeren ind
fromen , eirsamen wijsen ind vursichtigen, onsen lieuen,
aindechtigen ind bysonderen heren, prelacten ind capittelen
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der vijff gaidtzhuyssen, ritterschap ind stalt des Neder.
Stichtz van Vtrecht.
Recepta die XXIIIJ" Martii anno 1537 ante prandium.
Missivenboek Deel D. 774.
Eenige dagen te voren hadden de staten van Utrecht den
navolgenden brief van de landvoogdes Maria ontvangen.
Marie, bij der gratien Goids coninginne, douaigiere
van Hongryen , van Bohemen etc. regente.
Eerweerdige, lieue ende beminde. Alsoe die furst van
Ghelre bij zijne gedeputeerde, onlancx bij ons geschickt,
heeft doen versuecken vuytstel tot Paesschen naestcomende, om te geuene ende te leuerene de segelen vanden
baenreheeren, ridderscap ende steden van den lande van
Gheldre, die hij achteruolgende den tractaet van Graue
schuldich was te leuerene bynnen zes weeken, twelck wij
vuyt eenige goede consideracien daer toe porrende, geconsenteert hebben; behoudelicken dat dondersaten vanden
lande van Utrecht ter stont souden gerestitueert worden tot
possessie ende gebruyck van hemluyden goeden in Geldre•
lant gelegen, ende dat deerste payement, bedragende thien
duysent guldens, dat ghij achteruolgende tvoers. tractaet
schuldich sonde wesen te betaelene, bynnen drye naenden
nae de publicatie van tselue tractaet ende die vuytgaen
sullen den XVIIJ`e° dach van deser maent, in staete ende
surceancie gehouden souden worden, ter tijt toe dat hij de
voers. segelen van baenreheeren, riddersoap ende steden
ouergeleuert soude hebben e li de' anderssins van zijnder zijde
den tractaet voldoen ; soe eest dat wij van weegen der key.
mat., ons heeren ende brueders, ende op onse jndignacie
scerpelijck beuelen ende ordonneren, v hier nae te regulieren , nyet willende dat ghij ten voers. XVIIJ" dach van
deser maent den gedeputeerde der voers. furst oenige penningen leuert oft betaelinge doet, ter tijt toe dat v blijcken
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sal, dat hij de voors. segelen van baenreheeren, ridderstap
ende steden achtervolgende tvoers. tractaet ouergeleuert
sal hebben, oft dat ghij van ons ander beuel zult hebben.
Eerweerdige, lieve ende beminde, God zij met v. Gescreuen
te Bruessel den XV" dach van Meerte, anno XVcXXXVIJ.
get. Marie.

lager Pensart.

Opschrift. Den eerweerdigen, onsen lieuen beminden,

de prelaten ende capitelen der goedshuysen , ridderscap
ende stadt van Vtrecht, representerende de drye staten
slants van Vtrecht.
Recepta XIX Martii anno XVcXXXVIJ.
Exhibita et lecta coram statibus die Mercurii XXI° Martij
anno 1587.
get. Bornell, secret.
Missivenboek Deel D, 772.
Uit dit schrijven verklaart het Zich , waarom de staten
van Utrecht de verschuldigde penningen niet eerder aan
den hertog van Gelder konden uitbetalen.
13. VERGADERING. 21 JUNIJ 1851.
Bibliotheek. Geslacht van Nyenrode. Provincie, vorstendom, stadt,

Brief van P. v. Brederode aan prins
De
Jezuiten
en
Minrebroeders uit Maastricht verMaurits , 16'23.
bannen, 1638. De stad ["reden door Arnold en fldolf van Gelder

landt ende steden van Vtrecht.

belegerd in 1455. Lijst van gewaardeerde kleinodiën uit het begin
der 15de eeuw.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer C. Stroobant te Lembecq.
Notice généalogique sur les viconttes de Leyde , par l'Abbé
C. Stroobant. Anvers, 1850.
Notice généalogique sur les vicomtes de Nonfood, par
le même. Anvers , 1851.
Van de Société Archéologique de Namur.
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Rapports sur la situation de la Société en 1848, 1849 et
1850.
Van den heer mr. J. Dirks te Leeuwarden.
Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland.
Vierde vervolg, n°. 17--20. (Overgedrukt uit De Vrije
Fries, VI, I). Workum, 1851.
Van den heer dr. H. H. Kemink te Utrecht.
Het Brieven-Postwezen in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, door mr. J. C. W. le Jeune. Utrecht, 1851.
Van den heer mr. 0. van Rees te Utrecht.
Verhandeling over de Aanwijzing der Politike gronden
en maximen van de republiek van Holland en West-Fries,
land van Pieter de la Court, door mr. 0. van Rees. Utrecht,
1851.
Geslacht van Nyenrode. De heer J. J. de Geer legt over
eene genealogie en geschiedenis van dit aanzienlijk geslacht , geheel "uit oorspronkelijke stukken opgesteld (zie
boven bl. 107). Verzonden naar de commissie van redactie ter plaatsing in de Berigten des Genootschaps.
Provincie , vorstendom, stalt , landt ende steden van
Vtrecht. De heer Beeldsnijder van Voshol legt ter tafel
een handschrift der 16" eeuw, dat den bovenstaanden
titel voert en waarin, zoo hij vermeent, verscheidene onbekende bijzonderheden omtrent het Sticht voorkomen.
Wordt gesteld in handen der commissie van redactie,
tot nader onderzoek, te gelijk met eenen
Brief van P. v. Brederode aan prins Maurits, mede door
den heer B. v. V. overgelegd. Deze brief , in de Fransche
taal geschreven en gedagteekend uit Straatsburg, den Ben
Januarij 1623, bevat eenige nieuwstijdingen uit Duitschland.
De Jezuiten en Minrebroeders uit Maastricht verbannen,
1688. Medegedeeld door den voorn. heer.
Het 3e artikel van de articulen, gheaccordeert bij mijn
heere den prince van Oraegnen aen die vande gheestelick-
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heydt ende 4nagistraet der stad Maestricht, inhoudende »dat
de heere hooge proost van St. Servaes ende alle geestelicke ,
kerckelicke ende religieuse persoonen , als de heeren proost
van Onser L. Vrouwen, beyde de heeren deeckens ende capittelen met haere suppoosten, de vier pastooren, die collegie
van de societeyt, alle kloosters ende persoonen van wat staet,
digniteyt , qualiteyt , ordre ofte functie die zin, gheen uytgesondert , sullen bl ij ven ende werden gemaenteneert in ende
op alle hare respective goederen , inkomsten , digniteyten ,
privilegien , vrijheden, exemptien, heerlichiedendurisdictien,
collaties van prebenden , bRneficien, officien , functien , bedieninghen, gebruycken ende possessien , soo binnen als
buyten dese stadt, niet uytgesondert, soo als bij alle ende
yeghelyck dselve voor desen ende tot noch toe hebben ghehadt, beseten ende ghebruyckt, sonder dat yemandt van deselve daerin eenich belet , verminderinghe ofte verhinderinghe sal geschieden, werd reeds zeer spoedig door de Jezuiten
verbroken , ten gevolge waarvan dan ook bij die van den
chrijchsraet aldaer ordre werd gesteld op het sluiten van
hunne scholen en kerken. Hierover beklaagden zij zich
aan Zijne Hoogheid, die hunne klagten ter kennisse bragt
van de algemeene staten , en deze weder aan den raad

van state , die hierover het volgende rapport uitbragt :
Hooge Mogende Heeren !
Wij hebben gelesen den bijgaenden brieff aen Sijn Hoocheyt gesereven van het collegie der jesuyten tot Maestricht,
ende bevinden , dat sij daerbij heur beclagen over de ordre
bij die van den crijchsraet aldaer gestelt op het sluyten
van heure schole ende kercke met de jnterdietie van alle
exercitie, die sij gewoon waren in andere plaetsen aldaer
te doen , versoeckende wederom te mogen hebben de voor-'
gaende vrijheyt van te arbeyden tot onderwjjsinge valide
jeucht, waerop bij ons gelet zijnde en vinden wij geensints
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vreetut, dat ,sulcken versoeck bij de jesuiten wort gedaen
want het is wel bekent, dat een vande principaelste middelen , die sij gebruycken om het credyt van heure secte
te mainteneren ende meer ende meer te stabilieren, is de
onderwijsinge vande jeucht, vande welcke sij soecken ,
van kintsbeen op, de gemoederen tot hun te trecken ende
met inplantinge van heure verkeerde ende pernicieuse
maximen de kinderen te formeren ende op te brengen tot
luyden, dewelcke nade leeringen, die sij eerst ingenomen
hebben, daernae met alle hert ende genegentheyt t'eenemael staen tot hare devotie ende dispositie, ende de dagelijcxe ervarentheyt leert, wat sij daermede te wege
brengen , dewijle metter daet gespeurt ende bevonden wort,
dat al wat uyt der jesuyten scholen comt, soo seer vande
selve ingenomen is, dat daervan niet goets te verwachten
en is, jae dat het luyden sijn, de welcke vander joncheyt
aff ingedroncken hebbende de affectie ende respect tot
den coninck van Spagnen, consequentelijck voor desen
staet niet te betrouwen en sijn , ende moeten gehouden
worden als natuyrelijcke vijanden van U Ho. No. ebde
onse gerneyne saecke. Maer gelijck van dier zijde bijdo
jesuiten getracht wort sich in het heure te maintene.
ren, soo behoort het oock aende sorchvuldicheyt van
onser sijde nyct te ontbreecken om met geen .Hinder ijver
daertegen aen te gaen, ende bij alle mogelijcke middelen
te weiren het quaet, dat uyt soo schadelijcke somniaria
plach voor te comen; voor al en behoort geensints aengesien ende gedoocht te worden, dat sulcke gebroetselen souden als in onsen boesem opgevoet worden ende dat in
eene stalt, daer U H. Mo. het opperste gesach deur het
recht van wapenen versregen hebben , scholen souden gehouden worden , in dewelcke de joncheyt geanimeert wort
tegen de religie, wetten 'ende regieringe van U Hooch Mogende. Wij en twijffelen oock niet aende goede jntentie
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van U Hooch Mog., ende dat sij om de consideratien, die
de voorverhaelde redenen mede brengen, t'eenemael van
die meyninge sijn, dat de weder openinge ende oeffeninge
vander jesuiten scholen ende restitutie van hunne andere
geestelijcke exercitien binnen Mastricht in alle manieren behoorden geweygert ende geweest te worden, bij soo verre
het mogelijck ware sulex met billicheyt te doen, maer
daertegen soude meest moeten in belleneken comen de
conditien bij de capitulatie van Mastricht gemaeckt, als
bij deweleke aen die vande geestelicheyt belooft is heur
in alle het heure te laten blijven, soo sij te vooren sijn
geweest; wij weten oock wel dat naden regel van conscientie alle gedane beloften moeten gehouden worden ,
scuffs die aen oase vijanden sijn gedaan, ende dat, me reden van staet, het publycque woort nyet en mach worden
geinfringeert, t'welck oock selffs U Ho. Mo. onder andere
wel hebben doen blijcken heure oprechte meyninge te
sijn, wanneer sij over eenigen tijt een aensienlijck incommen vande jesuiten te Mastricht, twelck anderssints aent
lant vervallen soude sijn, uyt crachte vande capitulatie
hun hebben laten volgen ende genieten , maer aen d'ander zijde is oock onwederspreeckelijek, dat de conditien van
alle tractaten ende contracten sijn reciproque, ende wij
en tonnen niet geloven, dat yemant, willende de capitulatie
van Mastricht sane verstwen, soude tonnen sustineren , dat
men van deser zijde soude verbonden sijn deselve aende
jesuiten te onderhouden, wanneer sij de vrijicheyt, hun
bij deselve capitulatie toegelaten, tegen t'lant souden hebben misbruyckt, waervan alsoo hier claerelijek gebleecken
is, soo meynen wij (onder correctie) dat de voernoemde
jesuiten nu moeten aengesien worden als luyden , die
deur heure ontrouwe het beneficie vande voors. capitulatie
hebben verbeurt, ende dat oversulcx U Hooch Mog. daeraen niet verder verbonden sijnde, hun niet en behouuen
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ontsien , het versoeck om restitutie van heure scholen
ende andere exercitien t'eenenmael aff te slaen, latende de
saecke blijven bij d'ordre, dewelcke bij die vanden crijchs•
raet te Mastricht daarin is gestelt; behalven dat wanneer
U Ho. Mo. daertegen souden gaen, t'selve sonde sijn als off
de wettelijcheyt vande proceduiren van die vanden geinelten crijchsraet in twijffel wierde getrocken , twelck strecken
sonde tot vercleyninge van heure authoriteyt, die in eene
verre gelegene frontiere, als Mastricht is, in alle manieren
behoort gennainteneert te worden. Ende dit Boude ons advis sijn, twelck U Hooch Mog. begeert hebben op het versoeck der jesuyten te Mastricht om weder openinge ende
restitutie van heure schole aldaer; maer om op dese geheele saecke onse conscientien te ontlasten , meynen wij
gehouden te Zijn, U Ho. Mo. voor ooges te stellen, dat,
onses bedunckens, de groote genade, die Godt de Heere
betoont heeft aen delen staet deur het miraculeus ontdec•
ken van het verraet opde stadt van Mastricht, niet verre
genoech ende volcomentlijck gebruyckt en wort, bij soo
verre t'selve bij ons aengenomen wort, simpelijck als voor
een onweder dat overgedreven is, sonder te sien op het
toecomende ende den gemisten slach te houden voor eene
waerschouwinge van eenen swaerderen, die ons sonde
mogen treffen. Wij weten wel, dat sedert die tijt de wijsheyt ende voorsichticheyt van U Ho. Mo. ende van Sijne
ioocheyt goede ordre gestelt heeft op verscheyden nodicheden , dienende tot verseeckerheyt vande stadt, ende dat
selffs het exempel vande gedane executie over eenige ge•
statueert is tot intimidatie van andere, maer U Hooch Mo.
weten oock in heure wijsheyt te overleggen, dat soodanige
exemplen in persoonen, die met eene aengeboorene vijant•
lijcke partijschap ingenomen sijn , somtijts een heel andere
operatie doen, ende meer strecken tot exasperatie als tot
correctie; de natuire oock ende maniere van doen vande
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paepsche geestelijcheyt, sonderlinge vande jesuiten , is al
te wel bekent dan dat deur exempelen eenige verbeteringe
voor ons vande selve sonde te hopen staen, veel eer ende
naer alle apparentie is te geloven , dat deur het gepasseerde heuren ouden haet ende verbitteringe sal ontsteecken sijs met eene bloedige wraeckgiericheyt ende voornemen, om den eenen tijt off den anderen heuren slach waer
te nemen ende heure revengie te soecken, te meer, dewijle uyt een woort , twelck de jesuiten inden voors. hen•
ren brieff noch derven gebruycken , seer wel aff te nemen
is, dat zij (seggende de loot van die geexecuteert zijn aen
het oordeel Godts te bevelen) mitsdien de rechtveerdicheyt
van het oordeel vatiden crijehsraet willen in twijffel treeken. Doch gelijck aen d'eene zijde het quaet wel te apprehenderen is, soo meynen wij aen d'ander zijde, datter
middel is om t'selve te voortomen; ende dunckt ons ogenschijnlijck te mercken, dat Godt belieft heeft het gepasseerde te laten geschieden om U Hooch Mog. daertegen
bequatne middelen als inde hant te geven, dewijle hij, die
vandie ordens der jesuiten sco wel als vande minnebroeders
deur toedoen ende beleyt van heure hooffden ende principaalste leden in soo groote faute van ontrouwe ende verradertje hebbende laten vallen , aen U Ho. Mo. daer door reden
verleent heeft om beyde deselve ordens nae heure verdiensten te tracteren ende gelijck luyden , die nyet meer te be.
trouwen en sijn, uyt de stadt van Mastricht ende het resort
van dien te setten, sonder weder daerinne te comen; waertoe U Ho. Mo. niet alleen macht, maer oock het recht hebben om redenen voor verhaelt, om dewelcke, gelijck U Ho.
Mo. de restitutie vande scholen mogen weygeren, soo mogen sij oock tot volsommen uytsettinge vande voornoemde
geestelijcheyt procederen, dewijle eene selve reden daertoe
is dienende, namentlijck, heure ontrouwe ende verraderie,
deur dewelcke sij het beneficie van heure capitulatie heb-
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bende misbruyckt ende verbeurt, zij U Ho. Mo. inder daet
vrij gestelt hebben vande verbintenisse derselver, behalven
dat veelclerhande voorgegane exempelen van nabuirige
princen ende republycken U Hooch Mog. daertoe behooren
te bewegen, scuffs van soodanige die vande Roomsche
religie sijn ende hun evenwel niet ontsien hebben de bevondene coalitie van heure eygen geestelijcheyt, ende namentlijck vande jesuiten, met uytsettinge ende bannisseinenten te straffen om meerder quaet te prevenieren: alle
de jesuyten sijn bij het parlement van Parijs int jaer van
1694 uyt geheel Vranckrijck gebannen geweest om t'geene
dat alleen een beur discipel, ende in hunne schole gein•
strueert, op den persoon van Hendrick de Vierde hadde
geattenteert; de republycque van Veneetsie heeftse uytgebannen, om dat Benige vande heure hadden gedesobedi•
eert ende hun aende zijde vanclen pauws in het stuck van
excommunicatie gevoucht, ende noch onlangs hebben die
van Luyek alle de Carmeliten uytgeiaecht, om dat aen
eenen onder heur de graeff van Warphuze sijn lessein
opden burgemeester la Ruelle gebiecht hadde, ende veele
andere exempelen meer, dewelcke wij hoopen, dat U Ho.
Mo. met ecne moedige resolutie sullen volgen ende sulcx
doende de stadt van Mastricht met het inleggende guarnisoen ende met eenen den geheelen staet vant lint in
meerder verseeckeringe stellen, sonder dat U Ho. Mo. te
vresen hebben, dat bij yeynanden vande nabueren, hoe
gepassionneert deselve sonde mogen sijn, dit soude tonnen verstien worden als geschiet te sijn uyt haet tegens
de Roomsche religie, maer veel eer om bij behoorelijcke
middelen de misdadigen te straffen ende te sorgen voor
de verseeckerheyt vanden staet vant la p t, welcke sorge,
oases bedunckens , oock wel soo verre dient te gaen , dat
beter gerustheyt inde bewaringe vande stadt van Mastricht
alle d'andere geestelijcheyt, die daer binnen gelaten is,
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behoort gehouden te worden den eet van getrouwicheyt
te doen aent landt , ofte bij weygeringe vandien , mede
de stadt te ruymen , ons nochtans gedragende ter goeder
dispositie van U Hooch Mogende.
Hooge Mogende Heeren , wij beveelen U Hooch Mog.
inde protectie des Ainlogenden. Jnden page den Xen No.
veinber 1638. Was geparapheert: B. Schotte vt. Onderstont:
ter ordonnantie vanden raet van state der Vereenichde
Nederlanden, geteeckent: M. Huygens.
Extract uyte resolutien vande heeren staten van
Hollant ende West-Vrieslant, genomen in haere
Ed. Groot Mog. vergaderinge,
Dincxdagh den lesten November 1688.
Js andermael gelesen het aduys vanden raet van state
roerende de geestelicheit ende sonderlinge de jesuiten ende
minnebroeders binnen de stadt Maestricht, gelick is gelesen
de jnstructie van wegen hare Hooch Mo. te genen aende ge.
committ. van desen staet gaende naer Maestricht; waerop
sijnde gedelibereert ende verscheyde discoursen oock resumptie van aduijsen sijn gevallen , is vcrstaen ende geresolueert conform het voors. aduijs vanden rade van state, dat
de voors. gecomniitt, bij jnstructie sullen weide gelast de
stadt van Maestricht te doen onseggen ende ruymen aende
Jesuite ende Minnebroeders binnen de voors. stadt wesende
om redenen inden voors. aduijse int lange gededuceert. Ende
aengaende de vordere geestelicheit aldaer mede wesende,
dat deselue sullen werden gebracht onder den eedt van getrouwicheyt aenden staedt ende bij weygeringe van sulcx,
dat deselue jnsgelicx de stadt sullen hebben te quiteren,
ende dat de voors. resolutie in voegen als voren ter generaliteyt sal werden jngebracht , alwaer alsdan sal werden
geleth, off niet, alvorens te tomen tot executie vande voors.
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resolutie, deselve Sijn Hoocheyt sal dienen gecommuniceert;
ende wat aengaet de vordere jnstriictie, js de selve bij de
leden voor goet aengenomen, behoudens dat de vergade•
ringe van Naere Ed. Gro. Mo. heeft verstaen , dat deselve
behoort te worden geernplieert metten last aende voors.
gedeputeerden te geuen om sich eerstelijck te jnformeren
opte gelegentheyt vande contributies ende quartieren daer
ontrent , ende waeromme dat soo weinich ten dienste vanden lande uyt deselue wert gevonden gebracht te werden,
omme daer van onder andere te refereren aen hare Ho. Mo.
Extract uyte resolutien vande staten van Hollant ende
West-Vrieslant , genomen de 1" Decemb. 163$.
Is gelesen de geextendeerde resolutie op gisteren genomen aengaende de geestelicheyt binnen de stadt van Maestricht, ende is d'extentie vande selve voor goet aengenoa
men ende mitsdien verstaen , dat deselue ter generaliteyt in
dier voegen sal werden jngebracht , doch dat , alvorens
daer in ter generaliteyt te concluderen, daerop sullen werden . verstaen de consideratien van Sijne Hoocheyt den heere
prince van Orangne.
De stad Treden door Arnold en Adolf van Gelder belegerd
in 1455. De navolgende rekening levert een nader bewijs
op , dat deze beide vorsten een werkdadig deel hebben genoinen in de onlusten, die in 1455 onder het bestuur van
bisschop Walraven van- Meurs in het sticht van Munster
plaats hadden. Ook in een ander opzigt schijnt dit stuk de
mededeeling te verdienen. Zij maakt ons in kleine bijzonderheden bekend niet de wijze , waarop men zich in
het midden der 15" eeuw tot het doen eener reize of veldtoet toerustte.
Rekeninge ende bewijsinge vanden reysen voer
Vreden etc.
Jnden yrsten, als inder vasten , doe Johan van boenen
onse burgerroeister ende Seger van Redinchauen daer wae15
V11. J.
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ren mit oeren gesellen, waeren vyt XIX dage, verteert
onder wegen inden vyttrecken ende wederkonten, want
hem zeer wenich gelcuert wart, ende om wijn, bier, broit,
vissch ende ander prouande, sil. XV r. gul., XLV kr.
Item voer Vreden gekofft V vat biers, ele vat voer J r.
gul., ende om J vat hotuburgerbiers II r. gul., XIJ kr., vz.
VIJ r. gul., XIJ kr.
Item an wijne , melmesie, kruyt ende tridzie IIIJ r. g,,
om bolel; , spierinck ende vissch voer Vreden vytgeg. IIIJ
r. gul. XIJ kr., ende om holten schottelen ende stenen kannen XLIIIJ kr., vz. VIIJ r. gul., XIJ kr.
Item inden wederkomen want sij gheen wagen en hadden , oat wagen ende perdehuer gegeuen J r. gul., ende
die schipknechte, die bij den baerdzen bleuen liggen, dese
tijt lanck to Doisborch verteert IIIJ r. gul., XXIX kr., vz.
V r. gul., XXIX kr.
Item den pertdrijueren, die die baerdzen toigen van
Doisborch to Lobede, te Toen, ende om hauer tot oeren
perden tsarnen IIJ r. gul., XIJ kr., ende vanden baerdzen
van hier to Lobede te trecken IJ r. gul., ende J malder
haueren J r. gul., vz. V r. gul., XXXVJ kr.
Item opten tween baerdsen VJ schipgesellen gehadt , die
baerdzen vyt ende yn gevuert, eiken te ]oen gegeuen IJ
post. gul., vz. VIIJ r. gul., XIJ kr.
Doe onse burgermeister ende raitzvriende mit
onser vrouwen verdel vyt waeren.
Item inden yrsten an veergelde to Doisborch , die perde
ende bussen over te vueren wech ende weder, geg. J r.
gul., XLIIIJ kr.
Item to Doisborch onse raitzvriende mit oeren knechten
ende perden ende die bij hem waeren verteert inden vyttrecken IIIJ r. gul., XVJ kr.
Item Johan van Ledermoelen, Wijnken, Albert Keel
mitten vuerluden vanden bussen ende oeren perden ver-
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teert to Doisborch voer ende nae IIJ r. gul., ende J malder
haueren int schipp, J r. gul., vz. IIIJ r. gul.
Item inden vyttrecken tot Zelom verteert IJ r. gul.,
XXVJ kr., ende tot Lichtervoert, daer wij snachts bleuen
liggen ende onsseluen leuerden, verteert tsamen VIIJ r.
gul., XXXJ kr., vz. XJ r. gul., IX kr.
Item bynnen der tijt dat wij voer Vreden laghen tot
Groll an botter, kese, bier, bruit ende voert an anderre
prouanden gehaelt , tsamen XJ r. gul., XXXVIJ kr.
Item inden liggen gekoft an speck , vleyssch, vissch ende
broit ende voert an alreley prouande inder koiken voer
Vreden vytgeg. XVIIIJ r. gul., XIIJ kr.
Item gekoft voer Vreden IX vat biers , elc vat voer XX
stuuer, IIIJ vaet biers elc XXIJ stuuer, V vaet elc XXXIIJ
st., IIIJ vaet elc XXVJ st. ende lIJ vaet elc XXXIJ stuuer,
vz. XXX gul., VIIJ kr.
Item voer Vreden Johan van Rijswick van wijn V r.
gul., ende vanden weert van Arnhem an wijn IJ r. gul. VJ
kr., vz. VIJ r. gul., VJ kr.
Item onser vriende eerde, der orntrynt XXXJ was, gestaen to Grolle desen tijt lanck , verteert tsamen XXXIIJ
gul. VIJ kr.
Item inder wederkoempste tot hommel J nacht gelegen ,
verteert mitten perden ende wagenluden tsamen IX r. gul.,
XV kr.
Item tot Grolle IJ wagen gehuert den enen om J r. gul.
ende den anderen voer J rijder ende enen wagen geschenct IJ aide brasd., die die gewonden voert tot Doisborch vuerden , vz. IJ r. gul., IIJ kr., IIJ oertk.
Item tot Doisborch hider wederkoempste verteert mit alle
onsen volck ende perden V r. gul., XXIIJ kr.
Item Johan van Leyermoelen mitten schutten, die na
quamen, verteert te Doisborch ende onder wegen IIJ r.
gul., XXXVIIJ kr.
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Item Seger van Redinchauen verteert, so hij vast tus•
schen weghen reet wech ende weder, V r. gul., XXXIIJ
kr., J oertk., noch die gesellen to Lobede verteert XX kr.,
ende den wagen van Redinchem J malder haueren geg.
XIJ kr., vz. VJ gul., XVIJ kr. J oertk.
Item gehuert tegen Jan van 1Glinchem sijn pleyt vyt
ende yn voer XIJ r. gul. ende die gesellen inden schepe
verteert IJ r. gul., VIJ kr., vz , XIIIJ r. gul., VIJ kr.
Item Henrick waighals van sijnen schepe vyt ende yn
geg. VIIJ r. gul.
Item gehuert een hoye tegen eenen man van Tiell, den
geg. V r. gul., VJ kr.
Item mit onser baerdzen een IIJ schipgesellen geuaeren,
eiken te toen geg. IJ post gul., vz. IIIJ r. gul., VJ kr.
Item totter pleyten IJ perde e li de tot eiken vanden dryen
anderen schepen J pert tot Lobede to getaicht, eiken perde
J r. gul. ende elc pert J malder haueren , tmalder XXIIIJ
gul., vz. IIJ gul., XXXVJ kr.
Item onse raitzvriende ende burger, die tot Zelom to to•
ghen, verteert wech ende weder mitten vuerluden vanden
wagengin ende bussen ende mitten perden, tsamen XIX r.
gul., XXXIJ kr.
Item tot ZQlom om gruenen vissch , schonen broide ende
eyer etc. V r. gul., XV kr., ende om broit inden schepen,
doe wij wederomme voeren, IJ r. gul., vz. VJ gul., XXXIX kr.
Om hauer tot Zeloni voer alle (lie perde VIIJ r. gul. Om
hamel geg. tZelom IX r. gul., X kr. Om salt J r. gul.,
XIJ kr. ende om speck IIIJ r. gul., vz. XIIIJ r. gul., XXIJ
kr. Om wijn geg. VIJ r. gul., XLIIJ kr. ende om bier V
r. gul., XL kr., vz. XIIJ r. gul., XXXV kr.
Item die wagenlude mit oeren knechten ende perden,
verteert to Doisborch, so se prouande haelden VIIJ r. gul.,
XLIIJ kr. Om schollen geg. VJ n. gul. ende to Dois-

borch van veergelde IJ r. gul., XVIIJ kr. ende to Nalborch
IIIJ r. gul., X kr., vz. XIJ gul., IIIJ kr.
Item om IJ runder geg. 1X r. gul., noch to Doisborch
J runt gekort, dannen inden schepe had, VIJ r. gul., noch
om J oss geg. XJ r. gul., des gaff ons Arnoldus die rentmeister te vollest VLIJ r. gul., vz. XIX r. gul.
Item den pertdryueren, die ons den Rijn op tot Lobeden to vuerden , geg. IIJ r. g., ende se verteert J r. gul.,
vz. IIIJ r. gul. Wernar Boll van sijnen schepe geg. VIIJ
r. gul. ende vanden IJ perde, die oen tot Lobedc taighden,
J r. gul., ende J malder haueren J r. gul., vz. X r. gul.
Johan Boll van sijnen schepe VIJ r. gul. ende IJ perde tut
Lobede to getaight J r. gul. ende J malder haueren J r.
gul., vz. VIIJ r. gul. Coenrait van Doernick van sijnen
schepe VIJ r. gul., IJ perde gehadt J r. gul. ende J malder
haueren J gul., vz. IX r. gul. Heyn van Dael van sijnen
schepe VIJ r. gul., IJ perde gevuert J gul., J malder haueren J r. gul., vz. IX r. gul.
Item Badeken Valck mit sijnen vlotschepe tot Doisborch
nae geuaeren ende mit sijnen groten schepe tot Oy to geg.
IIJ r. gul,, ende J pert dat oen taighden J r. gul., J malder
haueren XIJ kr., vz. IIJ gul., XXXVJ kr.
Item mit onsen tween baerdzen VJ gesellen geuaeren ,
waeren vyt XIJ dage, eiken geg. J r. gul., noch IIJ gesellen mit eenre pleyten geuaeren, oick solange vyt, eiken
geg. J r. g. ende noch IJ gesellen op enen beytell ele J
r. g., vz. XJ g.
Item die schiplude, die mitten schepen to Doisborch
bleuen liggen, daer verteert VIIJ r. gul.
Item Henrick Wolff onse twe karbussen voer Vreden
gevuert ter yrster reysen na Paesschen, elke bus mit IIJ
perden, ende waeren vyt XIX dage, sdages van eiken bussen J post. gul., ende inden vyttrecken IJ malder haueren
mede genomen J r. g., vz. XXVIJ r. gul., VJ kr.
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Item ter Tester reysen gehadt VIIJ wagen, vytgeweest
XIJ dage, die V wagen elc mit IIJ perden, den geg. eiken
VII]. gul., ende IIJ wagen elc mit IIIJ perden geg. eiken

VIIJ gul., vz. LXIJ r. gul.
Item onse V karbussen ouer wech te vueren, van elken
geg. VIJ r. gul., ende dese vurs. vuerlude vanden wagenen
ende bussen dess yrsten nachts tArnhem bleuen , verteert
mit oeren perden IIJ gul., VJ kr., vz. XXXV gul., XXX
kr. Deze vuerlude vurs. mede genomen van hier elc J
malder haueren , tsamen XI1J malder haueren, tmalder J
r. gul., vz. VIJ gul. Die twee leste baerdzen op te taghen
IJ perde, elc J r. g. ende elc J malder haueren XXIIIJ kr.,
vz. IJ gul.
Item een busmeester mit J knecht mitten tween karbussen
voer Vreden gelegen ende vytgeweest XIX dage, den meister van eiken V dagen J gul. ende den knecht van X dagen J gul., vz. V r. g. XXXIIJ kr., IIJ oertken. Mitten
lesten V bussen, IIIJ busmeister elc mit enen knecht vytgeweest XIJ dage, eiken meister geg. IJ r. g,, XIX kr.
ende eiken knecht J gul., X kr., vz. XIIIJ gul , XV1IJ kr.
Item tegen Wolter huefsmyt J pert gehuert daer Johan
van Leyermoelen mede tusschen wegen reet XV dage,
sdages X kr., ende van onser theisten weder hier te vueren
IJ post gul., vz. V r. gul.
Item opten vurs. reysen mede van hier an broide gemsmen XVIIJ r. gul. XXXVJ kr. Mede gehadt an bier VIJ
last, eiken last VIJ r. gul., ende IJ vat biers ad XXVJ kr.,
vz. XLIIJ r. gul XVJ kr.
Item om botter gegenen , die opten vors. reysen gegaen
is, XXXIIIJ r. gul., XX kr., ende der botteren was IIIIJ
vaet ende IIIJ wagen kesen mede genomen so voer ende
nae, elke waghe gekofft voer , IX oert r. g., ende voer dat
oergewicht XXIX kr., vz. XXIIIJ r. gul., J kr.
Item om een malder erten gegeuen J r. gul., om potte
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ende kannen geg. XXXVJ kr. ende om holte schottelen
XXIIIJ kr. ende J last brouwer tonne afterbleuen, daer
voer den brouweren gericht voer elke ton X kr., ende den
dregeren valider vurs. prouanden tschepe te vueren ende
alreley gereysschapp yn ende vyt te vueren ende te dragen
voer ende na , tsamen IIJ r. gul., X kr., vz. VIJ r. gul.,
XLVJ kr.
Summa summarum van allen vytgheuen vurs. VJcLXVIJ
r. gul., XVIIJ kr., IIJ oertken.
Item so is to weten, dat buten deser rekeninge noch
bleuen sijn onser stat cirurgien die dese reysen voer Vreden
gelegen ende die gewonden gemeistert ende curiert heeft,
daer hij ongeloent aff is.
Item onser stat tymmermeister snit enen knecht, die op•
ten reysen geweest sijn.
Item IIJ perde, die verderft sijn ende noch tot smeisters
huys staei, , daer men tbeste yn duet.
Archief van Buren.
List van gewaardeerde kleinodiën uit het begin of midden der 154e eeuw.

Item VIIJ gulden pater noster ende eyn hexssel dat
an eynen pater noster henghet ende XVIJ ander hexssel
die wegen IIIJ mr., V loet, die sijn getaxiert sue golt soe
steyne op IJc LXX rijnsche gulden, ende die XVII hexssel
liggen an eynen eynde van eynen swarten cofferen.
Item XVIIJ hexssel die liggen anden anderen eynde
vanden seluen cofferen ende wegen an golde IJ mr., IIJ
Zoet, J veirdel ende sijn getaxiert soe golt soe steyne op
C ende XX r. gulden.
Item eyn gulden cofferken myt LIJ ringen dair ynne
weget an golde, soe cofferken, soe rynge, IIJ mr. myn IIJ
veirdel, ende der rynge sijn L myt dyamanten, getaxiert
soe golt soe gesteyns op IIIJAXXV r. gulden.
Item eynen vergulden budel XLIIIJ rynge die wegen

2'• 2

an golde IJ mr., der eyns deils myt dyamanten sijn ende
IJ mit ballayssen ende IIJ mit robijnen, die sijn getaxiert
soe golt soe gesteyns op IXC r. gulden.
Item VJ groete hexssel die wegen IIJ mr. myn eyn
loet ende die sijs getaxiert soe golt soe gesteyns op VcXIIIJ
r. gulden.
Item eyn peel mit X hexsselen die wegen ... mr. ende
IJ loet ende die sijn getaxiert soe golt soe gesteyns op C
ende LXXX r. gulden.
Item eyn peel met VIIJ hexsselen op eynen gedreyden webbe dat wege an golde IIIJ mr., V loet, getaxiert
so golt so gesteyns op IX c r. gulden.
Item noch eynen roeden webbe XVIIJ hexsselen mit
perlen , maralden ende anderen gesteyns , die wegen an
golde J mr., V loet ende die sijn getaxiert op IJc ende
XX r. gulden , so golt so gesteyns.
Item eyne gulden croen die weget V mr., VJ loet, die
is getaxiert so golt so gesteyns op XIIIJC r. gulden.
Item eynen gulden gurdel (?) op eynen witten webbe
getaxiert op C r. gulden.
Summa vanden taxieringe die beloep op Vin
ende XXXIX r. gulden.
Archief van Buren.
Het schrift is blijkbaar uit het begin of midden der
15d° eeuw. Zouden deze kostbaarheden ook hebben toebehoord aan Arnold hertog van Gelder, welke, zooals bekend is , meermalen door geldverlegenheid genoodzaakt
was zijne kostbaarheden te verpanden of te gelde te maken?
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14. VERGADERING. 6 SEPTEMBER 1851.
Nieuwe leden. Bibliotheek. Archief van Gouda. Oude overblijfselen
gevonden bij de droogrnaking van het Haarlemmermeer. Afdrukken van twee zegelstempels. George Clord te Londen, herstel
van beschadigde parkementen en papieren handschriften. Dagverhaal van de veldtogten van 4554 en 4557. Merkwaardig testament
uit het begin der veertiende eeuw. Togt naar het eiland Funen,
nederlaag 'der Zweden bij iVy'borg, 4659. Twee eigenhandige
brieven van 4rnold van Gelder en eene eigenhandige brief van Ka-

tharina van Kleef. Geschiedkundige bijzonderheden uit de thesoriersrekening van Leiden 4423--1424.

Nieuwe Leden. Benoemd, tot honoraire leden, de hee -

ren jhr. mr. J. C. de Jonge, archivarius des rijks, te
's Gravenhage, mr. M. C. van Hall, te Amsterdam, L.
Schoonen en A. L. graaf de Mélan°, te Brussel, E. van Even,
te Leuven, U. Capitaine, te Luik, A. Mathieu, te Bergen in
Henegouwen en C. Stroobant te Lembecq en, tot gewone
leden, de heeren mr. P. Verloren van Themaat, mr. W. J.
Both Hendriksen , mr. C. W. J. Baron van Boetzelaer van
Dubbeldarn, F. 11. de Veije de Burine en mr. 0. van Rees,
te Utrecht; mr. F. A. van Hall, mr. A. Deketh, jhr. mr.
H. J. van der Heim, E. von Lóben-Sels, J. W. Holtrop en
J. J. F. Noordziek , te 's Gravenhage; mr. J. J. Teding van
Berkhout, prof. A. des Amorie van der Hoeven en prof.
M. des Amorie van der Hoeven, te Amsterdam; mr. D. J.
van Ewijck van de Bilt, te Haarlem; rnr. J. F. Bodel
Nijenhuis, te Leiden; mr. A. R. Visser, te Brielle; mr. P.
C. Prince, te Gouda; D. J. den Beer Portugael, te Delft;
A. van der Boon Cz,, te Zaandam; ds. J. Was, te Waterlandskerkje; mr. J. J. Ermerins, te Zierikzee, mr. J. van
's Gravenweert, te Oosterbeek ; mr. J. M. Baron van Pabst
van Bingerden, te Nijmegen; dr. C. G. R. Ontijd, te Brummen ; mr. J. C. W. Le Jeune, te Wageningen ; J. Noot,
VII. J.
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te Harderwijk ; ds. G. H. van Senden , te Zwolle ; mr. W.
11. Cost Jordens, te Deventer; dr. J. C. C. Boot, te Leeuwarden; mr. A. Telting, te Franeker; prof. M. de Vries en
mr. B. D. H. Tellegen, te Groningen; A. Winkler Prins,
te Veendam, en ds. R. C. H. Miner, te Peil.
Bibliotheek. De heeren rnr. H. Hooft Graafland en E.
Huydecoper van Nigtevecht bieden, namens den heer A.
L. graaf de Mélano te Brussel , ten geschenke aan :
Recherches historiques sur l'antiquité du Blason par le
comte de Mélano de Calcona. Bruxelles, 1850.
Les Cloches, poème en cinq chants , par M. M. le comte
de Mélano et Edouard Gourdon. (Een verslag door C.
Stroobant).
Douleur. (le 11 Octobre 1850.) par le même. Bruxelles,
1850.
Namens den heer E. van Even te Leuven.
Notice sur Pierre Werrecoren, imprimeur a St. Maertens•
dijk en Zélande (1478), par Edward van Even (Extrait du

tome VIII du Bulletin du Bibliophile Belge. Bruxelles,
1851).
Over de Rederijkkamer het Lindenbloemken te Molle, door
denzelven.
Van den heer F. H. Mertens te Antwerpen.
Geschiedenis van Antwerpen (vervolg).
Fragment d'une statistique arche'ologique en Belgique,
Bilsen et ses environs , par Alexandre Schaepkens. An-

vers, 1851.
Van den beer mr. Daam Fockenna te Leeuwarden.
Schetsen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen
en wegens het strafregt in het bijzonder door mr. Daam
Fockema. Leeuwarden, 3 deelen.
Proeve 'van Taal- en Geschiedkunde door denzelven.
Leeuwarden, 1836.
Van den heer A. D. Schinkel te 's Rage.
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Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens
en zijne familie door A. D. Schinkel. (Niet in den handel).
Van den heer mr. L. A. J. W. Baron Sloet te Arnhem.
Overzigt van den landbouw in Duitschland van de vroegste tijden tot in het midden der negende eeuw door mr. L.
A. J. W. Baron Sloet. Arnhem , 1851. (Niet in den handel).
Verslag van den toestand der provincie Gelderland , gedaan aan de provinciale staten van dal gewest door de gedeputeerde staten, in de zomervergadering van het jaar 1851.
Arnhem , 1851.
Van den heer J. J. F. Noordziek te 's llage.
Archiefwezen door J. J. F. Noordziek.
Van den heer jhr. W. J. E. Rarnmelman Elsevier te Leiden.
Catalogue des livres de la Bibliothéque de feu messire L.
de Roovere de loose llleersch. Bruxelles, 1845.
Van den heer jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt te Utrecht.
Verhandeling van de benaming der Vrije Friezen, geschiedkundig toegelicht door L. II. W. van Aylva baron
Rengers. Workuin.
Van den heer E. van der Maten te Elburg.
Geschiedenis der Nederlanden (vervolg).
Voorts ontvangen in ruiling :
Van la Société des Gens de Lettres Belges.
Bulletin N°. 11 et 12.
Nog ontvangen :
Notice sur N. Bogaerts,
Kort overzigt van den toestand der oude archieven in
Gelderland. Niet in den handel.
De heer Beeldsnijder van Voshol biedt aan het Genootschap ten geschenke aan den steed, waarvan de lithographic van al de handteekeningen van ,loost Jan van Beet.
snijder genomen zijn , met 70 a 80 afdrukken voor de
leden.
Archief van Gouda. De voorn, heer stelt aan de leden
16*
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voor, om eenig narigt in te winnen omtrent eenige belang.
rijke oorkonden , waaronder brieven van Erasmus ; welke
berustende zouden zijn in de zoo genaamde Libri, zijnde een
afzonderlijk vertrek in het koor der groote kerk te Gouda.
Oude overhl]fselen , gevonden hij de droogmaking van
het Haarlemmermeer. De voorzitter deelt aan de leden
mede, dat het Bestuur des Genootschaps, naar aanleiding
van een artikel in het dagblad de Nederlander, betreffende
eenige bij de droogmaking van het Haarlemmermeer gevonden wapenschilden, in het belang der oudheidkunde
onderzocht heeft, in hoe verre er genoegzame voorzorg
was genomen tot bewaring van dergelijke merkwaardige
overblijfselen, en dat het van eenc wel onderrigte zijde
de verzekering heeft bekomen, dat in al de bestekken
en voorwaarden , betrekkelijk die droogmakerij, de na•
volgende bepaling voorkomt :
»Alle oudheden , merkwaardigheden , zeldzaamheden of
$)andere voorwerpen , welke bij de uitvoering van deze
»werken ontdekt of gevonden worden door den aannemer
»of zijne onderhoorigen of door de arbeiders, zullen on•
»middelijk en zander eenige uitzondering aan de directie
»ter hand gesteld of aangewezen worden. Ingeval die voor»werpen gering van omvang zijn, doch waarde hebben,
»zal de reële waarde, volgens schatting van deskundigen,
»aan de vinders worden uitbetaald. Hiertegen handelende
»personen of die gevonden voorwerpen achterhouden, zullen onmiddelijk uit het werk worden verwijderd, behou»dens vervolging volgens de wet."
Afdrukkers van 2 zegelstempels, De heer Rethaan Macare legt, namens den heer H. A. Callenfels te Oostburg,
ter tafel:
1°. Een afdruk in rood lak van een stempel, onlangs
te Biervliet vrij diep onder den grond, bij het graven
van een put, gevonden , zijnde een schip met het om-
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schrift :

S. IIENRIC F. LANGWOUTRE.

Het is het zegel van

Hendrik Langen Wouters zoon. liet oudste wapen van
Biervliet was een schip, zoo als de advokaat Risseeuw uit
Oostburg te Gent heeft waargenomen. Staat het gemeld
zegel, dus vraagt de heer C., hiermede in verband?
2°. Een afdruk van een houten stempel, berustende ter
griffie van Oostburg, vertoonende het wapen der stad, zoo
als het op het groot zegel voorkomt, waarvan de koperen
stempel , om afdrukken in was te maken , ook nog voorhanden is. De houten stempel, waarmede de bijgaande afdruk gemaakt is, bevindt zich in zeer slechten staat. De
heer C. meent, dat het zegel de opmerking verdient, én wegens de goede bewerking, én wegens de zeldzaamheid van
overblijfselen uit dat tijdvak, die bewijzen, hoe men toen
reeds zegelde. Er zijn nog meer cachetten met het wapen
van Oostburg van lateren tijd aanwezig; maar op sommige
stukken komt het oud klein- of contrazegel voor, waarvan
de stempel niet meer gevonden wordt; de burgt daarop is
minder uitgewerkt, de wachters en de torens ontbreken,
maar hetgeen den heer C. opmerkingswaardig voorkomt,
is de bijzonderheid , dat het zwaard, hetwelk op alle
stempels, ook op de glazen der kerk en elders, altoos boven den burgt zich bevindt, op het contrazegel onder den
burgt geplaatst is. Misschien is het een en ander voor
hen , die de zegelkunde beoefenen, niet zonder belang.
George Clifford te Londen. Herstel van beschadigde par,
kementen en papieren handschriften. De heer Rethaan Macaré wijst voorts op een berigt, hetwelk hem onlangs te
Londen is onder de oogen gekomen en, naar hij meent,
de bijzondere aandacht der beminnaren van geschiedenis
en oudheidkunde verdient.
Het is van den navolgenden inhoud :

GEORGE CLIPFOPD
5, INNER TEMPLE LANE, TEMPLE.
RESTORER & REPAIRER
OF

DEEDS, WRITINGS, BOOKS, MAPS, PLANS,
ENGRAVINGS, DRAWINGS, PAPER & PARCHMENT,
IN GENERAL.

THE SPECIMENS EXHIBITED SCIIOWAN INDENTURE THAT WAS TAKEN FROM THE RUINS
OF THE GREAT FIRE AT LINCOLN'S INN, January 14th,
1849. The restored half, (without having been separated
from the dirty half) cleansed, flexibility being imparted to
it; it having been hard, horny and brittle, from the effect of the fire and water, any ordinary attempt to open
it breaking it. The writing having sustained no injury.
TWO LEAVES OF A BOOK, AND TWO LEAVES OF
THE » JURIST" NEWSPAPER, and other portions of
Parchment, taken from the same Fire, which have been
injured by fire and water, &c.
A MAP, AND SEVERAL ENGRAVINGS, injured by age,
smoke, mildew, water and dirt, &c., the whole having
been in the dirty state, -- the halves cleansed.
Mr. CLIFFORD begs to draw the attention of the public
to the advantages attending the process discovered by him
of Cleaning, Restoring and Repriring Paper and Parch.
meet injured by different causes, without any detrimental
effect to either the Paper, Parchment, or Ink; on the con•
trary, his process imparts flexibility to Parchment, and
strength to Paper; Parchment injured by fire and other
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causes becoming so brittle that it is impossible to open
it, and Paper losing its strength. The process has been
tested for the satisfaction of the Jury, and was also employed on may of the documents recovered from the great
Fire at Lincoln's Inn, giving entire satisfaction.
De heer R. M. deelt voorts aan de leden mede, dat hij,
tijdens zijn verblijf te Londen, de in het berigt vermelde
proeven bezigtigd heeft en overtuigd is geworden , hoe
geheel onleesbare en bijna vergane charters door de kunstbewerking van den heer George Clifford tot hun vorigen
staat teruggebragt kunnen worden, en welk groot nut deze
uitvinding bezit voor het geschiedkundig onderzoek.
Dagverhaal van de veldtogten van keizer Karel V in de
jaren 1554 en 1557. De voornoemde heer legt nog ter
tafel een zeer belangrijk handschrift, zijnde een dagverhaal der bovenvermelde veldtogten, door een ooggetuige
opgesteld. Dit stuk is afkomstig uit de papieren van den
Utrechtschen oudheidkundige G. Lap van Waveren, en is
onlangs, met vele andere belangrijke bescheiden, door
hem aangekocht.
Nadat gemelde heer uit dit verhaal het een en ander
merkwaardige heeft medegedeeld, wordt het gesteld in
handen der commissie van redactie.
Merkwaardig testament uit het begin der veertiende eeuw.
Medegedeeld door den heer F. H. Mertens te Antwerpen.
Onder de menigvuldige vormen van oorkonden, afkomstig uit de middeleeuwen , acht de heer M. de testamenten
of uiterste willen niet de minst belangrijke, omdat zij ons
merkwaardige kenteekens van de zeden onzer voorvaderen
leveren. Om deze reden zijn door herai twee dergelijke
bescheiden onder de bijlagen der Geschiedenis van Antwerpen opgenomen. Het navolgend testament, op perkament geschreven, berust in het provinciale archief van
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Antwerpen en scheen hem toe, ten opzigte 'v an spelling of
tongval en van eenige bijzonderheden en zonderlinge beschikkingen, der aandacht waardig te zijn. Eenige weiInge woorden, ofschoon voor den geoefenden lezer ligt
vatbaar, heeft de heer M. beknoptelijk getracht optehelderen; andere verstaat hij volstrekt niet, en zal men mogelijk elders, waar de tongval van Zeeland wat beter moet
bekend zijn, kunnen toelichten.
Het stuk is, zoo als men ligt kan merken, te Flakké
geschreven, en zal dan ook wel den tongval dier streek
kenmerken. Het zonderlingste, dat den heer II daarin voorkomt, is de aspiratie hc voor cli, welke hij zich niet herinnert ergens te hebben aangetroffen; Ter waardering van
de geldspecie, is de verhouding van Benen konings Tornoos
over 17 deniers niet zonder belang voor degenen, die zich
met dit moeijelijk punt der staatshuishoudkunde der middeleeuwen bezi g houden.
Het stuk luidt als volgt :
»In den name des Vaders ende des Sones ende des Heyligen Gheystes, Amen. Jc Vertielt, Bartolomeus weduwe,
mahclihc 1 ) mire redene ende wetende mire sinne, bi
ghoeder liede rade, make mien testament ende mien vterste wille in deser maniere: Jn den eersten gheue je ende
bewise der kerken ter Viake X sol. ende den Heyligen
Gheyste aldaer XX sol, ende den haer 2) Willaem den pape
X sol. ende den coster IIJ sol. Onser Vrouwen karse IJ
sol. Den steenweghe IJ sol. Den capelrien aldaer J in.
lants 3) van der vest Biden bi Arnods lande Vernaven Soeten sones. Den armen int amboht 4) ter Vlake X sol., bi
den pape ende bi mire vriende rade te gheven daert best
4) Mahclihc -- machtig. Zoo als overal in het vervolg hc voor ch.
2) Haer — heer.
3) Een morgen lands.
4) Amtoht -- ambacht.
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bestaet es 1). Te minen jaer sanghe ter Vlake IIJ i: 8 vanden gheretsten ghoede dat ic late, ende daer of daghelics
J d. ende J karse f. Mien jarihctide, mieres vader, mire
moeder, mire suster juncfrouwe Soeten, ende Boudewiens
miens broeder sette jc op drie vierendeel !ants, ligghende
ahcter Hendrics Seters sones, ende dat op den Heylighen
Gheyst te doen, ewelike ter Vlake. Wat in dese voerghenoemede meet comt , den drien vierendeel voergheseghet, vtghenomen, daer boven, gheue jc der capelrien te
Reymersuale, die mien moeder ithiete, ende daertoe X
sol, te ornamente. Vort te Reymersuale bewise je X. sol.,
dat een dertiendeel der kerken , dat ander den Heyligen
Gheysten, ende derde den pape; ende elker kerken in
Sutbevelant XIJ d. in deser manieren ; eiken hospitale in
Sutbevelant IJ sol., te sente Jans huse te Brugghe V sol.
f. ende den cloester te Jerusalem bi Bieselinghe, daer ic
mine legerstede 2) kiese, IJ m. lants, die gheheten sien inden broehc. Daer bi sal men doen mien jaersane ende te
grahcte ghaen 3) met horen pape, ende die vief jarihctide
voerseghet aldaer ewelike te done. Vort soe sette je daer
XL sol., opdat jc deelahctihc si der messen, die men daer
spreket. Den predicaren te Ziricze X sol. tote den ornamente, ende XL sol. tote haren gestihete, opdat je deel•
ahctihc si al hare weldaet. Den Minder broederen aldaer
XX sol. jn deser manieren 4). Vort al daer om bedinghe
mede te ghaen X s : a , broeder Willaem van der Oeestkerken , minen biaheter 5) XX sol., broeder Dideric, zinen
4) Besteed is.
2) Begraefplaets.
3) Te grahcte gaen -- Ter begravenis gaen, of ten (mijnen) grave
gaen.
4) Hier is niets uitgelaten : in deser manieren , slaet op het voor-.
gaende : tote haren gestichten enz. Later ontmoet men nog dezelfde
uitdrukking.
5) Biahcter — biecllter, biechtvader.
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gheselle V sol. Den Minder broederen in Middelbuncc XL
sol., om deelahctihc te wesen hare weldaet. Den Augustinen aldaer X sol. in deser manieren. Onser Vrouwen hus
aldaer V vi. Om bedinghe aldaer mede teghaen X sol.
Den predicaren tote Andwerpen XX sol., Broeder Willaem
van der Vlake V sol. Broeder Ghoeswine V sol. Juncfrouwe Mabelien broeder Willaems suster van der Vlake
V sol. Beatrisen Hughe f.... Clais dohcter, ende hare
luster Begghinen, ighelike X sol. Agheten Symons f. Rughen nihcte V sol. Margarieten eer Begghinen V sol. Vort
soe wil je, dat men gheve eer Agheten eer Begghinen mine
beste blau cleder te vercopen bj Lizebetten Poppen dohcter ende bi Aghete Pieters dohcter. Van dien ghelde, dat
daer of comet, wil je dat die eerste Aghete hebbe XX sol.
dat ander, dat daer boven comet, om ghebet mede teghaen.
Dier seluer Agheten gheue jc mine pelse ende mien voeders
dat ten sleden niet en behoert : Aghete Pieters dohcter X
sol. Lizebetten Poppen dohcter V sol. Der vorsegheder
Aghate Pieters dohcter ende Lizebetten Poppen dohcter
gheve je XL sol., om ghebet mede te ghaen ende te ghe•
vene daert hem orbaerlihc dinket. Den haer Pieter Luist
voet bewise jc X ii met eer vaert te sente Jacobs 1), in
deser manieren, dat hi enen ander pape sette in sine stede,
die voer hem singhet, des hi weder comet: ende dese vaert
sal hi doen in dat selue jaer dat ic sterve, en ware dat
mien executoere beter dohete ghebeydet. Vort soe bewise
je nohc een sente Jacobs vaert op Clayse Tolen sone met
eenen sticke lants , heet Volkarts meedekien, daer of sal
hi gheuen Henries kinder Seters sones IIIJ w ende in
der seluer manieren als die ander vaert gheset es; ende
en willen si oehc niet varen haer Pieter ende Clais , soe
sullen mien executoers kiesen tue ander man van minen
laaghen, die hem orbaerlihc donken, die varen met den
1) Naer St. Jacob van Compostella.
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vorsproken ghoede, als hier voer ghescreven es. Den haer
Ghisebrehcte van Cattendike V sol. Den haer Willaem van
den Score V sol. Den haer Jacob der nonnen pape Vii =.
Vort soe sette jc op den Heylighen Gheyst ter Vlake een
ghemet lants, ligghende andie hofstede Willaems van Clue•
tinghe op die oeest side, daer of sal die Helyghe Gheyst
jaerlics gheven een half seve tarwen , te broede te deelne
den armen in mien gheslahcte op den dahc als men mien
jaerihctide doet, biden pape ende bi minen maghen. Dat
daer boven comet van desen ghemete lanes boven coste,
dat sal men gheven ter Vlake ten vorghesproken jarihcti.
den. Onser vrouwen broederen XIJ sol, den Willaemminen XIJ sol., om deelahctihc te wesen haere weldaet.
Vort miene vader jarihctide, mire moeder, mire suster
ende miene broeder , met als suilken ghoede als sie daer
opgheset hebben, ligghende te Rimersuale ende te Vlake,
die sette je op den Heylighen Ghest te Remersuale te done
ewelike als si op mi gheset waren ende jcs ghedaen hebbe.
Ende al dat hier ghescreuen es sal men ghelden enen conines torniesen over XVIJ d. Executoers van desen testamente kiese je ende sette broeder Willaem tuinen biaheter,
den haer Willaem van der Vlake, die priorinne van Jerusalem bi Bieselinghe , haren Jane, riddere van der Mae'.
steden , ende Gillise , sinen broeder; ende sette al mien
ghoet roerende ende on roerende in haren handen, mien
vorscreven testament ende minen vtersten mede tevolbrenghen sonder wedersegghen enihcger erfnaemen. Waer dat
sake dat oehc dit vorscreven testament ende wille jeman
wederseggen wilde ende beletten ; soe gheve je den biscop
van Utrehct L i: 5, op dat hi helpe si der executoers dit te•
volbreghen: Ende want jc wille dat dit vaste blive ende
ghestade, soe hebbe je ghebeden den deken van Sutbevelaiit, haren Ghisebrehct van Cattendicke, den haer Willaem
van der Vlake, haer Willaem van den Score, der priorin-
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nen van Jerusalem bi Bieselinghe, haren Janne, ridderti
vander Maelsteden , ende Gillise sinen broeder, dat si desen
brief beseghelt hebben met haren seghelen uthanghende.
Ghescreven ende gheinaket int jaer ons Heren 111°. CCC°.
VIIJ°. op sente Weleboerts dahc.
Naar het oorspronkelijke. De zegels ontbreken.
Togt naar het eiland Funen, nederlaag der Zweden bij
Nyborg, 1659.
Door het vertrek van den luitenant-admiraal van Wassenaar naar het vaderland in 1659, werd de achtergebleven
vloot, liggende in de Belt en bestemd tot het verleenen van
bijstand aan den koning van Denemarken tegen de Zweden,
onder bevel gesteld van den vice-admiraal de Ruiter. De ko•
ning van Denemarken besloot in de maand October van dat
jaar tot een aanval op het eiland Funen, zijnde in het bezit
van Zweden. De Nederlandsche en Deensche vloten werden
met de overvoering der krijgsbenden en de ondersteuning
der krijgsverrigting belast. De landing, eerst aan het zuidelijk gedeelte bij de stad Nyborg beproefd, had te Karte•
munde, aan het noordelijk gedeelte van dat eiland, onder be•
gunstiging van het geschut der vereenigde vloot plaats. De
onderneming slaagde naar wensch , en de Zweden ondergingen bij Nyborg eene volkomene nederlaag. De navolgende brief van Dirk Siercks, schrijver op het Nederlandsch
schip Oostergoo, aan jhr. Barthold van Aylva, geeft ons
een omstandig verhaal van deze krijgsverrigting. Dit stuk,
ons door jhr. mr. M. de Haan Hettema medegedeeld, is
voor de geschiedenis van dit wapenfeit van veel belang,
omdat men, bij vergelijking van hetgeen Brandt in zijn
Leven van de Ruiter, bl. 188 en volgende, daarvan mededeelt, bevinden zal, dat door den briefschrijver vele bijzonderheden betreffende de Ruiter worden verhaald, die
bij Brandt niet gevonden worden, terwijl zij ook in de
opgave van sommige feiten niet geheel overeenstemmen ,
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zooals de lezer in de bijgevoegde noten zal kunnen opmerken. Hetgeen omtrent deze onderneming in de Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen door jhr. mr. J.
C. de Jonge, in het 2 e deel l e stuk, bl. 285 en volgende,
voorkomt, is een kort begrip van hetgeen Brandt ter
aangehaalde plaatse omtrent dien togt heeft opgeteekend.
Edele, erentfeste, wijse, voorsienige ende seer discrete heer jr. Barthold van Ayliewa.
Mijne plicht daermede ick aen ued. verbonden ben,
laet niet toe jets te laeten voorbgaen schrivenswaerdich,
soo deele ued. deur deesen mede : Den 27" October 1659
sijn wij uyt een plaets in Holstein genaempt Kip te seyl
gegaen, doch bij ons hebbende veel vaertuyg van fluyten
en schouten vol ruyterie ende voetvolekeren , meest ruyterie , bij ued. apparentelijck wel verstaen uyt d ooranten , ende met 34 scheepen van oorloch , waeronder sijn
2 Deenen , te veeeten, d Deense generael Belke ende sijn
vice-admirael Heldt, ende wij onder t commando vand
vice-admirael d Ruyter, een braeff soldaet. Den 28 e0 dito
int seylen heeft de vice-admirael de Ruyter d capteins
laeten aen sijn boord coesnen ende haer alle bekent gemaeckt, dat een aenslag sonde we gsen ende dat het op
t eylandt Funen gemunt waere, ende dat d Deenen d voortocht souden hebben. Den 29 e0 dito smorgens sijn onder seyl gegaen ende svoordmiddags op een plaets, Niborg genaempt, aencoemende , ende d Deense generael liet
d geele vlag waijen, welekeres seyn waere dat d aenslag sonde int werck gestelt warden ende eeyder hem
gereed houden. Is d wint een weynich tegen geloepen,
dat sij t gat van d revier van Nibrog niet conden aenseylen ; hebben ower ende weer ower gelaweert, tot dat hij
d hoegte vand revier hadde; ende de Sueeden aen landt
in volle batalie staende, heeft d Deense generael het onder t canon van Sueeden geset, ende onse scheepen dicht
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onder d wal loepende , hebben eenige lustig met canon
op d Sueeden gespeelt ende de Sueeden wederom op d onse;
hebben d Sueeden een van oase scheepen d groote raa
van boven neer geschooten ende , lustig deur ende 3 man
arm ende beenen aff, d captein, genaempt Jan Tijszen
uyt Seelandt. Daerop is d vice-admirael de Ruyter oock
met sijn schip dicht onder d wall geloopen ende wende
t weer van d wal aff. Int wenden schoot hij sijn onderste laeg aen deene cant in d Sueeden , waer oft d werelt
verging. Doen hij weer onder seyl waer, troffen d Sueeden hein wel te deegen met een halff cartou deur sijn
schip ende hebbent soo met alle scheepen dicht onder d
revier van Niborg geset 1). D vice-admirael de Ruyter ende
d Deense generael oneenich geworden lijnde ende de Ruyter
rasende geweest sijnde, dat d Deen daer niet op inginck,
sijnder eenige onlusten tussen haer tuee geweest; heeft
d vice-admirael d Ruyter sijn haer uyt sijn hoeft getrocken van boosheyt 2). Deesen lach isser niets meer voorgevallen. Den 30°° dito smorgens d wint noordwest ende
mistich weer sijnde , hebben niet coenen uytrechten ; sijn
met d scheepen onder t canon van d Sueeden van daen
4) Brandt meldt ons bl. 188 daarvan het volgende.
ui1idlerwij1 begosten de Zweeden , die eenig geschut hadden geplant,
op de vloot los te branden. Zij schooten met den eersten schoot de
groote ree van 't schip van den kapitein Jan Thyszoon (die als schoutbijnacht onder 't esquadre van den kommendeur Kornelis Evertszoon
de vlag achter van zijn kruissteng liet waajen) van boven neêr , en
met een koegel van vierentwintig pondt door zijn kajuit : ook schooten
ze verscheide schooten over de Ruiters schip en een koegel een voet

onder waater."
2) Van dezen twist tusschen de Ruiter en den Deenschen generaal
maakt Brandt geen het minste gewag. Volgens dien schrijver (zie bl.
188) vervoegde zich de admiraal Bilke bij de Ruiter , met verzoek om
aan boord van zijn schip met den veldmaarschalk en andere hoofdofficieren over de Ianding te spreken. Er werd toen besloten het
te ligten en de Zweden omtrent Kartemunde aantetasten.

anker
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geritereert. Snademiddaegs noch mistig, hebben d hooftofficieren crigsraedt gehouden ende een ander aenslag beracmpt. 1» deese voorige nacht is d Ruyter selffs ende
noch eenige sloepen ende boots d revier opgeweest voor
d stadt van Niboog, crigende 2 frouwen ende 3 boeren
vant eylandt, ende d Sueeden hebben een Ilollanse boot
aen twee geschooten. Tusschen des sondaegs ende smaendaegs nachts hebben d oase een loos alarum aent lant gemaeckt niet boots met schut 1). Den 30°" dito smorgens
te 3 uyren sijn stilties te seyl gegaen na een plaets, genaempt Cartemunde 2 mile van Niborg. Onder seyl sijnde
d wint contrary loepende, sijn smaendaegs nadmiddaegs
eerst daer gecoemen. D vice-admirael de Ruyter heeft
t eerst geset aen d cant vant bos ende heeft daer op een
treftich edel plans slot geschooten met suaar canon, achter
welckeres slot d Sueedtse volckeren legden , ende heeft
oock d capteins doen aen boord coemen ende heeft ons
gecommandeert soo dicht aend stadt te gaen leggen als
wij conden, gelick wij hebben gedaen, benevens noch 6
a 7 scheepen; doch wij sijn d naeste geweest aend stadt
ontrent anderhalf moesquets schoot van d wal aff ende
geduyrich met ons suaer canon opd stadt geschooten,
welcke sijn halve cartouwen. D canon koegels vloegen
soo dick , dat t niet is om te schriven. Ondertusschen
comt d Deense generael oock , soo ras alsdt hadde geset
alle t voetvolck in d boots ende sloepen om te landen onder t canon, t geene is geschiet, ende d Sueeden oock wacO
kere soldaten sijnde , waeren wel op huere hoede. Aen
ecke cant van d stadt stonden groote troppen ruyterie,
ende d Deenen ende onse voetvolck ind boots ende sloe1) Deze valsche aanval , bezuiden Nyborg , welke op last van de
Ruiter door de Nederl, vloot werd gemaakt , wordt meer omstandig bij
Brandt vermeld, alsmede het verder verhaal van het beschieten der
stad.
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pen sijnde, na landt te stekende ende soo reede algeseit is,
dat d Deenen de voortocht soude hebben, ginek niet al
hart voort. D vice ,adniirael d Ruyter dat siende ende hem
verdrietende, ginek in een ogenblik) in een oudt ding van
een sloep met 4 roijers, selffs gehabiteert als een bootsgesel, ende bij d boots met voetrolck coemende, seyde tegens d hooft officiers, »nu sijn wij hier, nu moeten wij oock
aen landt", ende seyde: »siet daer, dat gaet u voor", ende
hij ginek met sijn sloep na t landt ende d reest volgde
hein. Doen se aen d grondt waeren, doen sprong d
Deense generael-luytenant Schacht aend middel int waeter, met d bloote deegen in sijn handt, ende seyde tegens
sijn volck : »dat gaet u voor als een eerlick soldaet"; ende
d Hollanse colonel Cyligry 1 ) oock vlox int water ende
alle Hollanders volgden hens strax. Doen seyde d Deense
generael-luitenant: »t is ons een eewige schande, wij sullen d voortocht hebben ende d Hollanders gaene daer al
heene." Doen sprongen d Deenen oock int waeter ende gin,
gen met groote curagie op d Sueeden aen, ende d Sueedtse
ruyterije quamen op 3 a 4 plaetsen op d onse aenvallen
int waeter, maer d onse ende d Deenen gingen daerop aen
als blint sijnde; hebben d Sueeden op d vlucht gecregen,
maer d Sueeden hebben geen canon gevreest 2). Doen d onse
4) Bij was vermoedelijk een afstammeling van Hendrik Killegrei ,
raadsheer in de kamer van geldmiddelen ten tijde van den graaf van
Leicester in 1586.
2) Dit geheele verhaal van de Ruiters moedig gedrag en van hetgeen
verder plaats had, is zeer verschillend van dat, hetwelk ons Brandt daar...
van geeft. Van het moedig gedrag van den Franschen edelman Buat
wordt in dezen brief geen woord gesproken , maar wel dat de Nederlandschen kolonel Cylegry (Killegrew), welke, door het voorbeeld van
de Ruiter en den Deenschen veldmaarschalk aangemoedigd , hen vlox
Int water volgde. Het verhaal bij Brandt bl. 189 luidt als volgt :

»In 't eerst schooten de Zweeden sterk in de boots en sloepen , zoo
dat al eenige van de Hollanders sneuvelden. De Ruiter, in een van
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opt droeg quamen, moesten d Sueeden ruyine ende hebben d stadt aen d eene cant in d brandt gesteecken , doch
d onse hebbent met d help van Godt haest wederom uyt•
gecregen. Doen t voetvolck aen Iandt waere , sijn daer
oock 1200 bootsgesellen aen landt gebracht , wel gemonteert. Deese heetste batalie duyrden ontrent een quatiers
uyr. Aen onse cant sijn niet meer gebleven dan 4 man,
maer d Sueeden hebben sneer volck verlooren , maer niet
weetende hoeveel. Deese nacht heeft t wel gegaen , sijn
geen rescontren voorgevallen, dan alleen datter een Sueetse
ruyter deur d wachten is gejaegt ende binnen coemende
heeft om quatier gebeden , t welcke hens is gegeven. Den
1" November hebbense begonnen d ruyterye te landen;
ende ick eens aen landt gevaeren sijnde om eens te sien,
hoe t daer wel toestonde , daer coemende Nebbe gesien,
dat t daer gruwelick waere toeschooten. Ondertussehen
rescontreerde mij oock d vice admirael d Ruyter ; d vloeg
d stad op ende neer ende stelde ordere oweral bij d
bootsgesellen ende ginck flux weer na d srheepen toe;
ende aent water coemende , quam d generael daer aen,
over d cavalerye , ende d generael Belcke daer aen , ende
ick hoorde, dat d Ruyter seyde tegens hier: »dat lossen
met d peerden van d ruyterye dat gaet niet aen, coon;
ick moet daer andere ordere in stellen; hij na d fluyten
ende srheepen toe, van d eene op d andere, als een bootsde sloepen daar tegenwoordig , dat ziende, riep zonder onhouden,

Valt aan mannen , valt aan, of gij zult al te naamen worden vermoordt. Dit opwekken gaf hert. Henrik de Fleury van Kulan , heer
van Buat , een Fransch edelman en ritmeester in dienst van den Nederlandtschen staat, die zich als een vrijwillige op 's landts vloot halt
begeven , de Ruiters stem hoorende, sprongk terstondt , met het rapier
in de vuist, tot den middel in't water , en riep , Mannen dat gaat u
voor, volgt mij na. Toen sprongen de soldaaten in datzelve oogenblik
(terwijl de srheepen noch fel op de stadt sehootenl bij heele troepen
over boordt" enz.

VII. J.
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gesel, a touwen in d handt ende liet alt vaertuyg aen
d wal haelen ende d peerden ower boordt setten ende na
landt sueinmen; snadrniddaegs comt hij selffs aen ons
boort, brochte onse captein een acte dat wij moesten
seylen wederom na Niborg. Eer wij onder seyl waeren,
waeren alle peerden al aen landt op 100 na, daer waeren
wel 8000 peerden, soo dat d Ruyter een dapper man is,
ende hij is met te spreken als een kindt. Deese lach sijn
daer oock een colonel van d Sueeden owergecoemen ende
oock een ritmeister, rapporteren, Jatter geen 3000 Sueeden op t landt sijne. Den 8e• November sijn wij weer voor
d revier van Niborg gecoemen, isser een schuyte verre van
t landt gecoemen, waerin waer een foegd van t landt ende
een Sueetse ruyter, willende ons bekent maecken d gelegent•
heyt van t geheele landt ende il quantiteyt van d Sueeden
daer op sijnde; hebben d captiens deese luyden na d admirael gesonden. Hoepe, dat dit in corte tijt met d Deenen
ende onses wel sal succederen. Niet meer dan mij gerecoinmandeert houdende in ued. gonst van mijne sijde, sal
noyt in gebreke bliven ue. alle eere ende ontsag te betoe•
ne tt ende blive ued. wel genegenne dienaer. Hier mede
hartlijek gegroedt met ue. ganse famyle ende ued, broeder
ende alle goede frunden ende bekenden. In d boet voor d
revier van Niborg, int landtschip Oostergoo, den 8 e* November 1659.
Ued. w. g. d.
Dirck Sierckx,
Schriver op t landtsschip Oostergoo.
Jck versoecke frundelijck op u, laet dit brieff niet uyt
u handen coemen; soo t een van d admiraliteyts heere
voorquam, dat ick sulcke brieven aen ue. schreff ende haer
niet, soul ick wel in groote ongenade ende verdriet raecke.
Soo Godt wil, dat ick weer tuys coeme, ick hebbe soo
veel met ue. te spreken. Hier heeft men t gesien, waer d
soldaten waeren, maer d colonel Ayluwa moet d eere heb-
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ben; dat is een soldaet in tnart. lek ben daer niet bij geweest, maer van andere hooren seggen. Dirck Sierckx.
Tot naeder laet ick ne. weeten , dat den 13" dito a onse
al meyster sijn van t geheele eylandt Fuynen ende hebben
d Sweeden in een hoeck gaer geiaecht bij een stadt Nij•
borg genaempt. Hoepe ende vertrouwe, dat t geen 2 daegen sal duyren ofte d onse sijn meister van t landt ende
geen 4 daegen oock meyster van d stadt.
Opschrift. WelEdelen, Erentfesten, Wijsen, Voorsieni
gen Heer, d Heer jr. Barthold van Ayluva , reciderende tot
llinnaem.
Achterop, ter zijde van de sluiting , staat geschreven: Dat
t soo slecht is toegemaeckt , doet dat ick t wederom open
hebbe gebat.
Twee eigenhandige brieven van hertog Arnold van Gel.
der en eene andere van- Katharina van Cleef.

De eerste der hier volgende eigenhandige brieven is
door hertog Arnold van Gelder aan zijn zoon Adolf geschreven , vermoedelijk tijdens de kortstondige verzoening
tusschen vader en zoon , vermits er in het stuk sprake is
eener te Goch te houden dagvaart, welke in het jaar 1461
ter vereffening van eenige geschillen tusschen den hertog
van Brabant en de stad Venlo plaats had; zie Nijhof Gedenkwaardigheden , Deel IV, bl. XCV. Hoewel de brief weinig belangrijks schijnt te behelzen , doet hij ons echter zien,
dat Arnold aan Adolf, dien hij zijnen lyeue gemynde soen
noemt , op dat tijdstip zijn vertrouwen had teruggeschonken.
De tweede brief, waarvan de onderteekening is afgescheurd, is ook blijkbaar door Arnold geschreven , en wel
in de maand Julij 1) 1462 , aan Jan van Arendaal, drost
van Gelder. Uit den inhoud blijkt, dat er tot een krijgstogt
was besloten, terwijl op woensdag na St. Jacob (28 Julij) de
1) Volgens de dagteekening des briefs, zondag vóór of na Divisio Apostolorum, welke feestdag op den veen Julij invalt, dus 9i of 18 Julij.
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verzameling der krijgslieden te &speren bij Goch zou plaats
hebben, ten einde den volgenden dag vroegtijdig op te
trekken. Alle toebereidselen moesten op theymelichste geschieden 1).

Moeijelijk is het te bepalen, tegen wien' of

met welk doel deze veldtogt beraamd werd. Waarschijnlijk zag Arnold zich op nieuw bedreigd door den hertog
van

Brabant ,

of welligt scheen zich eene gelegenheid

voor te doen om eenig voordeel aan die zijde te behalen.
De derde brief is door Katharina van Kleef, gemalin van
Arnold van Gelder, aan een harer neven te Kleef geschreven,
met wien zij vroeger zeer bevriend schijnt geweest te zijn.
Het is een zeer vertrouwelijk antwoord op diens schrijven,
waarbij hij haar schijnt te hebben toegezegd, om hare zaken
ten besten te verkallen an haren heer. De brief schijnt dus
geschreven te zijn vóór dat het aan Maria van Bourgondië,
hertogin van Cleef en moeder van Katharina , in 1.461 gelukt was, om de tusschen beide echtelingen bestaande oneenigheid uit den weg te ruimen 2). Uit den inhoud blijkt
voorts, dat zij hem wederkeerig beloofde , om, zoo veel zij
vermogt, hare pogingen in het werk te stellen ter be1) Zoo als nu ook blijkt uit den navolgenden brief eenige dagen daarna
geschreven.
Hertoge van Gelre ende van Gulich ende greue van Zutphen.
Wy werden nv Johannes onsen secretaris aldair tot v schickende ,
omme sunderlinger saicken wille mit v ende onsen tweera basfarden
van onser wegen te verspreken , vorder dan wy v alsus konnen doin
gescrijuen, den wilt volkomelich gelouuen , des hij v teser tijt alsoe
van onser wegen seggende sal werden , ende voirt daerjnne te willen
doin als wy v toebetruwen. Gegeuen tot Arnhem des vrijdaiges na
sente Margr. daige (23 Julij), nostro sub secreto, anno etc. LXIJ°.
Opschrift. Ain heren Johan van Arendaile heer tot Welle ende tot

Reyde , onsen rait ende dross., ende Hearich van Lange! (Langen) onse
sluyter tot Gelre , elcken besonder.

hand: Item vanden ruteren te weruen.
2) Zie de uitspraak in hunne geschillen bij Nijhoff, Gedenkw,, Deel
IV , oorkonde n°. 360.
Met eene andere
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middeling der geschillen, waarin hij betrokken was. Het
is bekend, dat Katharina zich bijzonder in de staatszaken
van Arnold van Gelder mengde, en dat zij door hare kuiperijen niet weinig zin bestuur bemoeijelijkt heeft. Het
dringend verzoek der schrijfster, om hare vertrouwelijke
mededeelingen toch zeer geheim te houden, is in dezen,
brief der opmerking waardig.
N°.

Lyeue gemynde soen. Dyrck van Wissce heeft ons myt
synen bode gysteren auont late enen brief gescreuen, daerop wij hem wederom gescreuen hebben , gelïjc wij v des
ende oeck des ons Dyrck valider Horst vytscrift, hoe Dyrck
van Wissce aen onse richteren ende peynders jn onsen lande
van Zutphen gescreuen heeft, allet copien hyer jn besloten
seynden. Daerop wij terstont Jan, onsen bastert broder, tot
onsen neven ende dross. etc. misses lantz van Zutphen ende
oeck aen onsen rentmeyster gesant ende gescreuen hebben,
jn allen saken te vorder in gueder hueden te wesen ende
oeck, so voel men kan, al omme toe te syen; dat selue
wij oeck aeii onser steden hebben doin scriuen, gelijc wij
Wijchten, onsen doerwerder, hyer van allet vorder beuolen
hebben onser meynonge v te seggen, den wij daerom tot
v seynden, van uwer liefden begerende denseluen gelijc
ons daerjn te gelouen. Wij getruwen , dat om onses a€wesens aldaer daer om nyet versuy... en sal werden , so
wij doch sijns yersten toe(tasten) getroest moten wesen, om
dat wijt nyet gerne yerst aen maken en solden , dan wij
solden der saken gerne een vytdracht hebben, waerbij
dat wij mit reden aen hem muchten comen, gelijc wij nyet
en twijulen , gij onser meynongen daeraf vyter copien onser antwerde ... nv aen hem wael vorder verstaet. Voert
so en weten wij nyet anders dan wij onser lyeuer moder
van Cleue nv echter onse vrunde te eren tot Goch weder-
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om seynden ende die dach daeraf voert geet, ende van
Fij Blocks geet die dach roergen voert, dan haer wedersake

is doet, ende en weten nyet waell, hoe wij mj t onsen rade alhyer daerom die sake te gronde sullen konnen geeynden
ende vytgedragen, gelijc dat behoren sal ; doch wij sullen
des besten daerjn ramen so voel wij konnen. Voert , lieve
soen , vander copien die des van Batenb. cappellaen aen
uwen vrunden iiv gescreuen heeft , so en konnen wij daeraf na als voer tot egenen anderen begrip gecomen , dan
wij v alrelaest gescreuen heb, ende daerbij bliuen wij
noch ter tijt ons en laten dan anders weten uwe lieBden,
die onse Heer Got etc.
N°.

II.

Guede vrunt. Jan ende Jan onse bastert soen ende
broder etc. hebben ons gesacht , dat gij willich sijt ons die
rater te brengen ende seluer te oorven, dan oft wat langer helde mogen wesen , gij soldt gehoept hebben meer
ruter te brengen, dan men aldus op een cort solde mogen
crijgen , etc.: des wij v vruntlich dancken , ende hebben
daerom desen dach o ri son marsc. ende Dyrck vander Horst
by ons van Dotinchem alhyer tot Dyederen ontboden ende
ons mit der tween daerop besproken, also dat wij sement•
lich ouercomen sijn, opdat men wat treflichs, als wij hopen , doen solde mogen; ende, opdat malcks perde van
deser geledenre reysen te geraster mochten wesen, v hyerom teser tijt weder byeden ende v vruntlich bidden, dat
gij bidden ende allet dat gij kondt bynnen ende buten
onsen lande daer bonen becoren ende bidden wilt ende
daer mede jn onser voederyngen tot Aesperden by Goch
sijn ende wesen wilt des guesdages na suste Jacobs dage
neest comende , aldaer wij v een van Jan of Jan voers.
seynden sullen , om des anderen dages zeer tijtlic als op
den donresdag,e vroech merger's voert aen te voeren etc.,
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gelijc v die seluen dan seggen sullen. Wij sullen v oeck
Jannes onsen scriuer mit onsen secreet, terstont wanneer
hy by ons coempt, wederom seynden, of gij oeck yementz
van onser wegen mit onsen brieuen bidden soldt moten.
Wij scriuen oeck nv aen Sweder Bauderychs onsen vaygt
etc. tot uwen gesynnen v te dyenen, of gij. hem bidt, mit
aldem dat by erijgen kan , op dat en geen gerucht van
onser beden en werde. Hyerjn raempt des besten, gelijc wij v genslich getruwen. Is v oeck voet, Henrich van
Cryekenbeeck of den hoefmeyster of yementz anders daerbo gen mit onsen brieuen te doen bidden, die om v anders
nyet en aalden willen rijden, daerjn raempt des besten,
of seyndt Jannes onsen scriuer , wael informyert van
uwen sin, jn onsen namen tot den hoefmeyster, om ruter
te bidden, ende ouercoempt eenre voederyngen mit hem
ende laet die Henrich van Langen van onser wegen bestellen ende desgelyken tot Aesperden, op theymelichste
men kan, want ich hem daeraf beueelbrieue scriuen ende
genen, dat vyt te doen weck ende wederom, ende scrijft den
marsc. ende Dyrck tot Dotinehem, daerna sy hoer saken jn.
stellen mogen. Hyertoe verlaten wij v , ten weer dat gij
ons anders lyet weten, so soldij ons dese weke vyt tot
Bueren of Graue vijnden. Gescreuen mit onser hant.
(Dye)deren inder D°uytscer Heren vythoff, des sonnendages
...... (Divi)sionis Apostolorum.
Hert
Item dit moechdij Henrich van Langen onsen sluter tot
Gelre voert seggen , so voel v nvt dunckt , ende dat bijt
by sich halde etc.
Opschrift. Aen heren Jan van Arendaell , ritter etc.,
etc., onsen dross. tot Gelre etc. in sijn hant , ende off h.
Jan voers. daer nyet en is, sal die sluter Henrich van Lan-
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gen desen brief terstont lesen ende heren Jan naseynden
snit alrehast,
Met een andere hand geschreven.

Item ab anno LX1J° usque LYIIJ°.
N°. III.

Lyeue neue. Uwen brycf ghy my gesandt, heb ick onfangen ende wael verstaen. Soe my bedunck yn uwer
scryuen, hedy gemyndt, dat ick u leuendych nyt gekandt
en hed, want ick v nye gescreuen off onboden en heb.
Soe, lyeue neue, heb ick dat ynden besten gelaten. Ick
mynde es ys wael een yaer, doe hed ick v een bryefke
gesandt an Mary myne nychten toe Cleue, dat se pt v voert
geuen said; ick en weet nyt off ghyt kregen hebt, off datet yn ander luyde handen cornea yss. Soe ende vername
yek geen antwort van v; doe mynden yck, dat v myn
screyft nyt genemen gewest ende weer; ock sachten se
my, dat ghy sunderlyck seer quadt op my weert, want
ick mynen heer mynen vaider ende v luyden seer tegen
wesen said, soe en heb ick v nyt mer daruen scryuen;
dan dye yoffer van Boekhold sach my, se mynden ende
hyeldt daer voer, dat ghy my noch al en wenych guetst
haerst toe dragen, ende hed se (je)gedaen, ick en lied v
noch nyt dar(uen) scryuen, want ick nyt en weet, wen men
toe hans geloeuen sal; ick hed v wael eer alles guetst toegelacht, ick en wet nyt, wes ick v nu toe geloeuen mach.
Vort, lyeue neue, soe ghy my scryf, dat ghy myn saken
ten besten verkallen wylt an mynen heer, dar byd ick v om,
dat ghy et best daryn doen wylt ; ick wyl weder et best
doen yn uwen saken, soe voel yn mynre mach wesen sal
ende mer dan ghy my lych toe geloeuen said. Ick heb myt
somegen dar van gesproken ende ick wyl vorder dar van
kallen myt den geinen, dar ick mynd datet dyent; woest
ick v menynge, waet ghy geern hadt, dar woeld ick vort,
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naer kallen. My doch geraden, dat ghy mynen nemen van
Moersse bidt, dat he dar tussen dedyngden, ende bidt den,
dat he v mynen oehem uwen vader will vorderen ende behollipen, dat ghy weder ten vrede comen macht , ick ende hape
nyt(myt), yn dyen ghyt redelyck voer v nemen wylt ende v
gewychgelyck ynder saken helten wylt, soe mocht men lyck
wat guetst dar tussen vynden. Yck wyl dar al yn doen dat
ick myt reden doen mach, des moege dy my genselyck toe
geloeuen , et weet Got, dat my leet yss datet anders en yss,
ende byd v, myn lyeue neue, dat ghy hyer nyemens van toe
kynnen geuen en wylt, et sy ock wyet sy, nyemens vyt
gescheyden, dat ick v hyer van gescreuen heb, ende wylt
my v menynge scryuen , dar ick vor op kallen mach. Ghy
scryft my, dat ghy my eens geern gesyen helde, ick wond
ock dat et soe gelegen wer, dat ick een oyer off tue myt
v spreken mocht; condyt soe bestellen, off ick eenst toe
Cleue quern, dat men v dat lyet weten , dat ghy dan dar
quem , ick en cans v soe gerynge nyt laten weten ; off
mach dat nyt by comen, soe heft my my suster van Beyeren
gesacht, wanner se wost dat myn beer bynnen lans weer,
soe wold se hier aff comen ende spreken mynen heer an , se
said syn lyefden altegeern eens syen. Quemd dye, soe macht
lych soe comen, dat ick v dan weder toe syen macht tonnen;
doch mynde ick , dat v verlangen nyt groet nae my en yss.
Ghy scryft my, dat ick v scryuen said, waet ick nu voellen.
Somege yoffersen van Cleue hebben my gesacht, dye v ende
my wat machgelyck syen, dye heft my gesacht wat ghy
ende meer anderen oer gesacht hebt van een , dar ghy my
mede betyedt, den ick lyef hebben said; wer dat soe, ick
said mij lyck lange weder myt v gevrundt hebben , dan
men sal ynder warheyt vynden, dat men mij onrecht myt
om doet, et weer schade, datet al war weer, dat men seget.
Dye sellef yoffer heft my ock wael mer van v gesacht, dat
v ende my antreffen said, dat ghy oeck gesacht said heb.
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ben, des ick v oeck nyt toegelacht en hed, dar ick v wael,
mer van seggen sal , wan wy ons eens toe syen tomen. Iek
heb wael hordt, dater v suymerlyck (?) luyde gein syen, ghy
fie

weder, dat my lyef yss, ick gun v wael dat v wael geef,

wye wael dat ick allynlych bin van aller vronden, des loenet my genselyck toe. Nyt meer van desen, dan ick byd v,
myn lyeue neue, dat et best doet yn mynen saken ende yn
allen, dat my mey gaen mach , yck wyl et best weder doen,
soe voel yn myne mach wesen sal. Wylt der alder vrunde
nyt vergeten; mackten doch soe, dat ick geen ongelouen
yn v en vynden. Hyr myt beuele yck v Gode. Myn lyeue
neue, Herbrent heft my gesacht, dat he bedevaert geloft heft,
soe heft he my gebeden, dat ick v lyefden byden wild, dat
ghy om tue mandt dach geuen wolel, dat he syen bedevaert
leysten macht, ende byd v, lyeue neue, dat ghy dar et best
yn doen wylt. Want v wael geedt, soe gedynck an my,
ende wylt my doch myt yemen scryuen oeck myt der yoffer
van Bochholt off myt brynger deses briefs off myt den genen dar ick v mey scryue, wylt hyr nyemens van segen,
doet als ick v toe geloeue.
Katryn etc.
Opschrift. Aan mynen lyuen neeff.
Geschiedkundige bijzonderheden uit de thesoriersrekening
der stad Leiden, van 10 Nov. 1428 tot 11 Nov. 1424.
Medegedeeld door den heer Rammelman Elsevier te Leiden.
So toghen in den Haghe op Sinte Martijns auont (10 Nov.
143) IJsbrant van der Laen , Pieter van Leyden, Jan Heerman , Ghert van Oestgheest, Jacob Heerman ende Ghert
Emenz., op eene ghemeene dachfairt , also die vier leden
van Vlaendren hoir raden ghesent hadden in den Haghe,
roerende van sulcke stade, als die lande van Vlaendren
ende van Hollant ende van Zeelant, d een den andren
ghedaen hadden, om des an beider siden te bescheiden.
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Op Sinte Agnieten avont (20 Jan. 1424) toghen in den
Haghe IJsbrant van der Laen , Wermbout Jans., Willem
Rondeel , Willem van Alcmade , Kuser, Willen van Za.
nen , om onsen ghenadighen heer van Beijeren ende onser
vrouwen te bidden , of si comen wouden tot onser steer•
speel, dair si twie daghen wachtenden na der andwairde,
omdat er veel te doen was , raids dat die van Dord dair
waren , roerende van den stapel.
Opten eersten dach in Februario toghen in den Ha•
ghe IJsbrant van der Laen , Dire van Busch ende Mees
IJmenz. ende Ghert van Oestgheest, ende van Baer worden si
voirt ghescikt tot Rotterdam , roerende van den Dijckaedze
van Zuyt-Holland, om die van Dord. dairin hulpich ende
bistandigh te wesen , ende waren wt VJ daghen.
Opten tienden dach in Februario toghen in den Haghe
IJsbrant van der Laen , Pieter Rijswijc , Wermbout Jansz.,
Dire van Busch ende Willem Heerman , so die ghemeene
steden van Hollant ende van Zeelant dair onboden waren,
ende oic die heeren ende ridderscippen, die op die tijd
dair mede onboden waren , dair ons heeren begheren was,
dat die ghemeen heeren van beiden landen ende die steden
een overdracht met malcander maken souden, oft geviel
dat die landen veirs. van yement enighen last creghen,
dat ele den andren, dair den last viel , te bate te comen
woude. Ende waren wt VJ daghen lane, omdat si na
die van Dord. wachteden.
Opten eersten dach van Maert toghen in den Haghe
Pieter Rijswijc , Wermbout Jansz., Coen Symonssoen ende
Symon Jude op eenre ghemeene dachfairt, roerende, hoe
dat onse ghenadighen heer van Vlaenderen varen soude
op eenre dachfairt mitten hertogh van Bourgondie sinen
neve ende onse ghenadighen heer van Brabant.
Opten vierendetwinsten dach in Maert toghen in den
Haghe Wermbout Jansz., Pieter Rijswijc, Dire van Busch ,
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Coen Symonsz., Jacob Heerman, so onse ghenadige heer
reysen woede in Vlaenderen, om van him oirlof te nemen.
Opten XVIIJd°° dach in April toghen in den Haghe
IJsbrant van der Laen, Wermbout Jansz., Dire van Busch,,
om onsen ghenad. heer welcomen te hieten, so hi wt
Vlaenderen ghecomen was, ende oic om bede wille vanden
oesterlyngh, die hoir goede verloren hadden ende in WestVoern anghecornen waren, om die bi den horen te helpen.
Opten XIJ't" dach in Mey toghen in den Haghe die
provizoer , IJsbrant van der Laen , Dire van Busch elide
Mees Ymensz., mit onsen procurator van Vtrecht, also hi
den gherechte te kennen ghegheven hadde, datter brieuen
tVrecht ghespikert waren an die kerc , roerende van
lijfrenten, die de kercken van Kuelen hebben op die steden van Hairlem , Leyden ende Delft.
Op Sinte Jansdach Natiuitas (24 Junij) toghen in den
Haghe Pieter Rijswijc , IJsbrant van der Laen , Wermbout
Jansz., Willem Rondeel, Coen Symonsz,, Dire van Busch,
Jacob Heerman, Jan Heerman, Ghert Aerntsz., die scout,
ende Symon van der Laen , op eenre ghemeene dachfairt
van den ghemeene steden van Hollant ende van Zeelant ,
roerende van tijdyngh, die onsen ghenad. heer ghecomen
waren van den hertogh van Clochester, daer raet op ghenomen wort 1).
Op Sinte Maria liagdalenen auont (21 Julij) worden onboden in den Haghe van onsen ghenad. heer, IJsbrant
van der Laen ende Pieter Rijswijc, roerende van heer Jans
stucken van Vliet.
Op Sinte Maria Magdalenen dach worden gescict Pieter
Rijswijc ende IJsbrant van der Laen, mit ons heeren rade
ende mitter vier steden te trecken tot Pormerende, also
heer Jan van Vliet daer ghevanghen lach, ende hem te
1) Van hier zeer waarschijnlijk het charter bij van Mieris, Deel
IV , bl, 728, om deze landen tegen de Engelschen te beschermen enz.

horen spreken van zonderlynghe zaken , dair hi in beruft
was, ende waren wt V daghen , enz.
Item, so toghen in den Haghe Wernbout Jansz. ende
Mees Ymenz., bi beghere van den joncheer van Gaesbeec,
van zonderlynghe zaken, die hi mit him te spreken hadden.
tDonredach na Sint Jacobsdach (27 Julij) tophen weder in den Haghe IJsbrant van der Laen ende Pieter Rijs•
wijc mitten antwairt, wes si ghehoirt hadden van heer
Jan vair Vliet , ende waren wt IIIJ daghen 1).
So tooth IJsbrant van der Laen in den Haghe , so oase
ghenad. heer ons ghescr(euen) hadde van onse stutten in
Vlaendren te senden, om die juwelen te scieten, om dat
oft dadynghe (?).
tWoensdach na Sinte Pietersdach ad Vincula (2 Augustus),
worden onboden in den Haghe dat heel gherecht, so men
rechte sonde over heer Jan van Vliet, daer groot anval
was van onse mede poortren, die veel dair waren ; ende
doe hi gherecht was, doe bleuen in den Haghe Pieter Rijswijc ende IJsbrant van der Laen, sodat si te tarnen wt
waren IIJ daghen 2).
Op Sint Marcusdach (7 October) so toghen in den Ha.
ghe IJsbrant van der Laen , om den rade te vervolghen,
of men ons verdraghen woude die wapentuyrs te leggen
tot is Gravensande.
Opten XXJ 6tea dach in Octobri toghen in den Haghe
IJsbrant van der Laen, die scout, Willem Jansz., Jacob
Heerman, Mees Ymenz. ende Clais Bettghen , also die ghemeen steden dair onboden waren te dachfairt, roerende,
also die Engels ouerghecomen waren in Calais, om raet
daerop te nemen , hoe wi ons dair teghen scicken souden,
1) Zie de belijdenis van Jan van Vliet, ged. 3 Augustus. Van Miexis, Charterb., IV. 729.
2) Zie over Jan van Woerden, heer van Vliet, Kronijk 1850, bl. 448.
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dair die steden elx in den horen thuys toghen , om hem
te beraden , ende waren wt V daghen 1).
Opten XXVIJ stea dach in Octobri toghen weder in den
Haghe, mitter andwairde , IJsbrant van der Laen , Pieter
van Leyden, Mees Ymensz. ende Symon van der Laen;
voirt so worden die ghemeene steden mitten raden gescict
op die Maze om , of dair last buerde, hoe men dat stutten
soude, ende waeren wt TIJ daghen.
Op Sinte Wilbroerts auont (6 Nov.) toghen in den
Haghe IJsbrant van der Laen , Pieter Rijswijc, Mees
Ymenz. ende Heynric Heynricx, om te vervolghen an onsen
ghenadighen heer, om X cJ cronen , die hi te horde brenghen soude in der compositie , en X c cronen, die die van
Middelburch daerin ghelden soude, om ymer betalingh te
gheschien in Vlaendren ende in Brabant van der composicie, ende waren wt TIJ daghen.
Sonnedach na XIIJ" dach (Januarj 1424), so quamen
te Leyden Willem die bastairt ende Dire van Sureyn 2) ,
om voirt te trecken totten heylighe grave; des waren 'nit
hem ghecomen Willem die bastairt ons her. z., Jan van
der Vliet ende heer Aernt van Leyenberch , hem alle ghescenct ende mit hem verdroncken te zainen VIIJ

ii

Opten tienden dach in April quam onse ghenad. heer
van Beyeren te Leyden , hem ghescenct an wijn , maluezi
ende tragi, dat beloipt VIIJ

iE

So quam onse ghenadig. heer van Beijeren te Leyden
opten sestienden dach in Mey, also hi van der Ghees tin
quam, ende had wesen vlien (jagen?), hem ghescenct an
4) Hieruit blijkt, dat Glochester en Jacoba van Beijeren in October
4424 te Calais geland waren , en dus een jaar later , dan door Wagenaar vermeld wordt, Vaderl. Hist., 3e deel, bl. 460.
2) Hij komt voor , als raad van Jan van Beijeren, in den zoen
tusschen Jan van Egmond en Hendrik Nothaft, bij van Mieris, IV.
669.
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wijn, maluezi ende tragi, so hi des auouts te Leyden
niet en toefden, dat beloept te zamen VJ it X sc.
Op Sinte Naertijus auont Trans'. (2 Julij), quamen die
van Dordt te Leyden, om hulp ende troest tot hore dije.
kaedie, him ghescenct ende mit hem verteert tzamen V
Op Sinte Bartehneusdach (24 Aug.) so was onse ghenadige heer te Leyden, doe men die papegaey scoet des
aftermiddag in den Doelen , ghedroncken dat beloept te
zamen IIIJ yi, X sc.
Op Sint Andries auont (29 Nov.), quam onse ghenad. heer
van Beijeren te Leyden, so hi wt gheweest had vlien (jagen of rijden?), him ghescenct an wijn, maluezi elide tragi,
..
dat beliep te zamen, mits cost dat sijs ghesin dede, VJ ^^
Op Sinte Thomas dach (21 Dec.), waren t gherecht vergadert tot Pieter liijswijc, also him verboot was , dat onse
ghenadige heer te Leyden tomen sonde.
Opten XVJ' April (1 42 l), so onse ghenad, heer wt Vlaendren
ghecomen was, so wort Willem van Alcmade opten huze
onboden, so hi dair mede gheweest hadde , om goede tijdyngh van hem te vernemen , dair t gherecht te zamen ghin..
ghen eten tot IJsbrant van der Laen , dair verteert IIIJ ^:
Opten XR Mey so quamen Willem van Buuchout ende

Allaert Bellync 1), scout van der Goude, te Leyden, mit
bootstippen an den gherecht , roerende die steden ende
lande van Hollant, dair t gherecht mit hem ghingh eten
...
tot Werinbout, dair verteert TIIJ^:
Also Willem die bastairt van Sanentyngh (?) vter ghe•
vanghenisse queni , mit him verteert IIIJ ii XVJ sc.
tsDonredagh na onser Vrouwen dach Assumptio (19 Aug.)
quam Dire Potter 2) ende Gheryt Iloochst te Leyden, mit
t) Bij Wagenaar wordt hij genoemd Albrecht of Arnold.
2) Hij was de schrijver van der Minnenloop. Zie over hem de werken uitgegeven door de vereeniging ter bevordering der 0. Ned. Letterkunde, 40 jaargang, Eerste aflevering, 1847.
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bootscipen van onsen ghenadigen heer anden gherechte,
mit hire verteert XXXIJ sc.
Opten XVIIJ. Septemb. Also die joncheer van der Veer
te Leyden te ghisel gheboden was van onsen ghenad. heer,
baden tgherecht him te eten tot Pieter Rijswijc mits veel
St
anvals, VLIJ ".

Op sinte Willebout auont (6 Nov.) quant Dire Potter te
Leyden mit bootscipen van onse ghenad. heer anden gherechte, dair tgherecht mit him ghing eten tot Jan Meesz.,
dair verteert XXXVJ sc.
Opten Xen Dec. quam des keyser erauden te Leyden , mit
brieuen an der stede , hun te hueschede ghegheuen LIIJ sc.
Op sinte Luciendach (l3 Dec.) was die vroescip opten
huze onboden, also onse ghenadige heer diensten beghierden van ons, nuit him in Henegouwen te trecken , oft ghebuerde; des ouerdraghen wort, dat men onsen ghenadig.
heer dienen soude, oft ghebuerde, dair tgherecht mit sommige van de vroescip te zamen ghing eten tot Pieter van
Leyden, dair verteert 1IJ i: , X sc.
15. VERGADERING. 20 SEPTEMBER 1851.
Wieuwe leden. Bibliotheek. Brief van Dirk Siercks aan jhr. Barthold
Aylva te Minnaem, 4659. Kolonel Cyligrij. De Upstalboom bij
.Aurich niet de algemeene landdagplaats van alle Friezen. Geschiedkindige bijzonderheden uit de thesoriersrekening van Leiden, 1424-1425. Dagverhaal van den veldtogt van keizer Karel V in 4554.
Nieuwe leden. Nog is benoemd tot gewoon lid de heer
A. II. Perk te Hilversum.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer mr. M. C. van Hall, te Amsterdam.
Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften, door
mr. M. C. van Hall. Amsterdam, l888.
Gemengde schriften, betrekkelijk tot de geschiedenis, de
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letterkunde en de geschiedenis der raderlandsche regtsge'
leerdheid, door denzelven. Amsterdam, 1848.
Mr. Johannes Kinker , Bijdragen tot zijn leven, karakter
en schriften , door denzelven. Amsterdam, 1850.
Van den heer J. J. F. Noordziek.
Het geschilpunt betrekkelijk de uitvinding der Boekdrukkunst geschiedkundig uiteengezet, door J. J. F. Noordziek.
Haarlem, 1851.
Van de heeren jhr. J. W. van Sypesteyn en J. P. de
Bordes, niet verzoek van recensie,
De verdediging van Nederland in 1672 en 1678, 2 deelen. 's Gravenhage, 1851.
Brief van Dirk Sieras aan jhr. Barthold van ilylva te
?linnaem, 1659. De heer jhr. mr. M. de Haan Hettenia te
Leeuwarden verzoekt aan het Bestuur des Genootschaps,
om den bovengemelden oorspronkelijken brief uit zijn
naam ten geschenke aantebieden aan de regering der stad
Amsterdam, ten einde gevoegd te worden bij de stukken
betrekkelijk de Ruiter, welke iu het stedelijk archief aldaar berusten.
Kolonel Cyligrij. Naar aanleiding van hetgeen omtrent
dien Nederlandschen officier in den voormelden brief is
aangeteekend, besluit men aan de redactie van den Nanor•
scher de volgende vragen ter plaatsing toetezenden:
Was deze kolonel een afstammeling van Hendrik Kille.
grei, in 1586 aangesteld door den graaf van Leicester tot
lid der kamer van geldmiddelen?
Is er iets meer van dit geslacht en vooral van dien
krijgsman bekend?
De Upstalboom bij llurich niet de algemeene landdagplaats
van alle Friezen. De heer jhr. mr. N. de Haan Hettema te
Leeuwarden zendt nog ter plaatsing in een der genootschappelijke werken aan het Genootschap toe eene zeer
VII. J.
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belangrijke door hem geschreven bijdrage over het oudere
Friesland , den boveugeauelden titel dragende.
Wordt gesteld in handen der commissie van redactie,
ter plaatsing in de Berigten , terwijl de voorzitter verzocht
wordt den heer de H. II. beleefdelijk dank te betuigen
voor de toezending van dit belangrijk stuk.
Geschiedkundige bijzonderheden uit de thesoriersrekeningen der stad Leiden, 1424-1425. Medegedeeld door den

heer Rammelsnan Elsevier te Leiden.
Van 12 Nov. 1424 tot 11 Nov. 1425.
So toghen in den Hoge Pieter Riiswijc, Claes Claesz.,
Symon Jude ende Willem Philipsz. op ten NIIJtt lach in
November (144), bi onbieden van onsen ghenadighen heer
van Beijeren, so hi reysen wonde in Zeelant, om enen ruwairt ende andere saken in den lande te bescicken, ende
waren wt IJ dagen.
Op sinte Katrinen auont (24 Nov.) togh op die Goudesluyse Jacob IJsbrantz., Heynric Harmansz., Jan van Reynsburch ende Ghert Louwens, so die stede van Haerlem, van
der Gunde ende van Oudewater dair mede waren om ghe•
breecswille, dat die van Haerlem ende andere steden hadden van de vloet, dat die sceperen niet varen noch keren
en znochte , dair verteert mits cost, sciphuyr ende wijn,
LIJ sc.
So waren die steden, also Haerlem, Leyden, Goude ende
Oudewater, ouerdragen om een rebat te maken.
Op sinte Claes auont (5 Dec.) toghen in den gaghe Pieter
Riiswijc, Jan Herman, IJsbrant van der Laen, bi onbieden
heer Willems van Egmond, als een ruwaert van den lande,
also onse ghenadighe heer van Beijeren in Zeelant was
om sonderlinghe tidingh, die hi vernomen hadde van den
hertogh van Glochester, daer die steden op reise waren
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om bi onsen heer in Zeelant te trekken, daer si onderweghe ons heeren coniste vernamen.
So toghen Pieter Rijswijc ende Jan Hermans. thuys, ende
IJsbrant vander Laen bleef in den Haghe wachtende ons
heren comste van Beijeren.
tSaterdagh na onsen Vrouwen lach Conceptio (9 Dec.)
toghen in den Haghe Pieter Rijswijc, Jacob Herman, Willem Phillips., also die coopman van der Anse waerieden
in des keysers acht te corners, bi vervolch van Tie! ende
Betteloze (!), ende dat die gliemeen coopman mit ons niet
copen noch vercopen en soude moghen , om dat te verhoeden, waren si wt IIIJ dagen.
Ouermits dattet water also zeer hoech was ende den
Rijndijc niet wel besorcht en was, so voeren opten Rijndijo Claes Claesz. mitten ambochtbewares om den Rijndijc te besorghene
tlfanendach na sinte Luciendach (18 Dec.) toghen in den
Haghe Claes Claesz., IJsbrant van der Laen, Mees Ymenz.
ende Claes Bettgen, op eenre ghemeene dachfairt mitten
ghemenen steden, roerende, hoe dat onse ghenadighe heer
van Brabant had laten weten onsen ghenadighen heer van
Beijeren, van de coemste vanden hertogh van Gloschester
in Henegouwen, om hem hulp ende bistant te doen. Ende
waren wt V dagh. Van cost, waghenhuyr ende penti
!nits veel anvals, XXJ ii , IIIJ se.
Also onse ghenadighe heer van Beijeren an den steden
begherende was hulp ende bistant toter reyse in Henegouwen, dair oase gherecht van der vroescip niet of mede
ghegheuen en was, so toghen weder vter Haghe tot Leyden Claes Claesz., IJsbrant van der Laen ende Claes Bettghe,
om die vroescip op te doen ons heeren begheren, ende wes
si daer in doen wouden, ende toghen weder in de Haghe
witter andwairde van der vroescip, ende waren wt voir
ende na V dagh., van cost, waghenhuyr, XV ii , X sc.
18*
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Op sinte Thomasdach (21 Dec.) worden onboden in den
llaghe, mit ons heeren brieue, Jacob IJsbrantz. van der
Laen ende Claes Claesz., roerende van den ghelde van den
grave van Verreberch.
tsDynsdach na Kersdach (26 Dec.) toghen in den Haghe
Pieter Rijswic, Claes Claesz., Symon Jude, Willem Philips., om ouermits dat Willem die Bastaert, Bertelmees
Harnich onsen poorter goed becommert hadde, om him te
verandwaerden ; des ons tresorier te kennen gaf die sieekte
ons heeren van Beijeren, ende bat ons aldair te bliuen om
dat best te helpen raden, ende waren wt HIJ dagen.
So wort IJsbrant van der Laen inden Rage onboden om
ons heeren sieckte wille van Beijeren, te cost ghedaen bi
sinen anbrenc IIIJil .
Opten sesten dach in Januario (1425) toghen in den
Haghe IJsbrant van der Laen, bi onbieden van den ruwairden ende des tresorier, om zonderlynghe zaken wille den
lande angaende, verteert mits waghenhuyr bi anbrenc van
him , LIJ sc.
Opten IV' dach in Januario toghen in den Haghe Jan Heerman , Pieter Rijswije, Nees IJmensz. ende Jacob Heerman, so
die ghemeene steden dair onboden waren, also onse ghenadi.
ghe heer van Beijeren ofliuich gheworden was, om alrehande stucken den lande angaende, ende sonderlyngh mitte steden te ouerdraghen om te scicken bi onsen ghenadighen heer
van Brabant , te comen in sinen lande van Hollant 1); ende
waren wt IIIJ daghen, van cost, waghenhuyr, XIJ

XV sc.
Op sinte Agnytendach (21 Jan.) toghen in den Haghe

Jacob IJsbrantz., Jan Heerman, Jacob Heerman, bi onbieden van den rade, also onse ghenadighe heer van Bourgondie
4) Wagenaar (Vaders, Hist. , 3e deel, bl. 465) zegt , dat Jan van
Brabant, waarschijnlijk aangezet door hertog Philips , hier te lande
kwam. Uit het hier geleverde blijkt echter , dat hij op verzoek der
Hollandsche steden in Holland is gekomen.
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sinen raet mit sinen brieuen ghesent'hadde in den Haghe,,
dair mede waren vande vroescip IJsbrant van der Laen,
Willem Burt, Dirc van Busch ende Gheryt Emenz., om te
horen die begheerte ons heeren van Burgondie.
tSaterdach na sinte Pouwelsdach conversie (27 Jan.)
worden onboden in den Haghe , also onse ghenad. heer
van Brabant dair ghescriuen hadde , hoe dat die baelyngh
Reynier Zwael beerafticht hadde om hulp ende bistant.
So worden onboden in den Haghe Pieter Riiswijc, Jan
Heerman, IJsbrant van der Laen, Mees IJmensz., Dirc van
Busch, Hen Heermansz., Willem Bort ende °Gheryt Aerntsz.,
also onse ghenadighe heer van Brabant op tomende weghe
was om in Hollant te tomen , om te ouerdraghen him te
ontfanghen ende sinen eed te vernuwen; ende waren wt
V daghen, van cost, waghenhuyr ende penei, mits veel
anvals, XXIIJ ,

XV

se,

Opten tienden dach in Februario, also onse ghenadighe
heer van Brabant ghehult was, Iii begheren van him, toghen mit him tot llaerlem, Jacob IJbrantz. van der Laen,
Willem Stoep ende Symon van der Laen , ende waren wt
IIJ daghen, van cost, waghenhuyr ende penci , VIII)
xvII, sc.
Opten XIIIJa dach in Februario toghen in ter Goude,
bi begheren van onsen ghenad. heer van Brabant, Claes
Claesz., Mees IJmenz., Willem Stoep , Symon van der Laen,
mitte andre steden wt Hollant, om mit die van der Goude
te spreken, of si onsen ghenadighen heer van Brabant ontfangen wonde, ghelijc die andre steden wt Hollant ghe•
daen hadden. Ende want die weghen niet veilich en
waren , so namen si een deel ghesellen van Alfen mit
him , om him te veilighen, ende waren wt IJ daghen, van
cost, sciphuyr ende dat den ghesellen van Alfen te hueschede ghegheuen wort, beliep te zamen X 03, HIJ sc.
Item so toghen in den Haghe mitte andwairde van der

stede van der Goude, Claes Claesz. ende Willem Stoep
mitte at^dre steden van IloHau^ t bi onsen ghenadigh. heer
van Brabant.
Opten XIX. dach in Februario toghen in den Ilaghe
Claes Claesz., Mees IJmenz., Willem Stoep, Symon van der
Laen op eenre ghemeene dachfairt, bi onbieden ons ghena•
dighen heeren vals Brabant, roerende om t laat van Ilollant
te beseften, also hi in Zelant reysen wonde. Ende waren
wt VIJ daghen; van cost, wagenhuyr, mits veel anvals,
XXJ i:, X sc.
Opten XXVIIJ° dach in Februario worden onboden in
den Haghe bi heer Willem van Egmond, als een ruwairt,
snit linen brieven , Pieter Riiswije, Heynr. Paedze ende
Gheryt Aerntz., roerende van de draperije van den Haghe.
So tooch IJsbrant van der Laen in den Haghe, om den
rade te kennen te geven sonderlyngh verbodyngh den
lande angaende.
Opten sesten daeh in Maert tooch in den Ilaghe Jacob
IJsbut van der Laen, Jacob Heerman ende Symon Jude op
eenre ghemeene dachfairt mitten steden , om raet te nemen van den stroom te bezetten.
Opten tienden dach in Maert tooch IJsbrant van der
Laen in den Ilaghe, om den rade te kennen te gheuen,
wes hi vernomen hadde van Florys van Kijf hoek , also hi
van mijnre vrouwen weghen ter Goude gheweest hadde.
Verteert XXXXVIIJ se.
Opten XIIIJ° dach in Maert toghen in Zeelant Jacob
IJsbrant van der Laen enz. op eene ghemeene dachfairt
mitten raden ende steden van Hollant, bi onbieden van onsen ghenad. heer van Brabant , also once ghenad. heer van
Burgons. in Vlaendren ghecomen was, om te bescheiden
te brengen twistren hun beiden van der erfnisse ons ghenad. hoeren van Beijeren zaliger gedachte.
Opten XXIJ° dach in Maert toghen in den Ilaghe Jan
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Ilcerman ende Syrnon Jude, op eense ghemeene dachfairt
mitten ghemeenen steden, roerende van der reyse tot
Seoenhouen ende van den huze te ontsetten.
Opten beloken Paeschdach, so screef mijn ghenad, heer
van Brabant an den ruwairden ende an den steden van Rolhut om te tomen ter dachfairt te Bruessel, om te helpen
scicken van der erfnesse, die mijn ghenad. heer van Burgond eischende was an den lande van Hollant, ende hem
anbestoruen waren van sinen oem hertogh Jan van Beije.
ren saliger gedachte.
tWoensdach na beloken Paeschen (15 April) Loghen op
die dachfairt in Brabant Pieter Rijswijc ende Nees IJtnenz.,
welcke dachfairt gheraemt was te Bruessel te houden, ende
mijn ghenadig. heer van Brabant screef enen brief, dat hi
die dachfairt houden woude tot Antwerpen, dair si XIIIJ
daghen waren, eer mijn heer quam, ende na mijns heeren
coemste waren si dair VIJ daghen, maect XXJ d. Des wt
desen dachfairt een ander dachfairt gheraemt wort, te houden tot Bruessel op sinte Jansdach Nativitas, van . cost,
waghenhuyr, LXIX : , XIX sc.
So begheerde mijn heer van Brabant, dat die heeren ende
die steden bi him bliuen wonden , om bi der dachfairt te
wesen, die gheraemt was te Bruessel , dair heer Philips
van Borselen ende heer Aernt van Leyenberch bleven van
slantsweghe, ende Illeynaert Claesz. van der vier steden
wegen, tot welcke dachfairt mijn heer van Burgond niet
en quam, dair mijn heer van Brabant begbierde op heer
Philips ende heer Aernt ende op Neynaert Claesz. van der
steden wegen, dat si trecken wouden bi sinen neue van
Bourgonde., om een ander dachfairt dair of te ramen, dair
mijn heer van Bourgonde. van Brugge was ghereden tot
Duwaey, dair si him volchden ende quamen weder van
Duwaey te Bruessel. Ende waren wt XXXXVIIIJ d., van
cost enz., LJ , IIJ sc.
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So worden Willem Philipsz. ende Coppenam ghesent tot
Rotterdam , om te vernemen , hoe t mit die van Rotterdam
vergaen was van der reyse , die si hadden voir Scoenhouen.
Op sinte Jansdach Nativ. (24 Junij) toghen tot Rotterdam
Jan Heerman op eenre ghemeene , dachfairt om elc vten sinen te brengen wes elc in den sinen mede ghegheuen was
te doen van der ouerghifte van den lande , twisken onsen
ghenad. heeren van Brabant ende van Burgond e. Ende toghen
voirt van Rotterdam voir Scoenhouen in t heir , ende waren
wt V daghen , van cost, waghenhuyr , XIJ , XX sc.
Op onser Vrouwen dach Visitacio (t Julij) tooch te Brusel
wairt op eenre ghemeene dachfairt mitten ghemeenen steden
ende heeren van IIollant ende van Zeelant , Jan Heernian
ende Jacob Ileerman mit hun sesten , noch roerende van der
ouerghifte van den lande twisken onsen heeren voirs. Ende
dair wt te spreeken, wes hun in den sinen mede ghegheuen
was , van sulck bootscip als Meynaert Claesz. van misen
heer van Brabant mede ghegheuen was , ende hi den steden
te kennen ghegheuen hadde, dair wi minen heer van Brabant baden, dat hi ons die ouerghift verdreghen woede,
dair hi ons andwairde, dat bijt sinen neus van Burgondo.

toegheseit hadde , ende dat wonde hi hem houden , dair
die eerste dachfairt op gheraeint was tot Brusel ende van
Bruesel gheleit tot Alachelen; voirt so beghierde mijn heer
van Burgonde., dat die steden him volghen souden van
Machelen te Brugge , ende van Brugge te Gent , ende van
Gent tot den Remonde,- dair mijn heer van Brabant te dachfairt quam bi sinen neue van Burgonde. Elide waren wt LVJ
d., van cost , sciphuyr , IJcJ , VJ sc.
Op sinte Bertelrneusdach (V Aug.) toghen wederome te
Bruesel bi onsen ghenadigh. heer van Burgonde. Jan Heerman
mit hun derden ende mitten andren steden wt Hollant ende
wt Zeetact, om onsen ghenadighen heer van Burgond. een
andwairde te brengen, elc vten sinen, of men him houden
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woude sulcke voirwairden van huldyngh , als die steden
him toeghesent hadden , daer els sijn andwaird of dede,
so elc in den sinen mede ghegheuen was, ende waren wt
XXJ daghen. Van cost, waghenhuyr, sciphuyr enz. LI
, IIJ sc.
Also die graue van Cleue int heir ghecomen was voir
Schoenhouen om een vrede te maken, so worde onboden
van den ruwairden Pieter Rijswijc ende Jan Heerman dair
bi te wesen. Ende waren wt IIIJ daghen.
...... Na Bertelmeusdach (na den 24 Aug.) so wort Flor.
Paedzenz, tot twien tiden ghescikt in den Iiaghe mit Pieter
van Leyden ende Dire van Oestgheest, ore den rade te
kennen te gheuen van onser vrouwen coemste 1) van Hollant tot Scoenhouen , ende hoe men dat lant ende die steden besetten sonde, te cost ghedaen van beyden reysen
mit waghenhuyr IIJ
So toghen die vier steden van Hollant tot Rotterdam, om
onsen ghenad. heer van Burgond dair te wachten, dair
ons heeren coemste langer viel dan si gherueent hadden,
ende toghen weder thuys, dair en binnen doe quam once
ghenad, heer tot Rotterdam. Des touch dair weder Jan
Heerman, dair bi ons heeren brief onboden worden twie of
4) Omtrent den tijd der ontvlugting van Jacoba van Beijeren uit
Gend vindt men bepaalde berigten in de Comptes de la recette gé.
nerale de Hainaut, te Rijssel voorhanden , en uitgegeven door M.
Gachard , 4 844 , (p. 84). In eene rekening van Jean de Frasne van
26 Nov. 1424 tot 13 Junij 1425 leest men :
»Le Bimanche IJe jour de Septembre ensuivant , se parti de la dicte
»ville de Gand Pieres, li clercs doudit recepveres et s'en alla en En»gleterre viers mon dit seigneur Glochester) pour a lui dire le par»tement de ma dicte dame de la ville de Gand , qui fut le vendredt
»par nuit, darrain jour d'aoust ; et lui , venut dalet (auprès de) mon
»dit signeur par son command (par son ordre) retuurna au pays de
»Hollande, ou quel trouva ma dicte dame en la ville de le Goede
»Gouda),

a la quelle it rapporta Jetties de mondit seigneur.
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drie vten gherechte, dair mede te comen , dair tooch Pieter Rijswijc, Pieter van Leyden , Gherit Aerntz., dair die
ghemeene steden overdraghen , hoe men onsen heer van
Burgonde. ontfangen sonde.
Doe mijn ghenadig. heer van Burgond e. in den Haghe
ghecomen was, dair tooch bi him in den Hap Pieter Rijswijt ende Jan Heerman, om te weten , wair mijn heer eerst
ghehult woude wesen.
Opten tiensten dach in Septemb. toghen in den Haghe
Jacob IJsbrantz., Claes Horst, mit brieven, die te Leyden
ghecomen waren van onse vrouwe van Hollant, om die
den rade te kennen te gheuen.
Doe mijn ghenad. heer van Burgonde, ghehult wort tot
Ilaerlem, toogh mit him , bi begheren van him, Jacob
IJsbrantz., Jan Hugh van der Haut ende Claes Horst, mitten andren steden van Hollant.
Op ten vier ende twinsten dach in Septemb. tooghen
in den Haghe Claes Claesz., IJsbrant van der Laen ende
Ghert Aerntsz. op eenre ghemeene dachfairt tuitte steden,
roerende , hoe men die palen ende dat water besetten
sonde. Ende oic worter veel raets ghehouden om een tres.
(thesaurier ?) te hebben.
Onder het artikel schenkingen komen nog de
volgende posten voor.
Opten tienlach in Decemb. (1424) quamen die van der
Goude te Leyden mit een vonnis twistren horen baliu 1)
ende horen poortren, van den hofghelde, hun ghesc. IJ
kan wijns.
Opten lesten heilige dach van Kersauont ghescenct meestr.
Pieter van Amsterdam, ons heeren meester, IJ m. wijns 2).
Opten tienden dach in Januario (1423) also onse ghe1) Welligt Albrecht Beiling.
2) Deze mr. Pieter schijnt een geneesheer geweest te zijn uit Amsterdam, die Jan van Beijeren in zijne laatste ziekte heeft bijgestaan,
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nadigh. heer van Beijeren ofliuich gheworden was, quam
heer Willem van Egmond te Leyden, om mitten gherechte
te spreken van laken den lande aengaende , him ghesc.
ende mit hint verteert IIIJ 1 , X sc.
Opten IV' dach in Februario, doe onse ghenadighe heer
van Brabant ghehult wort, waren die steden van Haerlern,
Delft, Aemsterdam ende Alcmaer te Leyden, hun ghesc. IJ
can wijns , facit IIJ Ei , IIIJ sc.
Opten XXVIIIJe° dach in Maert so quam die wibisschop
te Leyden , om te ouerdragen bi den gherechte ende den
kercmeestren van sinte Pieterskerc om autairen te wiën
ende te vormen; des waren voirwairden, also nrenighen
dach als die bisschop in den dienst van wyen ende vormen wair , also menighe IJ s`. vannen wijns soude men
him scencken, dat gheduyrende VJ dagh. lane, maeckt
..
XIJ carmen wijn, die stoep IIIJ oude tuinen, fac. V ^;
VIJ sc.
Opten XJen dach in Augusto quam Haisper van Foriest
vten heir (voor Schoonhaven) te Leyden.
Opten vijfsten dach in Septermbri quam Lycen van Ghent
te Leyden mit sonderlingh bootscipen van onsen ghenad.
heer van Burgonde. r), him ghegh. IJ can wijn.
Op sinte Michiels auont (28 Sept.) quamen de vier leden
van Vlaenderen te Leyden, als Ghent, Brugge, Yperen ende
die van den Vri, hun gesc. voir en na, te zamen XXXIJ
stede carmen wijns, XIIIJ ii , V sc., IIIJ d.
Op sinte Michiels dach (29 Sept.) doe onse ghenad. heer
van Burgonde . ghehult wort, waren die ghemeene steden
van Hollant te Leyden, also Haerlem, Delft, Aemsterdam,
Rotterdam ende Alcmaer, hun elx gescenct IJ can wijns,
fac. IIIJ git, VIIIJ se., IJ d.
Op sinte Katrinen auont (24 Nov.) quam onse commenduyr ende sijne ghesellen opten huse, om den gherechte
4) Denkelijk betreffende liet ontviugten van Jacoba van Beijeren.
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te kennen te gheuen van vriemden monnicken, die preken
wouden; opten huse verdroncken an wijn , fac. XVJ sc.
Op sinte Barbaradach (4 Dec.) quam tgherecht van Haer•
lem te Leyden, om te vervolghen an de steden ende an
den heemraet, also in die Goude enen dam ghemaect was
voir den water , om die te openen ende hoir scepen duer
te laten.
Op oilser Vrouwen lach Conceptio, (8 Dec.) so quam Dire
Potter te Leyden mit bootscipen van onsen ghenad. heer
van Beijeren an den gherechte.
tVridach na Kersdach (29 Dec.) was die vroescip opten
huse, roerende van der reyse, die onse ghenadighe heer van
Beijeren doen sonde in Henegouen mit onsen ghenadigh.
heer van Brabant teghen den hertogh van Glochester, des
gbingh tgherecht te zamen eten tot Pieter van Leyden,
dair den cost beliep , mits dat opten huse verdroncken
wort, te zamen XXXXIIIJ sc.
Opten dertienden auont (5 Januarij 1425) quam meester
Pieter van Amsterdam , ons heeren meester van Beijeren ,
vten Hagh te Leyden , mit him verteert mits veel anvals
van den gherechte tot Pieter Pieters, XXXX sc., VLIJ d.
Op sinte Ponciaendach (14 Jan.) quam te Leyden die
joncheer van Gaesbeec ende heer Willem van Egmont mit
veel ghesins, also oase ghenadighe heer van Beijeren ofliuich
gheworden was, om die steden te stiuen ende te starcken
elide die stede te bevestighen , des ghinghen si te zamen
eten tot IJsbrants van der Laen, daer verteert mit veel
anvals van den goede lullen vter stede, VIIJ

iE

tsDynsdach na sinte Pouwelsdach Conversio (80 Jan.)
waren die ghemeene steden inden Haghe, so onse ghenad.
heer van Brabant dair ghecomen was , ende hadden dair
te eten den raet van Brabant ende vair Burgonde. ende den
raet van Hollant ende die vier leden van Vlaenderen, mit
veel anvals van veel goeder l uilen , dair den cost beliep, bi
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anbrenc van Dire van Huesen van Haerlem, Pieter Rijc
van Delft, Jacob Heerman van Leyden ende Diedert van
Amsterdam , LXXXXVJ beijers g1., dair die stede van Ley,^
den of an beliep te ghelden XXXIIIJ ..
Opten IX" dach in Februario, so onse ghenad. heer
van Brabant te Leyden ghecomen was, om sinen eet te
vernuwen, waren die steden van Haerlem, Delft ende
Aemsterdam te Leyden, mit hem verteert tot Jan Mees IIJ
;s ,

V sc.

Opten X"° dach in Maert, doe men sat ouer die eerste
wapentuyers te kiesen van der eerste reyse voir Schoenbouen , ende t ordineren van den ghelde, dat men behoefven soude, den cost mede te doen, te cost ghedaen ende
verdroncken opten huse, so men vier daghen lane daer
ouer sat, Vit.
Opten XIJ"° dach in April waren tgherecht lang tijt
opten huse, om die lijfrenten te bezegelen, dair men dat
ghelt of behoefde in der reyse voir Scoenhouen, des bleuen si te zamen eten tot Pieter van Leyden , dair verteert
XXXVJ sc.
Des Donredach na sinte Marcus dach (26 April) saten
tgherecht opten huze, om die wapentuyers, te kiezen toter
andee reyse voir Scoenhouen ende om te scicken van den
ghelde ende ander reescip, die in den besette dienen soude,
om ome te slaen ouer die Leek, daer si ouer saten IIIJ
d. lane., tot cost ghedaen IIIJ , X sc.
Opten Meydach waren beide die bannieren wt, mits
der wandelyngh , des ghing tgherecht te zamen ome totter
poorten en bonnen mitten hooftmans om die stede te bezorgen, ende bleuen te zamen eten tot Gheryt die goudsmit, daer verteert LIIIJ sc.
Op sinte Jansdach Nativ. (24, Junij) waren tgherecht mit
somige van der vroescip vergadert opten huse om him te
beraden op sulke brieuen, als onse ghenad. heer van Bra-
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bant ons ghesent hadde , roerende van der ouerghifte van
den lande, opten huse verdroncken ende verteert te zamen
XXXIIIJ sc.
Op ten sesten dach in Augusto was die vroescip opten
huse, roerende van der regentscip van den lande, die
mijn heer van Brabant siren neue van Bourgond ouerghegheuen hadde, dair tgherecht te zamen ghing eten tot
Jan Mees, dair verteert IIJ it
So quam die prouizoer van Rijnlant van Vtrecht, des
wort hi opboden opten huse, om te weten hoe t Utrecht
vergaen was van der onrust dier gheweest hadde.
Opten VIIIJ" dach in Septernb. doe die barmier thuys
ghccomeu was van Scoenhouen, ghingh tgherecht mitten
bannierdrager eten tot Willem van Beets, daer verteert
XxxX1J sc.
Opten XV" dach in Septembri waren tgherecht langhe
tijt opten huyse, om hem te bestieren jeghen der huldyngh ons ghenad. heeren van Burgond e., des ghingen si
eten te zamen tot Jan Mees, daer verteert XXXVJ sc.
Op sinte Lambrechtdach (17 Sept.) qualnen te Leyden die
joncheer van Gaesbeec ende heer Vranc van Borselen met
eonderlyngh bootstippen an de stede, die den lande anghi n g, des ghing tgherecht mit hem eten tot Claes Claesz.,
daer verteert ruit veel anvals IIIJ
Op sinte Michiels auont (28 Sept.) mitten bastairt van
Burgond°. ende mit veel van ons heeren huysghesin van
Burgoud°. verdroncken tot Claes Claesz., an malenzi ende
romany XXXIIIJ sc.
Op sinte lllichielsdach (29 Sept.) doe onse ghenad. heer
van Burgonde. ghehult was, ghing tgherecht mit veel van
ons heeren huysghesin eten tot Pieter Rijswijc, daer verteert mit veel anvals XXXXIJ sc.
Op sinte Bauendach (1 Oct.) quam heer Roelant van Wtkerc weder van Haerlem te Leyden, des ghing dat heel
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gherecht mit him eten, mits anval van heer Gielis van
Cralyngh, den bailu van Rijnlant ende Jan van der Buuc.
horst, tot Claes Claesz., verteert IIJ , X sc.
Opten XIJe° lach in Octobr. so tooth die scout van
Leyden mit Lippijn Hinkairt ende Lyoen van Ghent ende
joncheer Jan van Ekeloe tot Alfen , om te bezien, of men
Alfen weder begrijpen sonde tnoghen; doe si weder thuys
quamen ghinghen si te zamen tot Strevelants, Baer verteert
XXXIJ sc.
tsManendach na sinte Symon ende Judendach (29 Oct.)
quam heer Willem van Egmond als een captein tot Leyden, mit him verteert mits veel anvals tot Jan Mees IIJ iE
tVridach na Kerstlach (28 Dec.) een bode ghesent tot
Oudewater, also Aernt van Egmond die stede bevolen was
ende hi die gheruymt hadde, om te vernemen in wat maten dat hi die stede gheruytnt hadden, den bode ghegheuen voir sinen cost ende arbeyt XXJ sc.
So hadden wi enen heymelicke bode, dien wi tot veel
tiden senden t Utrecht ende te 1Vlontfoirde, om wairachtich
verbodyngh te hebben van reysen, die de ballynghen doen
mochten, him voir sinen cost ende arbeyt ghegh. IIIJ ..
X sc.
Quam een bode van den keizer mit brieuen an der
stede, roerende hoe dat hi him bende, heer te veesen van
de lande van Ilollant ende van Zeelant, him te hueschede
ghegheuen ende voir sinen cost betaelt XXXXIJ se.
Florys van Dorp ghesent tot Rotterdam mit enen brief
an onsen . heer van Burgond°., doe tverlies tot Allen ghe•
schiet was , him ghegheuen XX sc.
Jan van Ram ghesent te Haerlem mit enen brief an
onsen ghenad. heer van Burgond e., also oase heer van
Burgonde. ons ghescr. hadde, om Allen weder te bezetten,
him ghegheuen XX sc.
Quam een bode te Leyden ende bootschipte van den her^^
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toch van Glochester, die wort bevolen in te gaen tot Sy.
neon Vreric, him te hueschede ghegheuen ende voir sinen
cost betaelt XX sc.
Dagverhaal van den veldtogt van keizer Karel Y. in 1554.
Medegedeeld door den heer Rethaan Macaré te Utrecht.
Den tocht vande keys'. may`b. crychshandel gedaen
int iaer XVc ende LIIIJ mit diuersce gesciede•
nissen ende in diuersce tochten ende legers geschiet, beginnende vant leger aff geslagen voirde
stadt van Naemen tot des legers affscheyt voor
Bapamen ende Atrecht incl uys.
Jnden yersten op sondach den VIIJ Julij zoe campeerden
des key°. mai`a. legere voirde stadt van Namen ende opten seluen lach namiddach soe namen die Franchoysen
stormenden handt inne die stadt van Bouines, daer inne dat
verslagen waren omtrent XXX personen , die capiteynen
ende rijcke borgeren worden gevangen genomen , vrouwen
ende kynderen worden vuytgeiaecht ende daernaer die
stadt in brande gestelt.
Jtem op maendach den IXe1 Julij sijn onser IJm ruyteren
vuyt tleger getogen naer de Franchoysen ende tsanderdaegs
weder comende inde stadt van Namen, mit haer brengende IIJ c Fransche ruyteren geuangen , ende alsoe sij ver•
claerden, seyden , dat sij verslagen hadden IJ m pioniers,
die sij vonden staen grauende op een oort.
Jtem des woensdaegs die Spaignaerts ende Duytschen
eenen allaerm makende binnen der stadt van Namen, ende
dat wende buytenste poorte , ouermits Dirck van Herlaer
preuoest van Vilvoerden inder stadt van Namen quam gereden , denwelcken sij meinden te herschieten , ende schoten
seer sterckelijck naer hem, naer sij misteden hem , dan sij
scoten hem aff IJ peerden, ende dit gescieden doer dien
dat den vo.irs. preuoest ouer IJ dagen te voren hadde doen
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hangen ter sijden aen eenen cant van Benen bossche XVIJ
Spaignaerts ende VJ Duytsche knechten , die welcke men
seyde, dat sij tot haerder onuerdienten worden gehangen;
ende nae dien dat dien allaerm gecesseert worde, soe togen
olie Spaignaerts mitter macht ende hoop naer de kcy e. raat.,
haerluyder dachten doende ende zijne ma t. vertellende,
wesmen hem te cort gedaen hadde; waeromrne die voirgen. preuoest Bestelt worde doer beueel des key'. mats.
geuangen op tslot van Rypelmonde, ende hoe dattet voert
vergonck, dat weet God. etc.
Item opten seleen voirs. naemiddach namen die Franehoysen inne die stadt ende tslot van Dynant, op welcke
slot ende stadt gedaen worden vier stormen, aleert inne genomen worde, ende den Franchoys feet daer een groote
stade van sijnen volcke ; den yersten storm deden sij sonder die stadt te bescieten, ende meynden ter stadt inne te
loopgin doer een open gat, maer eylacen ! het quaru anders
vuyte tot haerder grooter scaden ende verlies; want in
dese vlecke waren loose granen gernaect, geprepareert met
buscruyt ende subtylicken ouerdect reit stroo elide anderseins , ende alsoe die Franchoysen zeer vlietich zijnde,
meynden in haesten daer doer te trecken, soe is tfier daer
inne gesteken, ende mostent altsamen mitter loot besueren;
ende dit geschiede int aensien vanden coninek van Vranekrijek, die aldaer niet wijdt aff en stoat, waer doer hij soe
quaet ende verstoort wort, dat hij all zijn groff geschut
Baer aan voeren ende opstellen ende alsoo sterckelijck beschieten , noch tot IJ reysen beloopende, ende sij worden
noch tot elcker reysen afgekeert, ende tslot beschoten van
des morgens tot des auonts toe sonder cesseren, ende
mitten vierden storm worden die stadt ende tslot opgege•
Den, niet sonder zeer groote scade vanden Franchoysen.
Die capiteyn joncker Jan van Montiou ende ander treffelicke oorgeren warde geuangen ende die gerneyne borgeVII. J.
19
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ren ende huysluyden , vrouwen ende kynderen vuytgeiaecht , die stalt geplondeert ende in haer vertrecken in
brande gestelt.
Item opten XIX fn Julij we quamen voir Namen int leger XV. peerden zwarte ruyteren , waer aff den ouersten
capiteyn was die graue van Zwartzenborch (Gunther) mit
zijnen soiie, zeer costelijck gehabitueert ende zijn geert mit
gouden laken gebardeert, ende was mit een groote gouden
keten omgort verdubbelt van onder den aerm soe over
schouwer , ende waren alle vuytnemende scoone peerden ,
ende elcke ruyter hadde op haer hoeft haenepluymen ende
een root taftaffen veendel, ende in hoeren standert voer•
den zij eeneis voss, hebbende den haen onder zijne voeten,
waer mede hij seggen wilde, dat hij den haen ofte den
Franchoys tonderbrengen wilde.
Item ter seiner tijt namiddach soe worden op een wijdt
velt voir Namen alle ruytcren ende knechten in slachoirden gestelt ende alle tgroff gescut veerdich gemaect;
ende die key .. mat., vrom ende wel te passe zijnde ende
gehabituert mit een cafa casacke, geboort met gouden passement, hebbende IJ passieren flanckaerts aene ende mit
IJ vergulden pistoretten aende sijde, is met zijnen state
ende heeren vuyt die stadt van Namen commen gereden
naerdt tleger, ende alzoe zijne ma % vertoonende den ruyteren ende knechten, rijdende oueral die slachoirden doer
ende weder, ende Merten van Rossem voir zijne mat. rijdende ende hem demonstrerende ende wijsende die diuersce
regimenten van ruyteren ende knechten, ende sprack menigen ruyter ende knecht toe, hem moet geuende. Dit
aensiende die Duytsce natioen, die haeriler niet vele en
waren soe sterck int geloeue, dat zijne mat. in leuende
lijue was , ende worden hem kennende , dattet die mat.
Karolus die Vijffde was keyser zijns naems , zoe zijn sij
haer met allen den hoopen zeer verblijdende geweest ende
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sloegen die trompetten ende claroenen ende schoten alle
tgroff ghescudt aff ende alle thaeggeschut; die sommige
riepen met luyder stemmen , Vyue lempereur !, ende het
maecte een groot getier, duerende ouer een huere lanck,
dwelck die coninck van Vranckrijck in zijn leger wel hooren mochte voer Dynant; ende als hij vernomen laaddei
dat onse keye. ma'. soe sterck ende triumphantelick voer
Namen lach mit so grooten gewacht, soe heeft hij corts
daer nae zijn leger opgebroken, treckende nae tquartier
van Byns, daer hij ouer was gecomen, des ker. ma` s. leger hem dapperlijck volgende, soe hier naer volgende ge.
screuen staet.
Item onsen leger vertrock van Namen opten XXJ°° Julij
ende campeerden des auonts tot Gernblours.
Item opten XXIJen Julij, sinte Magdaleenen dach, de
leger gecampeert op TIJ mijlen nae Byiis, genaemt Syuet.
Die conynck nam Byns op desen voirgen. dach inne, die
rijcke borgeren ende capiteynen, gevangen ende die stadt
geplondert, ende voert dat triumphant buys vanden co•
ninginnen verbrant, ende Trageny een scoon buys daer
veel costelichs inne was.
Item voert soe heeft die eoninck laten verbranden dat
schoone playsante huys van Marymons, gestaen een mijle
buyten Byns, dwelck toebehoirende was vrouwe Marye
onse regente ende gouuernante, coninginne van llongerijen
etc., dwelck zeer scoen ende vuy tneinende verciert was
van schoone plansoenen ende fonteynen ; ende worden geheel gedestrueert, waeromme haire mat. droeuer is ge-

weest , dan van alle stade ende verliese, die zij geleden
heeft vanden coninck in dit voirgen. iaer.
Item van Syuet is tleger vertogen ende des auonts gecampeert voir die stadt van Ba tt ey, die oick opten XXIIIJ
Julij verbrant was, passerende voir Byns ende Marymont;
ende men seyde, dat des conincxs leger getogen was naer
19*
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Quesnoy, wairomme onsen leger des conincx leger nerstelick vervolgt heeft, tusschen wegen menige scermutsinge
doende ende hein menige ruyter ende lansknecht affworpende, ende hem alsoe belet doende, dat hij Quesnoy
niet'hynderen en mochte, ende thogen hem alsoe cort op
een halff wijle nae bij mitten geheelen leger.
Item het was doen ter tijt alsoe vuyl weder, dat wij aen
beyde zijden geen groote tochten ofte dachreysen en consten gedoen; ende doer die aermoede vande victaille van
broode ende anderseins, die des conincxs niet geuolgen en
conde , moeste die coninek hem haesten int trecken ende
moeste veel volcks achter laten , die veraermt ende vermoyt waren, die de Bourgoinsche vernielden ende vele
tierdroncken ende oick gevangen namen ; want soe ons
sommige Fransche gevangen verclaerden, wasser soe groote
aermoede ende gebreck van victaille, dat zij coften een
broyken vanden grootten alsmen gemeenlick in Brabant
coept voir IX" tstuck , mosten zij betalen tstuck XIJ ende
XIIJ stuuers tstuck , ende soe van alle andere victaille
naer aduenant van wijn ende anderseins.
Item tleger vertoech van Bauay opten XXVIJd° Julij
ende campeerden des auonts voir Quesnoy.
Item opten XXVIIJe ' Julij gecampeert tusschen Valencene ende Canleryck bij Haperen.
Item opten sondach XXIX Julij gecampeert int velt
bouen een dorp genaempt Doyci.
Item opten XXX" Julij wasser int leger een groote
commotie voir handen ende worde gedecideert int hoff
vande key. mat., ende dat doer dien dat die zwarte ruyteren vanden graue van Zwartzenburg vuyt tleger getogen waren om te buyteii in Vranckrijck, soe ist gebuert,
dat sij inden wege ontmoitten seker wagens van onser
victaille , ende hebben die selue affgeworpen ende gepielliert tot X of XIJ toe; daerenbouen zijn sij ontmoit zeker
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van onsen coopluyden, die naer onsen leger drijueude
waren een cudde scapen van vijff hondert, die welcke die
voirs. ruyteren hebben dese coopluyden affhendich gemaect, ende die genomen hebbende op die pillierde wagens geworpen , soe veele als zij tosten, ende die alsoe doen
voeren naert tieger; twelck aensiende die coopluyden, zijn
van verre gevolgt die ruyteren tot int leger toe, om haer
clachten te doen aen die key. mat.; ende dit betnerckende
die sommige vanden ruyteren , zijn dese coopluyden gevolgt om te sien , waer dat sij henen togen , ende als sij
quamen in een heerstrate in een diepe hoelstrate, ontmoeteden sij onsen ouersten veltheere, den hertoge van Sauoyen, hem te kennen geuende haer gesciedenisse int lange.
Ende nadien dat sij waren volhoort , wouden die ruyteren,
die dier present waren ende aenhoorden die eiachten ouer
haer gedaen, insgelijcks haer verantworden; mier die hertoge en woudese geenseins verhooren, willende dat sij haer
terstont gevangen souden gheuen ende tomen verantworden voir die ma'., dwelck sij terstont niet doem en wouden , dan hebben veele redenen ende diuersce iniuriose
worden onder den anderen gehadt, ende ten lesten opten
anderen verhit sijnde, inuadeerden den anderen om den
anderen te crencken , ende onder ander wasser een ruyter
die geheuen hadde een pistolet ofte vierbusse om den hertoge te doirscieten, ten hadde geweest een vandes hertogen
hallebardiers belet hadde; ende soe bemerekende die heeren
ende die hertoge dattet soo te wercke gaen soude, zijn zij mitter macht inden ruyteren gerompelt, ende die XIJ ruyteren
geuangen hebbende, hebbense int key. ma t`. hoff gebrocht,
ende waren vanden meesten ende grootsten heeren vanden
graue van Zwartzenburg; ende na dat sij over drie hueren inden rynck vande ma ts. ende des hertogen hallebierders gestaen
hadden, ende men wel drie hueren raet op gehouden hadde, ende dat huer excusatie niet ontfancbaer en was, seg-
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gende, dat sij die victailliers gevonden hadden treckende
naer Vranekrijck om den Francoysen te spijsen , nochtans
ouermits die zwarte ruyteren mitten witte ruyteren voir
thoff stonden ende maecten muterye ende vergaderynge,
oin hem met gewelt vuytet huff te halen , soc worter duer
Merten van Rossum ende andere een pays gemaect ende
alle dingen tgr neder geleyt , om voirder muterye te scut•
ten; maer haddet gebuert enige van onsen lantsknechten,
daer en Boude niet een aff gecolaen hebben , sij en soudender moeten hebben om Crueren.
Item opten lesten Julij wasser een roep int leger, dat
die coninck quam mit all zijn macht ende woude ons op
lichten , ende die sommige seyden, dat hij den keyser slach
wilde leucren; soe steldemen alle ruyteren ende knechten
inde slachoirden , ende die coninck was ons op een cleyn
mijle naebij; ende die key. mat. reet die slachoirden doer
ende weder, voir hein hebbende een root run vendel ende die
keteltrommel voir hem slaende, den ruyteren ende knechts
moet gevende, ende togen alsoo mit Benen vollen leger inder oorden tot bij een dorp, genaempt Nueffvylle, op een
half mijle naer Botzyn. Des conincks macht was doen

verthogen tot bij Cameryck , ende wij hoerden die van
Cameryck sterckelijck scieten, ende men seyde, dat die
coninck dat beleggen woude. Item in onsen leger worden gevonden IJ Fransche trompetten , dan tgene dat sij
aen onse ma'. begeerende waren , is haer geweygert geweest, ende moesten wederkeeren alsoe zij quamen &c.
Item de leger vertoech van Nueffvylle op saterdach den
IIIJ Augusti ende campeerden des auonts voir die stalt
van Camerick , daer die coninck aff getogen was na Bapa•
men ofte Miromont, alsoemen seyde , onsen leger hem
sterckelijck vervolgende, verhopende int leste victorie te
verweruen.
Des anderen daegs vertoech die leger, treckende doer
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Camerycke, ende campeerden des auonts in een dorp, ge,
naempt Marqueyn.
Item van Marqueyn toech dleger tot voer Atrecht ende
des anderen daegs getogen ter sijden aff int passeren Le
Mont St. Eloy , een schoon abdije, zeer sterck bemuert,
die welcke wij verbrant vonden staende, ende campeerden tusschen 1.1. dorpen bonen dese voirgen. abdije, die
welcke des conincks armeye treckende naer Maryborch
verbrant hadden, ouermits die municken wilden verbieden ende die ruyteren ofte knechten niet inne laeten. Soe
haest als hem dat cloester ende poorten affgenomen worden , nemense acht vanden monicken ende hingense voir
inde poorte vande voirs. cloester, ende staken den brant
daerinne, soe dattet al verbrande, behaluen die kercke, die
vuytnemende schoone is. Bij deser abdijen stonden vele
schoone dorpen, toebehoirende mijn heere van Vendosme ,
als men seyde, wairomme datse oick so luttel verbrant
waren, dan onsen leger brandeter al aff, als hij daer quaem.
Item opten IXea Augusti vertoech dleger vuyten lande
van Vendosme ende campeerden voer een cleyn stedeken
genaempt Lylers; tusschen wegen stout een schoon dorp
genaempt Brue, dwelck maer op leen sijde, toebehoirende
mijn heere van Traseignier, verbrant was, ende dander
zijde, mijn heere van Vendosme toebehoirende, lietense onverbrant. Summa, waer dat wij quamen in oase landen
ofte dorpen , dat vonden wij staen brandende , ende alsoe
wij desgelicx wederomnme alle Vendomes lant ende dorpen; ende int voirs. dorp stoat een scoo p slot, dwelck oick
in brande gestelt worden, ende was genaempt Chastiau Moy..
Item die coninck was getogen reit zijnen leger ende armeye voir tslot van Renthy, patrimonium vande heere van
Chieueren, ende slouch zijnen leger daer voir. Wij hoir,
den ter dier tijt in oasen leger sterckelijek schieten ende
ineynden , dattet geweest hadden die Franchoysen , maer
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wij vernamen, dat waren die vanden slote, meynende die
Franehoysen te beletten, dat zij niet en souden hebben
cunnen gecamperen, maer dleger vanden coninck was ge•
slagen daer voir, aleer dat wij daer quamen.
Item opten Xe° Augusti op S1e. Lambreehts dach vertoech
dleger van Lylers, dwelck is IIIJ mijlen van Renthyers,
ende camperde des auonts op een mijle naer Aryen. Opten
XJeII Augusti soe toech dleger doir Aryen ende campeerden vast aen Terrewaen, dwelck heel is gedestrueert ende
te niet gedaen, daer anders niet en is aen te sien dan
eersen hoop guade steenen, ende luttel mueren van haysingen blijuen staende.
Item opten XIJen Augusti vertoech dleger van Terravana ende campeerden corts naer midlach voer Rhentyers, aldaer die coninck sdaegs te voren vast voiren
gecampeert was ende begrauen , ende schoot opt slot van
des morgens tot des auonts sonder censeren, ende die van
bynnen schoten opten midlach int sconincks leger vijff
schoten , hem groote scade doende.
Item ter seluer tijt na ^ niddach zoe glimmer een post vuyt
Italien int leger aen onse mat., brengende zeker nieuwaren,
hoe dat zijne mat, voir Sena groote victorie geuochteri
hadde iegens die Franchoysen , ende clatter verslagen in
dit tegenwordige iaer opten XXX"° Julij XIIIJ m lansknechten ende IJen peerdevolck; ende nadien die mat. dese tij.
dinge ontfángen hadde, sandt hij Benen Franchoysche groot
meyster, zijne gevangen, aen die coninck, daer hij voer
Renthyers lach , mits dese tijdinge, ende dairmede een heraudt, hem aduerterende die nieuwe tijdinge, gevende den
Franchoys vrij ende quytsceldende van enich ransoen te
genen.
Op maendach den XIIJ Augusti is ons volck altsamen
in slachoirden gestelt bonen Renthyers op een wijdt velt,
ende was getoet onder den regimenten, wie den yersten
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aenslach doen soude, om Tegens die Franchoysen te seermutsen, ende den regimenten leen den anderen volgende,
zoe wel ruyteren als knechten, soe datrnen zeker veltgescut medenam ende alle andere noitsakelicke amonitie
van cruyt, clooten, spiesen ende anderseins; ende alsoe
zijn wij den Franchoys niettér cracht aengevallen ende
sterckelijek gescarmoetst aen eenen berch bij tslot van
Renthyers, aldaer die Franchoysen haer ten stercksten
hielden, ende was gelegen vast aen een bosch, ende ons
volck wonnen haer tboseh aff, dan het geduerde wel IJ
hueren lanck eer wij den berch inne gewonnen hadden;
die coninck dit aensiende, dat zijn volck alsoe geslagen
worde ende begonsten die vlucht te nemen, auentuerde
hij zijn beste ende vromste volck te peerde ende te voete
ende ouerviel ons volck mit alder macht, we dat hij
ons volck weder den berch affgewan, ende sloech ons aff
omtrent IIJ m persoonen tuitte gevangen, alsoe hiernae
volgt. Ende dese nederlage gesciede ons doerdyen dat den
eenen grooten hoop ouerlantsche knechten niet aen treeken en wilden, om ons volck te secoureren, ende mede om
ander reden ende fauten , die niet en willen geseyt zijn.
Inden yersten zijn geslagen ende te nedergeleyt tregiment van graue Hans van Nassauwen van X veendel die
IX", een deel ende paert vanden regimente vanden graue
van Ouersteyn, een deel van tregiment van heer Coenraet
van Benimelberge, een part ende deel vant regiment van
don Johan de Pinlentelle, sergant maiore Spaignaert, ende
van andere regimenten, ende die meeste stade van tpeerdevolck hadde die graue van Zwartzenburch, ende van onsen
veltgescutt bleuer een kemelken, een draijende stopken,
twee fakkenetten, een halve slange, eenen wagen mit poeder ende eenen mit ander munitie.
Op onser Lieuer Vrouwen lach halfoost inden morgenstont, effens ten dage, zoe is die coninck affgetogen mit
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zijn leger van tslot van Renthyers; ende sij hadden haer
preparatie gernaect van vertrecken sdaegs te voren, twelck
die vanden slote geware worden doer sommige bespieders,
inden middernacht indes conincks leger gesonden, die
welcke haer vertrocken , wesmen in des conincks leger
doende was, ende alsoe hebben bij nachte vuytgesonden
sommige die oiidergraeffden een gemaecte brugge, daer
die conynck meynde in zijn vertreck sommich van zijnen
gestutte laten overvoeren; ende als het geschut des morgens metter haesten meynde daer ouer te trecken, zoe brack
die brugge , ende die vanden slote van Renthy hieltse sue
wacker met schieten, dat sij mosten laten inden velde vijff
stucken geschuts, als een schoon dubbelde courtauwe,
een halff courtauwe, een halue slange ende meer ander
cleyn geschut, ende vele des conincks munitie , van thenten, pauilloenen ende bagagen.
Item opt voirs. slot van Renthyers worden geschoten
vanden coninck van Vranckrij,ek voir zijn vertrecken ende
afsceyt (dwelck bij etselicke personen getelt worden) tot
VJm V cXXXVJ schoten, waer doer die soldaden vanden
slote groote eere behaelt hebben , dat sijt soe lange gehar•
deert hebben, daer die coninck met Benen alsoe geweldigen
ende stercken leger voir lach den tijt van VJ dagen,
maer die Boergoensce waren zeer sterck , soe dat sij den
Franchoys genouch te doen mit scarmoetsen, nacht ende
dach , soe dat sij tfelt moeste« ruimen; ende des conincks
leger vertoch opden dach voirs. ende quanten des morgens vroech camperen tot Blangys, aldaer een vremde
acte geschiede, soe hier nae volgt.
Alsoe die coninck met zijnder armeye arriueerde tot
Blangys, aldaer gestaen heeft een schoen Minnebroers
clooster, soe yst Jatter een part ruyteren thogen vanden
regimente vanden rijngraue in dit voirgen. cloester ende
kercke, daer sij vonde staende Benen heere celebrerende,
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ende stont tot inde memento ofte consecratie, den werd
ken sij aentaesten ende thogen vanden altaer, ende schoer•
den hem die casuyfele vanden lijue, sprekende veele iniuriose ende blasfemige worden, seggende: du narre, dre
heyloose pape , wat narrye bedre tu hier , ende meer
andere iniurien, ende sloegen hem zeere, willende, dat
hij hoir demonstreren soude den verborgen scadt vanden
clooster, ofte indien niet, zij dreygden hein doot te slaene
ende meer ander draygementen; maer wat sij den heere
vraegden ofte dreygden, hij en antwordde haer niet een
wort; ende ten lesten sue lancx soe meer verhart wesende
op haere boesheyt, hebben sij hein gestept ende getogen
tot inden pant vanden cloester, ende hebben hem aldair
een coorde om den hals geworpen ende aen eenen piker
gehangen, sprekende: eedt nv uwen heere ende God, ghij
heyloose pape; ende gehangen wesende, liepen sij van
daer ende lieten hangen; ende alsoe men onder eenen
hoop quade menschen gemeenlick is vindende sorntijts
eenen goeden , alsoe ist hier oick geschiet; ende een vanden voirgen. is vuyten hoop getogen, gaende wederomme
naer den priester, ende heeft mit renen messe die coorde
affgesneden, ende die heere is ter aerden neder gevallen,
ende aldaer liggende een weynich tijts, ende die ruyter is
een poese tijts bijden heere blijuen staende, aensiende off
hij becommen soude; ende een luttel tijts dairna soe is
die voirgen. heere tot sijn seluen gecomen, zijn hooft op
lichtende ende suchtende, recht ofte hij ontsprongen hadde
vuyten slape ofte droome, ende vuyt sijnder kelen een
geluyt gevende, oftet hadde geweest tgeluyt van eender
vloeken, ende men en coste niet geweten wattet welen
wilde. Die voirgen. ruyter aldair noch staende worde
zeer beanxt ende vervaerdt, ende sack alsulcken miraculosen stuck te gescieden aenden heere, heuet den priester
opgeheuen vanden aerden ende hem geleyt voirden rijn.

graue, den ouersten ende cornelle vandien Duytschen
knechten, die dese acte hadden gedaen , ende hem tselue
watter geschiet was altsamen int lange verteelt, soe dat
den rijngraue terstont heeft doen ondersoecken om die
gasten te doen apprehenderen , die welcke handdadich geweest hadden ouer den voirs. heere, alsoe Jatter eenen
grootes hoop om gevangen worden, onder welcke zijn beuonden tot XVIIJ toe, die bij dit feyt geweest hadden;
ende nadien datse wel ondersocht zijn geweest ende be•
uonden culpabel int feyt, soe heeft die rijngraue voir aent
cloester een galge doen op rechten, ende heeftse tot XVIIJ
toe daeraen doen hangen , elfde dcde den priester ofte
munnick aldaer in haer tegenwoirdicheyt tomen tot vermeerderinge van haer scandeloose loot. Dese voirs. priester is van Blangys mit eenen zijner medegeselle gecouien
in key*. mats. leger, hem alomnle vertoenende ende zijne
gesciedenisse diuersce heeren vertellende.
Item op saterdach den XVIIJ en Augusti zijn vuyt onsen
leger van Renthiers getogen om buyten X haquebutiers
Spaignaerts naer die Franchoysen , ende quamen des anderen daegs weder int leger met, hem brengende LXXX wagepeerden, die des coninck geschut voerden , ende vondense
in een dorp, aldaer sij om fouraige gereden waren.
Item des anderen daegs daer naer noch eenen hoop Spaignaerts vuyt tleger getogen ende weder des anderdaegs mit
hem bringende XL limoen poerden als geattilleert mit eenen
hoop gevangen boeren van wageluyden.
Opten XXVIIJ°° Augusti is onsen leger vertogen van
Renthiers ende campeerden des auonts voir een dorp ge•
naempt Aflus, des ander daegs daerna campeerde dleger
bij Hesdyn.
Item opten XXX' Augusti getogen van Hesdyn, dwelck
heel geraseert was, te weten het slot, ende togen na
tquartier van dOrleans, ende sloegen tleger voir een ver-
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malien steken ende aen tslot genaempt Chasteau Auchy,
ende was toebehoirende den grave van Egmondt, dwelck
patrimonie goet is geweest vanden heere van Feenis,
welcke slot stout zeer hooge op een rotche , ende bescotent zeer sterckelycken ende nament inne mit gewelt, alsoe hier nae gescreuen stoet. Naedien dat dit slot opgeheyst was bides keysers name tot viere ofte vijff reysen toe,
ende sij thuys niet opgeven en wilden, soe worde alle
tgroff geschut aen tslot geuoert erfde zeer sterckelycken
beschoten, ten eynde nae veel schietens dat sij thuys niet
langer en costen gehauwen; ende dit aensiende die capiteyn vanden slote, heeft hij den soldaden voirgehauwen
ende verheyscht, dat sijt souden mit apoinctetnent opgeuen,
behoudelijck lijff ende goet, dwelck sij geenseins doen en
wilden, also heeft hem den capiteyn selfs vanden slote
verloren ende hem seluen ouergegeuen indes key. ma".
handen als gevangen, ende onsen heere te kennen gegeuen, hoe dattet die knechten bouen niet langer en mochten iegens hauwen. Alsoe is ons volck te neerstiger geweest int schieten ende stormen, ende ten lesten die
knechten aennierckende, dat sijt niet langer en costen iegens gehouwen , soe togen sij van achter den slote aff om
hein te mogen salueren; ende als sij beneden waren, soe
quamen sij onsen Spaignaerts int gemoete, die welcken
hem inuadeerden ende soudense al vernielt ende doot geslagen hebben, soe namense weder die toevlucht naer
aslot, ende aleer sij wel bonen geraecten , soe waren die
Bourgoensche daer inne ende natnense meest al gevangen.
Dit voirgen. slot was int voirleden iaer hier te voiren den
Bourgoinschn vanden Franchoysen affgenomen mit gewelt;
ende want ter dier tijt die Bourgoinsche op tslot sijnde,
dat slot niet opgeuen en wilden, ende dattet die Franchoysen dicmael opgeheyscht hadden ende moestent met gewelt
inneneinen, naedien dattet innegenotnen was, soe dele
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die coninck die Bourgoensce knechten, die dairop waren,
altsamen hangen ; ende wantrnen ter deser tijt den Franchoysen dit slot Dick soe affgenomen heeft, soe heeft men
die roldaden van gelijcke gedaen ende betaelt mitten seluen buete, ende men heefse des anderendaegs tsamen op
een rije gehangen lancxs eender bruggen tot LXIIIJ toe,
aldaer des nia"s. leger des anderen daegs voirbij moeste
trecken; ende int vertrecken soe wordde die stadt verbrant ende het slot gemant ende menige man ende vrouwe
geuangen ende geransoneert.
Opten lesten lach Augusti getogen van Chasteau Ossy
ende campeerden des auonts te velde IJ mijlen innewaerts
nae Vranekrijek.
Item ja Septenlbris gecampeert voor een cleyn stedeken
genaempt St. Requiers, op IJ mijlen nae Abbeuille, twelck
wij ijdel vonden staende sonder enich werbaer volck , want
die Franchoysen haddent al verloopen , ende was vol gouts
ende mobel goederen, twelck worde gepilgeert, het beste
ende gereetste datter in-ne was , ende voert verbrandent
totten gronde aff, in welcke stadt stoat een schoon clooster ende inden choer een scoon sepulture van copere
vergult, daerinne begrauen was die heere van Gruythuy
sen , ende dit clooster hadde Benen schoonen torn mit
doeken ende voirslach gestoffeert, ende worde altsa men
verbrant tuit noch een oudt slot daer nae bijstaende op
deen sijde.
Den IJ en Septembris vertrock tleger van S te . Requiers ,
treckende aff ter sijden Abbeuille, ende campeerden des
auonts voir een slot genaempt Dampier, twelck die roldaden, Bieder van sconincxs wegen op gestelt waren, verlieten, als zij die compste vernamen van des ma ts. leger, ende
en dorsten onser niet verwachten, ende was nochtans een
sterck slot op een sijde wel bewatert. Bonen dit slot
stoat een scoon abdije, ende in ons vertrecken soe wor-
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ter garnesoen op gestelt ende eenen corten tijt daernae
soe dement slot ende cloester met Peter Andries, mijn•
nistere, springen, ende worde geraseert. Die coninek hadde
ouer drie dagen te voiren zijnen leger geslagen ende en
hadde niet gemeynt, als dat onsen leger alsoe sijdelinge
naer dat quartier getogen sonde hebben, anders soe en
sonde hij soe haest vandaer niet hebben vertogen.
Item opten IIJ°° Septembris den leger vertog van Dampier, te rugge treckende naer tquartier van Hesdyn, ende

sloegen dleger te platten velde.
Opten IIIJen Septembris soe campeerden dleger op een
cleyn hall mijle naer Hesdyn op een vlecke , aldaer gestaen was een huys van playsance, omwatert ende daerbij
een scoon ryniere, welck huys was toebehoirende eenen
edelman vuyt Vranckrijck, ende is tselue huys genaempt
Chasteau Mayni.
Op dese seluer tot hadde die coninck van Vranckrijck
dese plaetse doen besteken ende een begryp doen nemen
om aldair een fortresse ende sterckte te doen maken,
dwelck hem die Bourgoensche ondergongen ende aldair
terstont een besteek van een fortresse doen maken voir
onse. key. mat., dwelck alsoe daer gemaect worde, als hier
na volgt, gelegen onder die bayluwage van Hesdyn.
Item opten vijfsten Septembris soe is onser mineurmr.
Peter Andries mit den Engelscen getogen na tslot van
Dampier ende IIIJ conditeurs mit IJ voeder cruydts ende
andere amonitie om tvoirs. slot te doen springen ende te
raseren mittet cloester aldaer bij staende; ende als ons
volck met delen gereetseap aldaer arriueerden, soe quamen
.-aldair naer angereden IIIJ van sconincs trompetters om
aldair te tomen besien, hoe dattet aldair stoet mettet slot
van Dampier, ende vindende, dat de minuer meyster aldaer
was mit alsulcken preparatie om tslot te minneren ende
te raseren, soe sagen Zij zeer vrempt toe, begeerende, dat
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men hem geley wilde doen om te gaen besien onsen le.
gere, aldaer wij begost hadden te maken oase nieuwe forte
ende stat, dwelck hair niet geconsenteert en worde, nlaer
sij mosten aldaer blijuen staen tot dat den minuer meyster zijn werck volbracht hadde, ende altsannen gesprongen
worde in hair presentie ende tegenwordicheyt om hairen
heere den coninck te kennen geuen, hoe dat sij Dampier
hadden sien springen ende raseren, twelck hair een droeuich aenschouwen was.
Item opten VI Septembris soe begostnlen die nieuwe
forte ende stadt te grauen, welenen ter dier tijt seyde
dattet heeten sonde Meyn a Neyn.
Item hier naer int jaer 1556 inden Mey soe worde
den voirs. Peter Andries den minuerm r. voirs. tot Mechelen openbairlyck geexecuteert mitten zweerde, tliehaem
op een radt gestelt ende thoeft op een staecke, die welcke
bevonden was snit enige quaetdoenders tot eenen coepinan
tot Antwerpen genaempt
1) wonende omtrent Sunte
Andries kercke, bij nachte, ende waren in thuys gebroken, meynende den voirgen. coopman tontlijuen ende van
zijnen gelde te beroeuen , inaer die bonen worden vermandt, alsue dat sij hacr werk niet en consten tot haerder intentie volbringen. De voirs. Peter Andries was soe
wel gegaygert van diuersce printen ende coningen, dattet hem van geenen noode en was suicks te doen, want
hij was vanden coninck van Engelant gegagiert zijn leuen
lanck geduerende VIJG gulden tsiaers, ende oick niet min
van onse key. ma'., sunder die groote gagie in tijde van
oirloge die hij gewan.
Item wantoren geerne dese forte voirgen. ofte stadt in
Corte tijden aff hadde mogen maken ende begrauen, soe
namen die heeren ten hem alle behulp diese mochten gecrijgen totten pioniers ende ander wercluyden , als begin) In het handschrift oningevuld gelaten.
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eiende te grauenen mit allen regimenten van lansknechten,
ende dat bij gebuerte deen regiment voir ende dander
nae, elck regiment alle dage IJ hueren ende niet langer
ende te wercke gaende met pijpe ende trommel ende met
gestreste veendelen, haeren ouerste capiteyn voirtredende
egde werckende mitten anderen, om de knechten te mo•
ueren ende te verwilligen, dat sijt geerne daden. Voer
dierste dan so thoech te weercke onsen ouersten veltheere
den hertoge van Sauoyen, voirtredende met eenen spaede
op schouwer, al met genuechten om den knechten te bat
te gewilligen; mijn heere die prince van Araingnen dairnae; mijn heere van Arenberge, mons r. de Boussuyt, mans,.
de Tourlon, monsr. de Bingincourt ende alle andere ouerste capiteynen , volgende alsoe den anderen. Ende ter dier
tijt soe waren sommige knechten, die murmureerden zeere
ende en wilden niet grauen, als die knechten ende corlin•
gen van Mechelen ende Antwerpen, wairomme datter een
groote murmuratie was onder den knechten. Mijn heere
van Arenberge, die ouerste capiteyn ende cornelle was ouer
die voirgen. corlingen, worde soe verstoert ende vergramt
op hem , dat hijse muytmakers noemde, ende woede die
sommige doen hangen; maer het worde gedecideert ende
gepeyst , alsoe dat sij affgedanct worden sonder betalingen,
ende verthogen vuyt dleger den Xen Septembris naer haer
moeder ende mochte gaen zijn neringe doen &c.
Item opten selfsten dach soe arriueerden tot ons legers
verstercken aen liesdijn ouer Engelant comende IIIJ daysent Spaignaerts, meest Poortugesens, ende noch eenen hoop
Duytscher knechten.
Item opten XJen Septembris trocken vuyt onsen leger
eenen hoop Duytscher knechten om foragie inde Fransce
hoeuen, mit onbesorgder herten dorscende tgraen daer
vuyt, twelck die lantluyden ende boeren gewaer zijnde,
hebben haer sterck geinaeckt ende zijn die knechten mitter
VII. J.

20

298
macht overvallen, dootslaende tot hondert toe, die doen
best coste loopen ende ontvlieden , crech den prijs.
Item opten XIX Septembris soe sijn noch vuyt getogen
om te buyten, eenen hoop zwarte ruyteren ende eenen
hoop Spaignaerts, al met consente van hoiren oversten, Boe
ist gesciet, dat die zwarte ruyteren hadden gebuyt eenen
hoopscapen, meynende die te drijven naer hairen leger;
dit bernerckende die Spaignaerts, die stercker waren , hebbense haer mit gewelt affgenomen ende hebbense naer
hoiren leger Bedreuen; jnt drijuende soe sijnder zeker soetelairs ofte viuendiers der Spaignaerts te gemoete gecomen,
vragende, off die scapen veylich waren, ende antworden ,
ia sij, ende sij coften der haer eenen hoop aff, voerende
ende driuende naer hairen leger, aldair sij haer goet vuyt
penneweerden, seer verblijt wesende om de goot coop, die
sij getocht hadden, ende meyndense gepennewaert hebben
mit vreden ende tot groot profijt; maer tverkeerde anders , want des anderen daegs soe sijn omtrent den logt'
mente vanden viuendiers gecomen sommige vanden zwarten ruyteren, die de voirs. scapen affhendich gemaect
waren, ende worden die sommige scapen kennende doer
het teyken , dairse mede geteykent waren, vragende den
viuendiers, hoe sij aen die scapen gecomen waren, die antwoirden , dat sijse sdaechs te voiren vanden Spaignaerts
gegolden hadden die sij in Vranckrijck gebuyt hadden;
dwelck sij wel ondervraecht hebbende hoiren meyster gerapporteert hebben, soe sijn die zwarte ruyters mit eenen
grooten hoop van hairen knechten getogen nairt tleger
ende logyment vande voirgen, vyuendiers, hairluyden zeer
straffelijck ende qualijck toesprekende, ende namen hair
die scapen fortselinge off, ende maecten hem die prijs,
niet iegenstaende dat die vyuendiers haer naer hair beste
verantworden; dit aensiende die vyuendiers, dat haer goet
alsoe affhandich gemaect tinorde, sijn terstont getogen aen-
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den hertoge van Sauoyen , haer beclagende vanden zwarten ruyteren vanden graue van Zwartzenburch, ende hem
te kennen geuende tongelijck, dat men hair gedaen hadden; soe is den hertoge terstont met zijne trauwanten
getogen vair tleger vanden graue van Zwartzenburch,
mit hem rijdende den prince van Araingen mit ander
groote heeren, ende aldair comende heeft den ruyteren
mit goede worden toegesproken ende gevraecht, vuyt wat
reden dat sij dese vyuendiers, present zijnde, haere scapen affhendich ende prijs gemaect hadden; zij antwoirden,
dat die Spaignaerts haer dese selffde scapen hair haffhendich gemaect hadden ende dat sij daerom gaen souden
totten Spaignaerts, diese die vyuendiers vercocht hadden,
ende verheysschen haer geit, dat sij der voir gegeuen hadden , want die scapen hair niet toe en behoirden; ende
met den cortsten, zij sproken den heeren zeer dwersselijck
toe, ende en wisten hair niet aff te wille, alsoe daer
vele argumenten ende proposten, dat sij malcanderen niet
en wilden toegeuen; zoe verhitteden zij tegen den anderen ende begosten malcanderen te iniurieren , soe dat
ten eynde die prince van Araingen den ruyteren scholt
altsamen scellemen te wezen, zoe datter een zwarten ruyter slouch den prince van Araingen met eenen knefstaff
inden hals , dat hij bijnae vanden peerde was geuallen.
Die hertoge, dit bemerckende, is terstont toegevallen ende
meynde inden hoop te schieten , ende een ander ruyter
volgde hem ende scoot naer den hertoge los , ende hij
mistede hem ende maecten een groot allarm ende oploop,
zeer sterckelijck den anderen inuaderende , ende na vele
scermutsinge , die sij tegen den anderen hadden , soe na•
men die zwarte ruyteren , ten lesten die vlucht ende den
hertoge met zijnen adherenten hem na, mit een pistolet in•
de handt, ende overliep eenen ruyter, den welcken hij schieten wilde, dan viel den hertoge te voet ende bat sijns lijffs
20*
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genade , seggende , genadige heere , ick en bents niet , die
naer v schoot, soe dat hij gecompellert was den hertoge
den seliden te wijsen , ende den hertogen schoot hem ter
stede doot, dwelck was eenen iongen heere ende graue
vuyt Duytslant; dit gedaen, soe worden Benen grooten
hoop ruyteren gevangen ende eenen terstorit sonder ver•
treck aen eenen boom gehangen, die weleke murmurerende
was nadat hij gevangen was, ende men hielt dagelijcx
ouer den gevangen spidts recht, geduerende meer clan
acht dage lanck, ende ten lesten soe wordet gesoent ende
in vrede gestelt.
Item in deser tijdt soe gescieden een vremde acte in de amonitie vander artyllerie van Penen Franchoys brantstichtere,
die bij nachte was gecomen inde amonitie om het poeder in
brande te stellen, ende die wachte namen hem gevangen
ende hielden hem bij hem tot des morgens. Die ondersocht
vanden prouoest, wat hij voer een man was, en wylde niet
lijden van tgene datmen hem aen teech , te weten, dat hij
een bespieder was ende dieff, dan so hij een bierkanne
inde handt hadde, seyde, dat hij onn bier quam. Ten lesten beloeffdij de waerheyt te bekennen, woedemen hem
vrij ende los ongescendts lijffs laten gaen, twelck men
hem geloofde tot zijnder begeerten; ende alzoe zeyde hij,
dat hij aldaer was gecommen, omme die ammunitie ende
buscruyt in brande te stellen, ende dat hij mit zijnder
consorten waren gegaygert vanden coninck van Vranck•
rijck op drie stuuers daegs elck hooft, ende soe wanneer
dat sij in skeysers leger enigen brant staken, soe was haer
gagie van elck hooft, die den brant stichten, X gouden
croonen, seggende, datter vandier personen waren omtrent
IJ c, Gevraegt, off hij alle sijne medegesellen wel kennen
sonde, off hijse sage, seyde ia, seggende, dat sij in haer
habyt enig merckelijck teyken hadden, daer sij kennelijck
bij waren, tot verificatie vandien luchtende lijnen Iuch-
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teren aerrn op om hooge, daer onder den aerrn ende ocsele
genayt stont een gelu wollen lapken, daermen zijne medegesellen bij kennen mochte. Waermen die prouoest geaduerteert ginck met hein ende all sijs trauwanten van
leger te leger in alle regimenten , ende als sij sagen enige
gasten, die Franchoys scenen, tasteinen toe ende versochtse
onder den aermen , ende den gevangen hieff oick menick
reysen den arm oppe, toonende zijn conste; ten eynde
ouer al geweest zijnde, beuantmen van dier sorten tot XVJ
toe, ende den Franchoys was die XVII°, die welcke voir
die amonitie des anderen daegs alle gehangen waren aen
een galge, elck mit eenen walm verbrant stroo inden
arm gebonden , ende den oversten capiteyn moste yerst
ende voir al hangen, hoe zeer dat hij protesteerde, datmen
hem te cort dede, aengesien hij de waerheyt geseyt hadde.
Item op deser tot inder nacht metter manen toech ons
volck vuyte, eenen tocht doende in Vranckrijck mit XXVIJ
veendelen lansknechten, als XIJ veendelen Spaignaerts
ende die reste Duytsche knechten, met eenen hoop lichte
peerden ende IJm ruyteren , mede nemende een deel veltgescuts mit IJ halve slangen ende ander munitie van poern
der, cloeten ende diergelijcken, treckende in slachoirden tot
voir die stadt van Monstruel , diewelcke die conincks sdaegs
te voiren gevictailliert hadde ende versch volck tot XXIJ
veendelen knechten daerinne geleyt. Die vande stadt gewaer zijnde, dat die Bourgoinsce hair soe nae bij waren
mit een groote macht, scoten seer sterckelijck vuyter stadt
ende quamen tegens ons volck scarmutsen ende sloegen den
anderen zeer dapperlijck, soe dat ten eynde die Franchoysen die vlucht namen, treckende weder in haer stadt; dan
die Bourgoinsce namen hair vuyt hare sterte hondert ende
vijftich gevangen ende sloegender veel doot ende onder ander een groot capiteyn, die noch niet genaempt en was,
ende een Spaignaert, die tsiaers te voiren als capiteyn ge-
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dient hadde die key. ma t. voer Terewaen , ende was ouer•
getogen bijden Franchoysen mit eenen hoop knechten , die
welcke den XXVJ en Septembris voir Hesdyn doir de specien
geiaecht wort ende daernae int Spaens leger mit eenen
beene aen een halue galge gehangen tot XXIIIJ hueren
lanck ten aensien van een yegelijck.
Item ter seluer tijt verbranden ons volck noch het voirbouck vande stadt tot aende poorten toe, mit alle die dorpen ende gehuecten dairomme int ronde gelegen, ende alsoe is ons volck weder gekeert naer tleger van Hesdynfert.
Item opten 22 Septembris worter metter justitie eenen
geselle , die clerck was geweest van een veendel pioniers,
die luchter handt aff gehouwen ende gebannen ten ewigen
dagen opt lijff vuyt allen des keysers landen ; hij hadde
valsce paspoorten gescreuen ende was geboren vuyt Brabant bij Thienen , eens priesters zone , ende sonde moeten
sterueii hebben, ten hadde geweest dat hij vele goede heeren te hulpe hadde gehadt.
Item opten XXVJen Septembris deden die zwarte ruyter
vanden graue van Zwartzenburch eenen nieuwen eedt die
key, mat, voir TIJ maenden.
Item ter tijde ende wijlen dat Hesdynfert worden ge.
granen , gefondeert ende gemaect niet alleenlick met pioniers , maer mit allen knechten ende regimenten, die begeerden te profyteren , ende graeffden metter roeden,
menigen knecht wan dagelijcks bonen sijn gaigen X ofte
XIJ stuwers daegs , ende alsoe oick van temmerluyden , met
selers ende diergelijcken , en bauden veel huysen binnen.
Item in dese nieuwe stadt Hesdynfert worden vijff stereten ende bollewercken gemaect bij diuersce heeren als
ouersten, ende elcx met haeren name genaempt om prijs
ende eere te behalen, wie dat stercste sonde welen,
Dyerste bollewerck mijn heere den hertoge van Sauoyen , ouerste veltheer, alleen staende oestwaert.
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Mijnheere die prince van Araingen reit moliseigr. dA.renberge tweede bollewerck, staende zuydtwest.
tDerde bollewerck mijnheere van Boussuyt met monsr.
de Bingincourt , staende zuytwaert.
tVierde monsr. de Lallein alleen, staende noortwest.
tVijffde bollewerck monsr . de Glagion, ouerste artyllerie•
meyster, mit mons r. de Tourlon, staende zuytwest.
Item int maecken van desen bollewercken hielt men
ordinantie van allen regimenten, ruyteren ende knechten,
hoeren ende boeuen, groothans ende cleynhans, niemant
exempt, ende mosten met allen regimenten bij gebuerte
te bossche gaen ende houdt halen mit lange fagoten, soewel te perde als te voet, Blek regiment met haeren gc»
strecten veendelen, pijpe erfde trommel, ende de ruyteren
met haere trompetten ende standaerden, die zwarte ruyteren, inuyseleii ende cornetten, ende elck zijn ouerste
cornellen ende capiteynen voirtreckende ende oick niet
min geladen zijnde, dan die minste van haer etc. Ende dit
t
geduerden totten V e° Nouembris, dattet ganssche leger van
flair toech.
Item opten XXJe! Octobris is seker volck vuytgetogen
mitten mintier mr. Peter Andries ende diuersce munitie
naer die Fransche palen, om seker sloten, stereten ende
kercken te doen springen , ende hebben yerst doen springen een slot ende sterete, genaempt la mayson de Villemon,
mit een scoen huys van plaisance ende noch daer aen gelegen IJ scoone dorpen verbrandende, staende zuytwest,
ende noch een slot, genaempt a Biert, e li de noch diuersce
dorpen ende cloesteren verbrant.
Item opten XXVJ°° Octobris inder nacht zijnder drie
lansknechten gestoruen opde wachte van couwe ende natticheyt, den eersen van haer was den schoonbroeder vanden graue van Ouersteyn vuyt het regyment van XLJ
veendelen knechten.

304
Item opten XXIX e° Octobris des nachts warender eenen
grooten hoop zwarten ruyteren vander wachte getogen doer
die felle onvervaerlijcke couwe , die welcke des anderen
daegs tsaren int ijser geslagen worden , ende men hiellter spidtsrecht ouer, dan ten lesten zo wordent haer altsamen vergeuen, doer bede vanden grooten heeren, hoewel nochtans zij die galge verdient hadden.
Item des nachts op Alreheyligen dach wasser inde
nieuwe stadt eenen grooten brant op geheuen, ende worden haest geblust, ende was een nieuw amonitie huys gefurniert mit speck ende keese , dwelck tsaren zeer wel
braeyden ende quaet was om blusschen.
Item op Alderheyligen dach soe toech vuyt dleger veel
ruyteren ende knechten 'nit schuyten ende bruggen ouer
IIIJ mijlen in Vranckrijck, om foragie te halen voirde
peerden, want dleger soe lange gelegen hadde voir die
voirgen. nieu stadt, soe en wasser geen voeder te crijgen ende moestent van verre nabij halen; ons voltik
was so diepe in Vranckrijck getogen , dat sij dicmael
tegens die Franchoysen mosten carmootseren, ende hadden ons volck eens hair voeder affhendich gemaect, maer
ons peerdevolck was soe sterck, dat zijt wedercregen;
alsoe mosten ons volck ten lesten met groote macht in
Vranckrijcke trecken om fourage te halen, ende die coninck
dele zijns selfs dorpen branden , om dat ons volck geen
voeder crijgen en sonde, ende alsoe doir gebreck van
dien soe verthoech d leger van Hesdynfert.
tAffscheyt van Hesdynfert tot den affdanck toe tot
Bapamen, daer alle regimenten sceyden ende
met het meeste geschut togen na Atrecht ende
voert naer huys.
Opten Ven Nouembris vertoech dleger van Hesdynfert
mit allen regimenten van ruyteren ende knechten, die
stadt wel sterck gemaeet ende van alles wel gefurniert van
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victuaille, ruyteren ende knechten, gescut, poeder ende
cloeten ei nde alle andere anionitie, wes van noode was ,
ende dleger campeerden des auonts tot Chasteau Auchy,
toebehoirende den graue van Egm endt, dair voir aff geroert staet.
Item op desen auont soe ontfynck die hertoge van Sauoyen van onsen prince van Spaignen ende die coninginne
van Engelant den coussebant van Engelant, dwelck is
doordene van Engelant.
Item opten VJ°° dach Nouembris vertoech dleger ende
campeerde des auonts anderhalue wijle van 0ssy te velde.
Item den VIJ°° Nouembris vertoech dleger ende campeerde tsauonts spade in een groot dorp, daer een scoon
abdije was, genaempt die abdije de Nostre Dame de Forestmonstier, in welcke kercke warden alle die autaren ende
scoone sepulturen omtwee geslagen vanden Duytschen, gelegen int lant van Bollonois bij een stedeken, genaempt
a Rue, gelegen ouer die Somme, welcke dorp worde na
des legers vertrecken verbrant ende die kercke mette abdije gesprongen.
Item ons volck toech mit Ouse schuyten ouer die Somme
mit eenen hoop lichte peerden ende heysteden die stadt
oppe, rimer sij scoten naer ons volck zeer sterckelijck, ende
dat geduerde eenen heelen dach lanck , ende ons volck
Melt dicwils scarmoetsinge iegens die Franchoysen ende
verbrandent al aff daer sij nae bij comen consten.
Opten IX°° Nouembris is ons volck mit XX veendelen
knechten getogen in een dorp, genaempt Creny, aldaer sij
een wijle scarmoetseerden iegens die Franchoysen , dan mosten die vlucht nemen doer tgebrech van tgroote ghescut.
Opten X" Nouembris van Nostre Dame Forestmonstier
verthogen, eampeerden des auonts te velde tusschen Ossy
ende dOrleans, ende opten seleen dach spronek tslot van
Auchy sander die kercke, diemen liet staende.
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Opten XJ", te weten, St. Mertens dach verthoech dleger
ende campeerden des auonts ter sijden die stadt van
Amyens vast aen die Somme.
Item ter tijt ende wijlen dat die quartierm rs. getogen
waren nade Somme om tleger te slane ende elek zijn
quartier te maken , ende ter wijlen dattet hier stille stont,
ende alle die wagenen van victaille ende die munitie ende
artyllerie vande key., ma t., soe wasser eenen pape nigro•
mantien, die des legers guide was, die welcke dede trecken eenen grooten hoop bagage wagens vande zwarte'ruy
ters ter sijden die galge ende iustitie van Amyens inden
grooten heerwech, treckende recht nader stadt poorten
toe , opdat die vande stadt van Amyens vuyter stadt treeken souden, hen mit desen vuytlockende , op dat sij dese
vracht ofte bagage wagens mochten tomen pillieren, ende
ter wijlen dat sij daerwaerts treckende waren, zoe heeft
dese pape zijn concept te wercke gestelt ende met hem
genomen twee duysent ruyteren ende isser mede getogen
beneden aff ende ter sijde der stadt in een valleije, verwachtende aldaer die Franchoysen, die vuyter stadt trecken
souden om dien buyt van wagens te pillieren ende inne te
te haelen. Nv ist gebuert, dat tgarnisoen van Amyens vuyter stadt is getogen mit IIIJ C peerden , ende hebben onse
voirgen. wagenen gepilliert ende nade stadt gebrocht,
dan en mochten inde stadt niet commen, sij mosten voirbij
een brugge passeren, daer hem ons volck verborgen hielt
in een valleije, daer sij de Franchoysen verwachtende
waren; ende soe wanneer dat sij daer omtrent arriueerden, soe toech ons volck metter macht oppe ende sloegen hacr aff IJe peerden ende de reste namense geuangen;
ende dit gescieden alnoch terwijlen ende aleer dattet leger gecampeert was, alsoe dat niet veel volcks en wiste
van deser saicken te spreken tot sanderdaegs ; ende dese
acte geschiede al doer desen pape, die welcke rijdt met-
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ten zwarten ruyteren ende bedreeff wonder met zijnder
consten.
Item opten XIJeu Nouembris dleger vertoeg terugge lancks
ende voer die stadt van Amyens, ende die vuyter stadt
scoten sterckelijck naer ons- vuyte; ende terwijlen dat wij
met ons leger waren treckende, soe waren onse lichte
geerden, die brantmeysters mitte scuyten ouer de Somme
getogen in Vranckrijck ende brandent alomme aff tot op
XJ mijlen naer Parijs toe; ende onsen pape den nigromancien werp tuier ieder stadt tot vier steden toe, twelck eenen
grooten brant ende gekarm maecte vanden volcke, ende
voert soe verbranden wij die fourhoer vande stadt tot ande
poorte toe, ende alsoe verlieten wij die stadt ende verthogen mitten geheelen leger, ende campeerden des auonts
tot bij Corby, ende verbranden aldaer een schoon dorp
ende een slot, ende hadden aldaer weder een carmoetsinge iegens de Franchoysen.
Item men moet weten , dat ter dier tijt zeer scerp die
victaille volgden als van bier, wijn ende broot, ende datter
luttel victaille was voirden peerden , wantiet spade int iair
was ende waren te diepe int landt, ende ten hadde geweest dat wij groot geluck hadden gehadt van schoen we•
der ende dat geregent hadde , het gescut soude qualijck
vuyten velde te gecrijgen geweest hebben, alsoe wast tot
van vertrecken.
Item den XI1Jen Nouembris verthoech dleger van Corby,
ende onse hoopen begonsten te sceyden ende trocken mit
Benen grooten hoop ruyteren ende knechten , met alle den
gescutte ende die amonitie tot Ankers toe, in welcke
stede men redelijcken wijn vaat, ende was gedestruert van
tiaer te voren , ende men vantter luttel volcks binnen , in
welcke stadt die coninck hadde doen bouwen een scoen
nieuwe buys ende en was noch niet volmaeckt, ende daer
tondt oick een scoon kercke inne, welcke stadt worde
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verbrant in ons vertrecken, ende alle die stercte doen
sprengen ter begeerten vanden voergen. nigroniantien die
pape, die welcke tot eniger tijt vandes conineks van Vranckrijcks wegen aldair in eenera toirn lange gevangen geweest hadde, ende hij halp zijn seluen dair vuyt duly
Zijne conste, alsoe da goen zegde inder tijt, dat hij daerinne
sat ende men geordonncert hadde, als datmen den pape op
eersen morgenstont vuyt den toern brengen soude ende
doen executeren; als hij dit wiste, soe maecte hij hem dier
vuyt ende hij vant zijns selffs te Bapamen inder stadt, also
was die fame ouer al.
Item des anderdaegs dairna verthogen metten gescutte
ende munitie tot vair Bapamen, ende een deel des gescuts
inder stadt gelaten ende ander munitien ende voert den
meesten hoop gesceyden.
Opten XV" Nouembris getogen metten gescutte ende munitie van Atrecht ende aldair afgedanct pioniers, busmcys.
ters, condituers ende alle andere administratuers ende bevelhouwers vande artyllerie ende munitye vande key. mat.,
ende die ruyteren, die den gescutte geley gedaen hadde
tot Atrecht, togen te rugge naede nieuwe stadt van lies•
dinfert, ende alsoe worde de crijch geent van dit voirgen. iaer.
16. VERGADERING. 4 OCTOBER 1851.

Bibliotheek. Briefwisseling. Maria van Beigerbergh en A. 31. d
Schuerman. Joost Jansz. Beeldsnijder. Schriften uit het begin der
lee eeuw. Veldtogt van koning Philips 11 tegen Frankrijk, 1557.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer mr. J. A. Kluppel te Alkmaar.

11 Kaarten en staten betreffende de Iiondbossche.
Briefwisseling. Ontvangen eene missive van den heer
mr. 11. J. Koenen te Amsterdam, waarbij deze heer een
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kort verslag geeft van de wijze, waarop hij getracht heeft
op het laatst gehouden Taalkundig Congres te Brussel de
belangen des Genootschaps te behartigen, en zulks naar
aanleiding van den last, hem daartoe door het Bestuur
des Genootschaps opgedragen.
Na de aandacht van het Congres nader te hebben bepaald , op het bestaan en het doel des Genootschaps, om
namelijk door het uitgeven van ongedrukte bronnen en
echte bescheiden de algemeene vaderlandsche geschiedenis te bevorderen, heeft de heer K. de Zuid-Nederlandsche geschiedkundigen opgewekt tot het inzenden van
soortgelijke oorkonden uit België, zooals dit reeds door
sommigen gedaan is; door welke medewerking het doel
des Genootschaps bijzonder zoude worden bevorderd. Ilij
heeft daarbij de leden van het Congres opmerkzaam gemaakt op het jaarljjksch overzigt, dat door het Genootschap in de Kronijk gegeven wordt van alle belangrijke
geschiedkundige werken, welke in het verloopen jaar in
Noord-Nederland in het licht verschenen zijn, en den
wensch te kennen gegeven, dat Bene soortgelijke opgave
elk jaar ook met betrekking tot België aan het Bestuur
des Genootschaps werd ingezonden. Indien daarenboven
een volledig overzigt van alle geschiedkundige beschrijvingen van steden en plaatsen , welke sedert 1830 in België zijn uitgekomen, in de Kronijk des Genootschaps kon
worden geplaatst, zou daardoor het onderling historisch
onderzoek niet weinig worden bevorderd.
Maria van Reigerbergh en 4. N. u Schuerman.
Daar de heeren mr. IL Vollenhoven te 's liage en dr.
G. D. J. Schotel te Tilburg voornemens zijn , om de brieven van Maria van Reigerbergh uit te geven en de laatsgemelde zich daarenboven voorstelt, het leven en de
onuitgegeven schriften van A. M. á Schuerman te ehandelen en aan het licht te brengen , zoo noodigen zij de
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leden des Genootschaps, die in het bezit van geschriften dezer beide vrouwen mogten zijn, beleefdelijk uit ze
hen ten gebruike af te willen staan, of wel de afschriften
daarvan aan het Bestuur des Genootschaps in te zenden.
Joost Jansz. Beeldsnijder, Medegedeeld door den heer
Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.
liet historisch berigt omtrent Joost Jansz. Beeldsnijder
en de door hem vervaardigde stukk^n, gegeven door Jacobus Koning, is bekend, zoodat het eerre bloote herhaling
zou zijn, hier meer iets van te zeggen. Op welken grond
echter de schrijver hem Beeldsnijder noemt, is en blijft den
heer B. v. V. tot heden onbekend. Onze schilderboeken
vermelden hem niet; alleen Immerzeel in zijne Historie der
Nederlandsche schilders, heeft hem een klein onbeduidend
artikel gewijd, doch noemt hem, naar het schijnt, bij den
waren naam. — De naam van Beeldsnijder is dan ook
volkomen in strijd o. a. met het hoofd der grondighe bescrijvinghe van Moordt-Hollandt etc. op nieu verbetert door
wijlen Joost Jansz., vermaert lantmeter , beeld-snoder ende
steenhouwer. Dat de bedoelde persoon alleen Joost Jansz.
geheeten heeft, bewijzen voorts de navolgende oorspronkelijke stukken , die zich in de verzameling van handschriften van heer B. v. V. bevinden.
Jck. Joost Jansoon beeldesnider , poorter der stede van
Amsterdam, als recht , actie ende transport hebbende van
Albert Gerritsoon , bekenne mits desen ontfangen te hebben
van den eersamen Dirck van Foreest , rentmeester der stede
van Alckmaer, die somme van twintich karolus guldens ,
dat stick tot twintich stuvers gerekent, over die betalinge
van een jaer losrenten, houdende op der stede van Alckmaer, op den name van Albert Gerritsz., ende sin verstenen op den XXIJ dach in Julio anno XYc acht ende tack•
tick; ende ick bedancke die voors. rentmeester van sin goede
betalinge. In kennisse der waerheyt hebbe ick mijn name
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hier onder gescreven in Augusto anno XT C acht ende tach•
tick. Somma XX gulden.
Joost Jansoon , beeldesnijder.

T. Eene teekening op perkament, zijnde de meting van
een stuk lands, voorzien van het merk zoo als op bl. 2 in
de verhandeling van Koning voorkomt, met uitzondering
dat de steel van den bilhamer naar de regterzijde ligt.
9°. Een dito teekening op perkament. Aan den voet staat:
Anno 1587 den IJ Junius ghemeten dit theegen woorde
lant , strechende van deeser steede nieuwe singelsloot , tot
ande Ilatuysers weeteringhe , toebehorende Birch Jansz.
Graef, eertas B. 11, ende op elhe camp sijnder groote gheteekent, coma over als (8966 B. 4%3 V.) dat is 17 11adt ende
400 R. ende 66 R. 46/t3 Y. Na Amsterveener castrim 500
R. voorts Nadi ghereehent.
Ghedaen bij mijn Joost Jansz. lantmeeter van Amsterlant,
gheadmeteert bij den hove van Hollant.
4°. Eene dito teekening op perkament. Aan het hoofd
staat:
Anno

1588 den lesten Maeius ghemeeten deese thegen•

woordighe stucken landts, die mit het groen gecoluert zijn,
ghelegen inden banne van Amsterveen, booven kerck , toecoomende Dierck Jansz. Graef, strechende wanden legmeer
suyt-oost op tot aen Jan van Geesten lant , wekken voors,.
lant is groot bevonden 24 Waadt, 8 kont, 24 roe, 8 voet.
Dit ghedaen ende ghemeeten op 500 roe over een madt.
bij mijn Joost Jansz., landtweeter van Amsterlandt , gheadt4niteert bij den hoove van Hollandt.
Nog bezit de heer B. v. V. van den bedoelden Joost Jansz,
de groote caerte van Noort-Hollandt van 1575, met de nieuwe
uitgave van J. le Francq van Berkley van 1778, geteekend
met het meergemelde merk, bij Koning voorkomende op
bl. 2. Aan den voet staat : Anno 1575 den 81 " Julij ghescr.
ende utghegeven dese caerte bij mijn Joost Jansz.
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Handschriften uit het begin der 18" eeuw. De heer dr.
N. P. Visscher te Utrecht legt ter tafel verschillende stukken van staatkundigen en administratieven aard uit het
begin der voorn. eeuw; zij worden in handen gesteld der
heeres van Asch van Wijck en Rethaan Macaré, om daarvan nader verslag uittebrengen.
Veldtogt van honing Philips II tegen Frankrijk in 1557.
Medegedeeld door den heer Rethaan Macaré te Utrecht als
vervolg van het voorgaand handschrift. Zie boven bl. 280.
Tot v, eersame leser, saluyt.
Hier vyndy e. leser den tocht ende gesciedenisse
int lange gespecificeert, bij onsen alder genadichsten coninck Philips, coninck van Spaignen, van
Vranckrijck, Ingelant, Neapels etc., mit een groot
heercracht van ruyteren ende knechten al vuythemsche, op den lande van Vranckrijck gedaen
int jaer ons Heeren 1557, beginnende van tle•
ger ende affsceyt van Florennes bij Philipe Ville
tot het afsceyt van die stadt ende slot, genaemt
Ham in Vermandoes, ende mede geaddeert de
tocht, gedaen in dit voerg. jaer tot den generalen affdanck , gedaen tot Valenchene op St. Andriesdach.
Item eerst het` leger tomende vanden ouersten velthere
hertoge van Sauoyen myt allen zijn heercracht van Florennes treckende verbij 1Ierryenborch; ende tusschen wegen
hebben diuersche scermutsinghe jegens den Franchosen,
zijnde myt der tijt gearriueert int lant van Vermandoes,
camperende opten Hen dach Augusti voer die stadt van
Ste. Quintyns ende Vermandoes.
Item opten IIJ en Augusti worde die stadt van S te. Quintyns beleyt, ende op den naemiddach het voorborch vander
stadt inne genomen myt Benen groot gewalt, aldaer een
clooster ende abdije nabij stondt, die welcke dat zeer sterck
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van binnen gebolwerckt was, ende zij hieldent zeer sterc•
kelijcken jegens ons volck ende scoten menigen treffelijcken
scoten vuyt, ende deden in ons volck groten scade, alleert
voorgen. clooster inne genomen worde, ende leden eerst
scade van vijffhondert pioniers ende vele ruyteren ende
knechten, die vore het innenemen gestoten worden; ende
alsoe die forte jnne genomen zijn , soe worter een batterije voorgemaect, om van daer die stadt te bescieten.
Item opden V°° Augusti den rijngraeff ontrent dier vlecke
gesonden hebbende XJ vendelen knechten, hopende de
Franchosen secours te doene om te ontsetten, maer sij worden geschut ende haerder verslagen tot ses vendelen toe,
nyet tegenstaende haren capiteyn mons r. Danlo, den broeder vanden admirael van Vranckrijcke, die worde met
enen hope knechten doer breeckende ende myt practijc•
ken inder stadt gelaten , maer de meesten hoop worden
verslagen, ende die sommige gevangen genomen. Ende
nadien dat dit alsoe gesciet was, soe worde die stadt P.
Quintyns beleyt lancx soe vastere, ende makende een groote
trenchee ende een vaste batterije aen die sijde, daer die
Franchosen inder stadt raeckten.
Item opten VIIJ de ° Augusti soe waren ontrent S. Quintyn noch ontrent drie duysent peert volck gearriueert ende
charmoetsarden jegens ons volck zeer sterckelijcken, alsoe
dat haerder een paert geslagen worde, ende mostent velt
laten ende Imt scande ontvlieden , latende van haren
pluymen.
Item opten IXen Augusti soe worden vuyt der stadt ge•
iaecht drie hondert vrouwen ende kynderen ende ter seiner stondt wedere te rugge inder stadt geiaecht, ende die
mare quam dien auont int leger , dat die Franchosen myt
een grote macht amasseerden naer S 1e . Quintyns.
Item opten X" Augusti op S t'. Laurens dach wordt die
stadt Ste. Quintyn vast bescanst ende beleyt, ende myt
VII. J.
21
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viere batterijen in viere quartieren myt grouen gescutte
wel vast gernaect, omme in viere quartieren die stadt te
bescieten. Ende ondertuschen dat ons volck zeer neer•
stelijcken laborerende waren om die stadt soe lancx soe
vaster te besluyten ende te benauwen, soe zijnder zeeckere
nyernaren gecomen aen onsen ouersten veltheere den hertor van Sauoyen, alsoe dat die Franchosen myt een zeer
groot heercracht a ^nasseerden myt ruyteren ende knechten,
myt grouen gescutte ende alderhande ad ^nonitie, om naer
Ste. Quintyns te tomen ende die stadt meynende outset te
doene myt een groot gewalt. Ende want zij ons myt harder armeyde naer bij waren op twee mijlen na, soe hebben onsen hoeren hier op enen corten raet gehouden ende
gesloten, alsoe dat sij myt cie meesten hope van ruyteren
van allen regimenten ende lichte peerden getogen naer die
vijanden vanden Franchosen, mit den ouerste veltheere,
den graue van Egmont, hertoge Erydk van Bruynswijck,
die graue van Mansfelt, Swartsenborch ende meer andere
granen ende heren. Ende bij lanek haer navolgende twee
regimenten van lansknechten inder slachoorden treckende,
ende onse ruyteren op een halue wijle nabij den Franchosen gearriueert zijnde, hebben haer met enen corten raet gevoecht om in die vianden te trecken , aldaer den ouersten
velthere den hertoge van Sauoyen alsoe myt den eersten
nyet wel toe gemoueert en was tstuck taengrijpen, ouermits want hij daer bij geen lansknechten en hadde; maer
den edelen , vromen ende zeer vaillanten heere den graue
van Egmont, die hadder soe grote moet toe om te slane
ende en hielt nyet oppe, hij woldec inne rompelen. Alsoe
dit aenmerckende onsen veltheere ende meer andere heren,
dat het moste geauontuert zijn, is terstondt myt allen
eerstichheyt gereden tot alle zijne ruyteren, hem coraige
ende moet geuende, ende hem seluen voor aen settende
ende alsoe judo viande ruckende, ende mijn here de graue
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van Egmont volgende ende toevende aldaer soe grote vailgandyse ende vromicheyt, soe dat het hem tot een ewige
memorie in zijn leuen ende naer zijn doot tot een grote
loff ende ere naergescreuen zal moordden. Die lichte geerden myt haer lanck weergescut volgende den swarten ruyteren myt allen gewalt, als hertoge Erick van Brunswijck
ende allen anderen heren ende ruyteren mede volgende,
ende braecken myt een gewaldigen cracht die slachoorde
vanden Franchosen , ende namen die vluchte naer een
bosch , die daer na bij stondt , ende worden alsoe verrast
ende hare groff gescut ondergaen, soe dat zijt nyet bruycken en consten , ende worde om lege ter eerde geworpen, alsoe ende in dier voegen dat sij alsamen geslagen
warden ende gevangen , ende haerder zeer luttel was, diet
ontsprongen.
Item men laet weeten, dat hier bij waren den finer van
heele Vranckrijck , die daer gevangen ende verslagen worden , alsoe hier nae, e. lescr , bij namen gescreuen staen,
ommers den meesten hoop. Ende hem wort affgenomen
tot den getaele tot XVIIJ groue stucken gescuts van dobbel courtauwen, slangen ende veel veltgescuts myt poeder,
sloten , tenten , pauilgoenen ende alderhande admonitie

mit groten getaele. Ende inden eersten soe worden haer
affgeslagen LV vendelen lansknechten , IIIJ m ruyteren.
Ende ter deser tijt oase lansknechten myt een groten
gewaldigen hope naer de slacht gesciedenisse vast an treckende ende ontfangen hebbende die tijdinge vonder gesciedenisse, zijn haer rasschende ende spoedende geweest ,
om aldaer bij te veesen.
Ende ter plaetsen aldaer bij comende, soe hebben sij die
doden gepilgeert ende naect vuytgedaen ende alsoe inden
velde laten liggen, sonder daer toe yet meer te doen, welcke
doden daer liggende lagen , ende branden al oftet lampen
geweest hadden, die gescoten worden vanden swarten ruy21*
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teren, die myt speck in hare vierroedere scietende waren.
Ende also is ons volek ende heren myt alder eeren ende
victoryen naer tleger van sinte Quintens getogen, elck
myt zijn buyten ende gevangen , als hartoge Eridt van
Bruynswijck myt zijn gevangen, den rijngraue ende monsr.
de rnarichael de St. Andreu, le ducq de Longeville, gevangen vanden graue van lllansvelt , ende voort alle anderen grote heren gevangen ende geslagen , die hier naer
genoemt staen.
Item in desen voorgen. slach en is nyet veel van onse
volcke gebleuen geweest, dan daer bleeff verslagen dat
edel bloet mijn here van Haueren, tornt sr . Loys van
Brederoede, den graue van Spiegelenberch, den graue
van Walsdijek, twee jonge Duytsce vorsten, noch twee
Spaensche heren, die hier ongenoemt zijn , ende luttel partyculier ruyteren int generael.
Item nadien dat onse ruyteren ende knechten zijn voor
sinte Quintens gecomen myt haren bute, gevangen , ge.
stutte ende alderhande admonitie, soe hebben die heren
laten bringen alle die vendelen vare den ruyteren ende
knechten, die zij inden voorgen. slach affgeworpen hadden, ende de selue doen op richten bouen op onse scanchen voor die stadt S te. Quintens tot een aenscouwen ende
een aensien voor die vander stadt, dwelck alsoe wel is
te presumeren, dattet den Frauschosen een droeuich eenschouwen int harte was, ende waren tot den .nombre tot
LXXVIIJ vendelen toe, myt den ruyter vendelen, die ons
volck van voor tot na , tot den voorgen. dage ende slach
toe, den Franchosen affgenomen ende onder voet geworpen
hadden; ende stonden aldaer vliegende tot vijff dagen toe,
ende daer na worden zij tsamen affgedaen , want die
Franchosen van binnen der stadt zeer sterckelijcken vuytscietende waren naer die vendelen, om dier te scenden.
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Copie.
Hie vyndy, e. leser, bij specificatie Bestelt den he.
ren vanden Franchosen , die in den slach gevangen ende geslagen zijn geweest op St. Laurents
dach die Xea Augusti anno 1 557.
Le due de Nemours.
Eerst monsr. le conestable de France, gescoten doort
dicke van zijnen beene. (Annas Mommorancius).
Monsr. de Mombron, filz q. de Suys.
Le due de Longueville van Mansfeit geuangen.
Ludouic le prince de Mantua , frere du duc de Mantua.
Le due (le Monpensier, Loys de Bourbon
Mons r . le marquis de Meyne.
Le Rijngraue. (Jo. Philippus). Geuangen van hertog
Le marischal de S. Andrieu. Erick van Brunswijek•
Monsr. de Laroisport (La Roche Hurion).
Le sr, de Larische Fouceau (Roche Faulcaut).
Le sr. de Rochefort.
Monsr. de la Roche Guyon.
Le sr. de Tayle (qui menoit larriere garde des Franchois).
Le sr . de la Chapelle (lieutenant du connestable).
Monsr. de Montmorenchy.
Mons r. de Lausack.
Le vicomte de Toureyne (nepos ex filia vanden connestable).
Mons r . de la Tremoulle (oick scoonsoen vanden connestable).
Monsr. de Olaneau.
Monsr. de Jainays.
Monsr. de Testamme.
Le baron de Tourlon.
Marquis de Rotelyn, monsr, de la Palisse, de graue
van Westerborch.
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Monsr. d'Aingheyn (Johannes Borbonius).
Tués.

Le comte de Villaers et plusieurs autres.
Le sr. de Ryoni.

Item opten XIIJ en Augusti worde die stadt van St. Queno
tin beschoten, ende opden seluen lach getogen mit een•
regiment van ruyteren ende knechten mit vele amonitie
ende joncker Jan van Liere, lieutenant vande artyllerye,
nae tslot genaempt Goy, alias chastelet, gestaen te halo
wegen tusschen St. Quintins ende Camerijck , op welck
slot die Franchoysen soldaden diemael vuyttreckende, beschadichden vele onse victailliers , affwerpende menigen
wagen, want dat slot ter dier tijt vande Bourgonschen soe
vaste niet beleyt en was , zij en mochten op eender zijden
vrij vuyt ende inne trecken totter tijt, dat hair namaels
benomen worde. Ter dier tijt lach dairvoren een cornelle
mit X veendelen knechten , die sterck waren van Vm toppen;
den capiteyn was genaempt Elbordt van Monichuysen, ende
mede lagender Spaensce veendelen ende lichte peerden.
Item ter deser tijt quam seker nouuelle van Roome , dat
Marco Anthonio de Colonna hadde geslagen IIJ m Switzers
ende des paus lansknechten , wairdore men verhoipten

in corter tijt te winnen ende inne te nemen Palliano,
waerme dat den paus een groote stade ende homoet ge.
daen sonde wesen.
Opten XIIIJe° Augusti hadde die Bourgoensche omtrent
Chastelet een scarmoetsinge iegens die Franchoysen ende
sloegen haer aff drie veendel knechten metten geuangenen.
Item hier te voiren den XIIJ80 Augusti , soe is die mat.
vanden coninck gearriueert voir die stadt van S te. Quintins
mit ruyteren ende knechten ende met een groot getal van
gescutte ende amonitie mit den grooten treyn, ende van
dier tijt aff dleger gevolgt , besichtende alle forten ende
sterakten tot op zijn afftrecken toe opden XIJ0° octobris
van die stadt ende slot Han in Vermandoys.
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Opten XVen Augusti mit eiere batterijen geschoten opte
stadt S. Quentins mit XLVJ groue gescutten, geduerende
den heelen dach totten auont toe.
Item opten XVJe ° Augusti toech joncker Jan van Liere,
lieutenant vande artyllerie van S t°. Quintins mit ruyteren
ende knechten naer Chastelet, ende opten XIX en is hij weder int leger gecommen, mit hein brengende een treyn
van XXIJ groue geschudts ende alle andere amonitie van
poeder, cloeten ende vele nieuwe pioniers.
Opten XX Augusti zijnder doer die schaerwachte ende
schiltwachte inder nacht ende mit subtilicheyt doirgebro•
ken VIJ veendelen knechten voir S te. Quintins tot aende
baterije van mijn heere die graue van Meghen, meynende
alsoe doirgeslopen te hebben oni inder stadt te tomen;
mair die vaillante Natuursen hairder gewaer wordende ende
makende eersen allarm, hebben die Franchoysen meer dan
IIJc geslagen ; niet iegenstaende dien, soe zijnder vande
Franchoysen een part inder stadt geraect, hoe wel dattet
hair namaels niet veel en profyteerde. Ten eynde van
dese gesciedenisse soe heeft men beuonden IIJ Franchosen,
die vuyter stadt geuallen waren, geuangen genomen hebbende, ende na desen dat dese Franchoysen ondersocht
waren , zoe worden zij corts dairna tsamen gehangen. Dese
Franchoysen hadden in hair confessie te kennen gegeuen
tot welcker zijden datmen die stadt beschieten mochte, ende
vair dat sij tot hairder onstercste was, ende mede soe
wasser inder stadt gemaect een catte, een hoechte dairop
dat een stuck artyllerie opgewonnen was , dwelck stuck
dicmael in ons leger schoot ende dede groote scade, menichmael scietende inde amonitie ende inden heeren tenten, ende scoot in een diepe leechte, dwelck met een sub.
tylicheyt toegonck, als te weten, zeer luttel geladen, opdat;
tet cort stieten soude ende men beuandt dicmael clooten
geschoten vuyter stadt, die van houdt waren gemaect ende

820
vol negelen geslagen. Corts na dier tijt soe worden dat
geschut vuyt zijnder plaetsen van buyten gescoten, ende
was stade dattet niet ouer lange te voiren van daer en
was gestoten, ouermits die scaede.
Opten XXIIJ Augusti worde Daniel van Erp condituer
vande artyllerie gescoten opdie baterije van joncker Jan
van Liere.
Item hoe nauwe dat die stadt van St. Quintins beleyt
was ende sterckelijck bescoten worde, nochtans die van
bynnen en lieten dairomme niettemin hair vloeken te luy•
den van alle getijden, ende het huerwerck van alle getijden ende het huerwerck van S`°. Quintens kercke slaende,
soe dat men bijna all tleger doir mochten hoiren ende tellen alle huyren bij dage ende nachte, dwelck was een
sonderlinge couragie ende grooten hoemoet voir die van
binnen der stadt.
Opten XXIIIJ Augusti wordde joncker Jan Verborch
van Vtrecht, edelman , vande artillerie, die luchter hant
affgescoten opde baterije van joncker Jan van Liere , lieutenant.
Opten seluen dach worde doer beyde zijnen armen gescoten van vuyter stadt, Hans van JEontsiau, condituer vande
artyllerie, sittende in zijne tente inde amonitie in een
diepe leechte, ende sterff corts dairna tot Mechelen.
Opten XXVJ" Augusti worden ons ouerste artyllerie mr.
mijn heerti van Glagion doer zijnen luchteren aerm mit
een hantroer vuyter stadt gescoten op zijn baterije.
Itern op donredach den XXVJ Augusti was van wegen
des conincks geordonneert die stadt van St. Quintins te
laten bestormen , weleken dach was eenen bijsonderen geannoteerden dach, want het was den gewoonlijcken fair•
ommegancksdach, als flatmen inder stadt St. Quintens mit
processie omme te dragen plach; ende onse mat. vanden
coninck mit alle zijn baroenen ende groote heeren waren
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dien namiddach al te peerde, elck op zijn aldercostelijcste
vuytgestelt met gebardeerde peerden int gouden laken etc.;
ende wanttet begoste zeer te regenen ende quaet weder
te worden , zoe wordet vuytgestelt tot des ander daegs
toe, zoe dat een yegelijek reet weder naer sijn quartier.
Item op desen voirgen. voirmiddach worden in allen
legers mit des mat". trompetters omme geblasen ende gecondicht, soe wie den admirael van Vranckrijck in geuangender hant leuendich leueren conde, onse coninck soude
hem bescencken mit X m gouden croonen eens, ende dit
worde alsoe gedaen, op dat den admirael niet versteken en
soude worden ofte doot geslagen ende worde, vercondicht
in Franchoys, Spaens, Duyts ende Ingelscer talen.
Op vrijdach den XXVIJ Augusti worde die stadt van St.
Quintins zeer sterkelijck bescoten met IIIJ baterijen in IIIJ
quartieren vande stadt mit LXXVIIJ stucken ofte stucken
artyllerye, geduerende sonder cesseren vander sonnen op•
ganck tot des namiddaegs ten IJ hueren, datmen den
storm ende loop doen soude. Ende onse ma t. vanden coninck weder geseten te pcerde in grooter triumphen mit
zijnen heeren ende baroenen als voirgen. naer die stadt
rijdende om den assault te doene, ende was geordonneert
ende dlot geworpen mit wat regyienten van IIIJ veendelen knechten, die den yersten storm doen souden; alzoe
geloot zijnde soe wordden den storm gedaen in IIIJ quartieren vande stadt, ende waren dese navolgende: een veendel Namuroosen, een veendel Spaignaerts, een veendel
Duytschen ende een veendel Engelscen, ende vuyt elcken
rotte van allen regimenten knechten eenen knecht; ende
worden alsoe in IIIJ quartieren die stadt gestormt ende
beloopen, ende alle ruyteren ende knechten worden voir
aen die stadt inden velde in slachoirden gestelt, aldair
staende tot dat die stadt inne genomen was; ende daer
dat onse ma t. stout met zijn heeren ende baroenen, dele

die loose geuen allen ruyteren ende knechten, ende want
men dat men aenvallen soude, St. Joerge, St. Joerge, dit
was die loose; weleken assault zeer vehernentelijck
gonck ende gescieden des namiddachs ten twee hueren,
aldair dat die Namuroosen groote eere behaelden, want
sij eens affgeslagen worden ende hernament weder ende
waren vanden gersten inder stadt, ende hairder was den
minsten hoop dooden inde grauen gebleuen. Desen
ginck zeer miraculoselijek te wercke, want die stat noch
seer onstormelijck was ende daer zeer cleyne bressen inne
gescoten waren ende was quaet om te becliiumen, want
die wallen waren zeer steyg'e ende hooge om op te clim.
men ende zeer diep van drooge wallen , alzo wast zeer
pijnlijck ende prineipael voir die gene, die noch groote
weer mosten doen tegens die van binnen, die vuyter stadt
ouerwerpen vele wonderlijcke instrumenten van vier ende
achtcantige booneen met biere pinnen, fackelen ende wonderlicke engenien; dan die vreese dede dat die van binnen
haer soe haest lieten ouerloopen, want binnen IJ hueren
tijts warender ouer XX veendelen knechten ieder stalt
ende sij waren zeer benaut ende vast beleyt, ende mede
sij en hadden niet vele werbaer mannen inder stadt , ende
die stadt was vol wijoer ende kynderen. Den admirael
van Vranckrijck hielt hem soe vast in zijn bedwanck als
hij sonde om die stadt te houden, meynende altijts ontset
te vercrijgen van zijnen heere den coninck, maer den slach
van St. Quintin belettet zeere, datter geen ontset gedaen en
worde; die geuangen Franchoysen verclaerden ons dick•
mael, hoe dat sij tot diuersce stonden den admirael te voete
vyelen, ende baeden hem, dat hij die stadt met een goet
apoinctement wilde opgeuen, maer hij en wouder geen•
sei s toe verstaen, ende dat meer was, hij dede opte
merct IJ galgen richten, ende waer dat hij vernam twee
persoonen bij den anderen raet houdende, die wildy doen
toe
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hangen , om deswille dat die borgeren den anderen niet
gewilligen en souden ende met Benen hoop den admirael
oueruallen ende hem alzoe zijne macht affnemen. Alsoe
hielt den admirael die stadt ten vuytersten toe, die om
sijn getrouwicheyt te prijsen was, dan men scrij hem
toe, dat hij die oirsaeke was, dattet bestant hier voirtijts
gemaect gebroken worde.
Item alsoe die stadt inne genomen worde, zoe bevantnren datter niet veel volex inne verslagen en worde, niet
ouer getal van drie hondert werbaer mannen, die int innemen ende rnitter hitten verslagen worden, anders soe worden alle treffelijeke borgeren, nonnen, rrrunicken ende volck
van estirnatie geuangen genomen, ende die reste van mans,
vrouwen ende kynderen , die mit groot gin inrrurnerabel getal
inden stadt gevlucht waren van allen dorpen ende cleyne
steden dairomtrent gelegen, die worden in onse ma". leger
geconduceert van zijne trauwanten, aldaer mense spijse
ende dranck gaff ende des anderendaegs mit geley naer
die palen van Vranekrijek geconduceert, dan inden wege
soe worden sij noch gepilgeert ende vele doot geslagen.
Item int innemen ende inden storm van deser stadt en
hadden wij niet zeer groot verlies van onsen volcke, die
daer doot bleuen, dan dair worde thooft afgescoten die
coronel vanden Engelscen, anders en worter egeen sonderlinge persoonen geslagen van grooter estime.
Den admirael was in een `scoop huys ende earner rustende ende verwachtende die huere , hoe dattet met hem
vergaen zoude, hebbende bij hem twee edelluyden, zijne
lijffknechten, om hem in zijnen noot te beschermen ende
bijstandich te veesen; ende alsoe aide stadt doire diuersce
knechten den admirael soichten, zoe yst datter sommige
soldaden van Spaignaerts int huys zijn getreden, daer den
admirael binnen was, roepende mit luyder stemmen, admirael ! admirael! ad rnirael ! , ende soe hem die admiraals
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lijffknechten werbaer maecten tegens den Spaignaerts, soe
hebben sij die twee edelluyden doot gesmeten ende dat
meer is, tis duysent geluck, dat sij den admirael oick niet
doot en sloegen, want aleer hij hein liet kennen, creech hij
een quetsure int hooft, ende worde alsoe gevangen vanden Spaensceii soldaden ende alsoe gebrocht voir die mat.
van onsen coninck, die geen sprake met hem en hielt, dan
als hij hem gesien hadde, deden weck leyden ende worde
des anderendaegs vuyt het leger gevoert ende gesonden na
Brabant mitten anderen gevangen.
Item int innemen vande stadt warender enige Spaignaerts, die geuangen hadden des admiraels broeder monsr.
de Dandelo, daer hier volren aff geroert staet, die welcke
den Spaignaerts geloeft hadde voir zijn ransoen IJ m croonen, ingevalle sij hem los wilden laten gaen op sijn gelooue ende eedt, alsoe sij deden, ende doen hij los vuyten
handen quam, soe verstack hij hem ende quam in Vranckrijek ende die Spaignaerts en cregen niet, dan nadat ons
heeren te ooren quam, worden sij daertoe geuangen ende
int leste gehangen.
Item inde stadt opte merct stont een, groote herberge,
genaempt den Gulden Schilt, daerbinnen dat men vant
verslagen ende vermoert tot XXXIIIJ vrouwen ende kynderen, ende is te presumeren, dat die vrouwen hair te werre
stellen wilden, ende dattet dair doer hair gescieden; het
waren Ingelsce, die dit huys inne genomen hadden, welcke
nation zeer mordadich is; vuyt dat huys gescieden corts
hiernaer noch meer quaets, als hiernae volgt.
Opten XXIX"° Augusti worde die merct in brande gestelt, ende die oirsake van desen brant is geresen doir
dese herberge, als hiernae volgt : Opten namiddach soe
quamen aldaer nae die voirgen. herberge eenen hoop
Duytscer knechten, die den Ingelscen dat huys affhendich maken wilden ende woudenser vuytslaen, ten eynde
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Jatter twee Engelsce int geuecht loot bleuen ende be.
hielden nochtans het hays, ende nae dit rumoer gestilt
was, zoe zijn die Ingelsce bijden hertoge clachtich gevallen van den ouerlast die haer gedaen was, ende den
geweldigen preuoest is terstont nae die Duytsche knechten getogen ende heefter opte merct sonder misericordie
drie doen hangen, wairdoir men presumeert, dat die ouerlanders die merct in brandt stelden ende deden een groote
stade.
Item in dese stadt was soe ontallijcken groot goot, dattet
niet en was om te sommeren , want olie lantluyden ende
die cleyne stedekens van dair omtrent waeren daerinne
gevlucht, ouermits dattet soe sterek een stadt was. Die
Spaignaerts hebben in dese stadt, naer gemeyn seggen, in
bueten van goudt, syluer ende van alderhande costelijcheyt
gepilliert ouer die waerde van IJ tonnen gouts, ende ander natien naer aduenant.
Item onse mat. Bede ter dier tijt die kercke in bewaer•
Wisse stellen mit eenige Spaignaerts , want hij niet en wilde
dat mense pillieren oft plonderen soude. Ende St. Quin
tens casse met meer andere cassen ende reliquien, ornamenten ende andere ciraeten vande kercken in zijne teute
brengen; ende men dede ter tijt dat dese reliquien bij die
mat. waren, dagelijcx misse dair voire, ende men seyde,
dat die mat. alle die ciraten ende cassen weder inder kercken heeft doen bringen ende leueren, soe wanneer zijne
mat. van Ste. Quintins is verthogen; ende van dier tijt
voirtaen heeft die mat. die stadt wel vast ende sterck
doen fortifieren met ruyteren, knechten, pioniers ende allerhande amonitie, wes van noode is geweest, verhopende,
dat zijne mat. ende zijne nacomelingen van zijnder linee
ten ewigen dagen besitten solden die costerije van St. Quintins, iaerlycx weerdich ouer XC m croonen.
Item opten XXIX eu Augusti ist dleger van S' Quintins
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verthogen mit zeer groote macht van ruyteren ende knechten ende gestutte naer Goy, alias Chastelet, gestaen tusschen Ste. Quintins ende Camerijck te half wegen , aldair
bijstaende een scoo p abdije, genaempt labbije de S. Martyn.
Opten fiersten Septembris worde tslot beschoten ende die
vanden slote stoten menige treffelijcke scuete in onsen leger, doende groote stade, erfde worde een senyt vuytet slot
gestoten, vallende inde leegte inde amonitie, ende trefte
een tonne met poeder ende en gaff geen vuer ende doode
noch een pert daerbij, sonder meer stade te doene.
Item op desen dach worter een ouerlantsce vrouwe
lenendich int vuer geworpen voir S te. Quintins ende verbrant , die opsettens wille dleger in brant gestelt hadde.
Item op de seluen dach worter onnooselijek een wijntauernier van Mechelen, genaempt Bastiaen Weerdt, inden
hert inde amonitie sittende ende verwachtende joncker
Jan van Liere, inde amonitie tusschen twee personen van
een falquenet doirscoten, ende was dien dach dair gecommen mit een voider goeden wijn om die te venten ende
mit joncker Jan van Liere dien auont goeden chiere te
maken , ende en hadde zijn leuen iiiet meer in enich leger geweest.
Opten IIIJen September des auonts worden XXIIIJ stucken artyllerye int scansse voir Chastelet geuoert , ende des
anderen daegs den vijften zeer sterekelijeken bescoten ende
des nachts dairnae mit apoinetement het slot opgegeuen,
beheltelijck lijff ende goet, ende des anderen daegs sijn
die Franchoysen dair vuyt getogen mit all hoir goot, dat
sij tonden dair vuyt geuoeren ende gedragen , ende waren wel die drie deel al arme craneke menschen, alsoe
dat sij tslot ouergegheuen hebben ouermits haerder craneheyt, ende die peste was binnen den slote, ende opdat sij
te bat ende te eer haer goet daer vuyt mochten gecrijgen ,
soe halp hair ons volck mit wagen ende peerden om
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hair goot vuyt te voeren ; ende voir tslot worde omme
geslagen, hoe dat nyeinant, van wat qualiteyt hij ware, en
soude den Franchoysen hynderlijck wesen aen lijff ofte
goot, op lijff straffers, ende worden alsoe met geleije van
zwarten ruyteren geconduceert tot op die palen van Vranckrijck , die welcke, (niet iegenstaende tverbot te voiren gedaen) pillierden die Franchoysen , ende sloegense som
doot , zijnde een stuck wechs buyten dleger.
Dit voirgen. casteel behoorde toe mijn heere Vendosme
ende is gesteerct ende gemaect geweest duer ordinantie
van Meerten van Rossum ende was noch niet volmaect,
want daer stout een bollewerck , dat niet hooch vuyt gemaect en was, datmer defensie vuyt mochte doen , alsoe naer tvertrecken vanden Franchoysen yst van ma`s.
wegen sterck gemaect ende mit ruyteren ende knechten
bewaert, wel gefurniert van alle victaille ende alle behoefte
ende gescutte , ende is te deser tijt een sterck onwynlick
casteel , wel gelegen tot defensie van tlant van Artoys
ende om Ste. Quintyns vrij passagie te openen , om tallen
tijde die stadt te victaillieren , alst van mode soude wesen.
Opten VIJ Septembris toch ons volck y uytet leger mit
een regiment ruyteren ende knechten naer een slot ...... 1)
gelegen omtrent Peronen, aldair dat Franchoysen op lagen;
ende als die Franchoysen onser gewaer worden , zo en
dorsten zij onser niet verwachten ende thogen terstont
vanden slote ende stakent in brande, ende noch een scoen
dorp daer bij gelegen, ende alsoe toch ons volck weder te
rugge naer tieger, mit haer bringende eenen hoop Fransche geuangen.
Item hider tijt dat wij noch lagen voir Chastelet, zinder
I,l ruyteren vuyt dleger van sinte Quintens getogen naer
Vranckrijck om auenturen , ende tomende voir een stadt,
genaempt Sanney, hebben stoutelijck die stadt opgeheyscht
4) ln tiet handschrift open gelaten.
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inden name van oase ma t ., haer dreygende mit diuersce
dreygenienten, seggende, ingeualle dat sij die stadt niet
op en gauen nuit goot apoinctement ende dat sij ons gestut
verwachten ende lieten die stadt beschieten , men sonde niemant in genade nemen, edel of onedel , ionck of houdt,
ende ten was haer niet mogelijck iegens te houden IJ dagen , seggende mede, dat ons volck Chastelet inne genomen hadde mit gewelt ende al doot geslagen datter binnen
was; ende die Franchoysen niet beter wetende , hebben
hierop eenen corten raet gehouwen ende op gegeuen, daer
vuyt treekende ende ons luyden daer inne; ende ons ruyteren sonden terstont naex dleger om hulpe van knechten
ende ander prouisien, opdat sij die stadt mochten inhouden.
Die Franchoysen beuindende, dat sij haer alsoe hadden laten bedriegen, ende dat Chastelet noch niet inne genomen
en was, hebben haer die paysanten zeer sterck geivaect
ende mit groote vergaderinge die stadt beloopen, ten eynde
dat sij oase ruyteren weder vuyter stadt dreuen; ende ons
volck int leger dese tijdinge verhoort hebbende, sijn ieder
nacht met ruyteren , knechten, gescut ende alle andere
amonitie nae Sa•nney getogen, ende die Franchoysen , verhoorende, dat ons volek op een half mijle nabij waren soe
sterck, soe en dorstense onser niet verwachten ende zinder
weder vuyt getogen; ende die graue van Egcuondt terstont
met ruyteren ende knechten daerinne getogen ende een groot
regiment van ruyteren ende knechten daerinne geleyt, tot
dattet leger van Han afftoch ende den lesten tocht deden,
ende in zijn vertreck verbrandemen die stadt ende raseerden die stercten der seluer stadt.
Op Onser Vrouwen geboorten auont den VIIJ e' Septembris vertoech dleger van Chastelet na S te, Quintens ende
des anderen daegs van daer mit een groot gewelt ruyteren
ende knechten, camperende voir een slot ende stadt in
Vermandoys, genaemt Han, toebehoirende mons r. de Ven-
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dome, waerbij stont een scoo p warande, alomrne besloten,
ende ons volck stoten IJ ofte IIJ dagen opt slot ende belagent lanx so naerder, scaermutserende iegens den Fran.
choysen , ten eynde dat sij soe lapges so naerder benaut
worden ende en dorsten die stadt niet langer iegens houwen , alsoe dat sij inden nacht met grooten hoopen zijn
getogen, ende hairder eenen grooten hoop op tslot , twelck
zij meinden live te houden , ende hadden al hair kelders
ende vertrecken verborgen ende die stadt in alle sijden in
brande gestelt, die nochtans scoone ende wel getymmert
was , ende branden soe nae off, datter ouer drie huysen
niet en bleven staen , ende mede die scoone cloesters ende
kereken al verbrant; dan haer goot worde namaels van
onse knechten geuonden ende vuytgegrauen , dwelck on•
somniierlijck was; ende nadien dat die stadt so dicmael
is opgcheyst geweest ende sijt niet en wilden opgeven,
worden der drie nieuwe baterijen voir tslot gemaect ende
seer sterckelbck bescoten opten Xen Septembris tot des
anderen daegs des auonts toe, ende die Franchoysen,
aenmerckende , dattet hair niet muegelijck en was langer
te resisteren, hebben zij hair op gegeuen in handen ende
wille van onse coninclicke mat.
Alsoe onse mat. dit voorgen. slot op genomen hebbende
tot zijnen wille , soe heuet sijne mat. op tslot een hoip Spain•
gers gesonden ende alle die Franchosen, die daer op waren,
doen trecken bonen in een groten dicken toorn ende rontdeel,
ende mosten daer bonen blijuen , tot dat de mats. raet ge.
sloten was, hoe flatmen mette Franchosen handelen soude,
ouermits want zij hare scone stadt alwillens verbrant hadden. Alsoe saten sij dair bouen tot den XIIJ Septembris tot;
ende op de namiddach soe zijn alle die Franchosen daer
aff gebracht, sonder enich geweer mit haer draegende,
twelck waren een groten hoop armer menschen, ende myt
geley van swarte ruyteren geleyt na die Franchosche pa.
VII. J.
22
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len, ende den meesten hoop daer vuyt genomen ende die
strengxste om ter geleijen te se y den,, die sommighe Nebbe
die ruyteren doot geslagen , die capiteynen als mons r. de
Feue ende zijnen lutenant zijn geuangen gehouden ende
gesonden mit den anderen na Brabant ende op die fontieren.
Item op dit slot worde zeer veel wollen gevonden, dwelck
den hartoge de busmeesters int generael gesconcken heuet,
daer dat zij een grote somme gelts affrnaecten , ende die
sommighe van haerluyden vonden in die wolle sacken
veel goedts , sillier ende gout ende costelijcke juwelen verborgen van die Franchosen.
Item op dit voorgen. slot was veel gescuts gevonden;
onder all het gescut soe waerender tien metalen halue cortauwen , daer op dat stonden die wapenen van mijn here
van Beueren , die welcken men seyden dat die Franchosen
eertijts hadden gepilgeert opt huys van Journahem , dat
mijn heer van Beueren toe te behoren plach. Ende oeck
soe seydemen, als dat dit slot zijnen oorspronek heuet
gehadt ende is gesproten vuyt den huyse van Bourgoingien. Op die muren ende in die stenen stondt op dinersche plaetschen jnne gehouden myt diuisie S r. de Hammes,
waer vuyt dat dese stadt zijnen naem voert ende heet
Iíamme, dan sommighe heten hein Ham, ende is gelegen

in Vermandoes.
Item in deser tijt soe zijn van onse ruyteren vuyt dleger
getogen geweest ende gecomen- voor die stadt van Noyon,
welcken stadt zij op eyschende waren jn snicker voegen,
alse zij Sanny opgeeyschet hadden, daer hier vore aff geroert staet ; ende hebbent oeck in alsuleker voegen inne
genomen, moer hierbij waren een regiment knechten'; die
Franchosen opgegheuen hebbende, soe trocken sij daer vuyte
ende ons volck daer inne, ende beroefden die stadt ende
togen daer weder vuyt ende staecken die stadt inden brant,
ende alsoe van daer weder na Heger gecomen. Noyon
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worde van Merthijn van Rossems tijt noch eens verbrant
jut jaer LIIIJ, ende sedert soe wordeiit weder op getim•
inert, scoender dan van te voren was, ende sterck gemaect
myt een schoon nye bolwerck , ende ter deser tijt in dit
voorgen. jaer van LVIJ geheel verbrant ende gedestrueert.
Item opden XIJ" Septembris soe worde een ruyter, een
verrader vuyt het regiment van den graue van Egmont,
gehangen , die welcke de Franchosen allen secreten vuyt
onse leger ouer screeff.
Item opden XIIIJ°° Septembris soe worde het besteek
gemaect vande sterckten ende bolwerck vander stadt I1am ,
ende die stadt worde gefondeert ende die reuieren om die
stadt geleyt ende die granen gediept ende gewijt ouer LXX
stappen wijdt ende daerbij een ordonnantie van drie eerde
bolwercken ende tot elcke bolwerck een ouersten heere
daer toe genoemt, die elck om prijs ende eere hare bol•
werck lieten wecken. Ende dat eerste bolwerck was onse
mat°. de conincx, dwelck begost te inaecken was geweest
vanden coninck van Vranckrijck, staende aen, die stadt
poorte ende staet oostwaert; het tweede bolwerck was
den hertoge van Sauoyen , staende noort west; het derde
mijn here van Glaesion, ouerste artillerye m r., staende
suydtweest; ende het slot staet zuydtoost. Ende dese heren
waren dagelijcx den meesten tijt op hare bolwercken te
minsten een vre tijts, soe wel onse mat. vanden coninck
als dander heren, ende geuende hare ordonnantie. Ende
die edelen vander artillerye elck haer quartier bewarende
ende alle werckluyden scouwende als pioniers, wageluy
den , kerluyden, die hout, eerde ende diergelijcke aen
brochten , ende alle capiteynen van pioniers myt hare pi.
oniers granende ende eerde dragende, ende mede diuersche
lansknechten van ouerlanders in dachuere ende mitter
roeden, die groot geit wonnen bouen haer gagien, ende
worden altfijt betaelt van vier dagen te vier dagen.
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Binnen deser stadt staet een prochyc kercke ende een abBije, die mede bijna heel verbrant was, ende aen een pylaer
wande doirkereke een steenen Maryen beelt , dwelck verciert stoft snit een mantel , pater fosters ende ander cyraet , staende tusschen IJ houten doeren , ende die doren
stonden heel verbrandt, ende het voirgen. Marien beelt stont
heel ongescent ende niet verbrant , soe datter niet een
vese en was aen gesingelt. Die Spaignaerts hadden dit
beelt in alsoe grooten waerdicheyt ende reuerentien,. dat
sij dagelicx quamen flair voir haer deuotie doen , vallende
op haer knien , ende verchierdent met nlenigerhande chiraet ende hieldender wachte voir bij dage ende nachte
ende insgelijcks ieder kercken.
Item int choer van deser kercken staet een tumbe ende
sepulture van een heere vander oorden van Vranckrijck,
dairop aldus gehouden was in letteren : Icy gyt le puissant prince monsr. Jaques de Sauoye, conte de Ilaumont,
8r, du pays de Vaulx, qui auoit espouse madame Marye de
Lutzenbourg, contesse de S. Pol.
Opten XIX" Septembris des morgens vrouch wasser een
altarm omtrent dlegere aldair, latte Franchoysen voir handen waren die ons volck sterckelijck vervolgden, som doot
slaende ende som gevangen nemende.
Item opten XXV" n Septembris die Spaignaerts granende
vonden veel goets ende onder alle goot vonden sij een
coffer, daer veel iuweelen inne waren ende IIJ c goude
Portugaloessehe crusaten (crusados), tstuck XXIIJ gulden
weerdl, facit 6900 gulden.
Opten 1;;XVJ°° Septembris soe quam int leger een frans
trompet met verbonden oogen geleydt voer de co. mat. tot
int slot, ende was gesonden vanden coninck ,van Vrank•
rijck, ende nadien dat hij sijn commissie gedaen hadde, soe is
hij weder verbondens oogen vuyt leger geleydt naer Vranckrijck, ende nadien soe wat Fran choys meer vuyt Vranck
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rijck in ons leger quam, worden altsamen gearresteert
ende in bewaernisse gestelt onder tslot tusschen twee muren, gestaen beneden aen een poorte vander stadt, daermen
maecte tbollewerck van mijn heere van Glagion , ende sij
mochten van hairer plaetse dagelijcx sien wercken aent
voirgen. bollewerck ; ende alsoe dickweruen alsser enige
lransche trompetters int leger quamen, soe worden zij geleydt alle die legers doire om alle dingen te besichtigen,
ende van daer voirts geleydt naer haer geordineerde plaetse
bij dander trompetters, alsoe vergarende tot XVIJ personen toe, ende bleuen aldaer ter plaetsen tot alle die stereten
volmaect waren tot defensie ende dat ons volck vertoech
omden lesten tocht te doene , ende dan togen sij weder
na Vranekrijck. Ende is te weten, terwijlen dat sij daer
lagen, soe warden zij zeer wel getracteert, ende zij triumpheerden mit haren trompetten ende mit ons conincks
trompetters, als die ma t. ginck eten, deen partije beneden
spelende ende des conincks bouen, ende dit geduerde een
geheele maent lanck.
Opten lesten Septembris des nachts wasser int Spaints
leger eenen grooten brant, aldaer dat verbranden veel
peerdeil , tenten ende pauwelioenen ende veel goets, ende
principalijck die tenten van le due de Sessa, eenen Spaignaert, heere vander oorden vanden gulden vliese, mit alle
zijn thresoir van syluer, ende men seyde dat hij scade
hadde ouer de weerde van XX duysent croonen.
Opten VIJe° Octobris toech die graue van Egmont vuyt
tleger, cranck zijnde na Brabant, maer hij keerde coirts
dairna wederomme.
Opten XJe° Octobris toch joncker Jan van Liere, lieutenant vander artyllerie vuyt leger cranck zijnde naer Mechelen.
Item twas eens geordonneert, clatmen die stadt van Sanney vast gemaeet sonde hebben, meer ouermits dat so
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spade jnt iaer was, soe wordet verandert, soe dannen die
stereten vander stadt raseerden, ende die ruyteren ende
knechten thogen daer vuyte ende stakent in brande, treekende mitte geheele armeyde, den tocht doende in Vranckrijck , ende die stadt van Noyon worden ter deser tijt wederoinme in brande gestelt.
Die Namuroosen togen ouer anderen dach vuyt leger in
Vranckrijck om bueten, ende sij brochten soe grooten rooff
dagelicx mit hoer, dattet niet te sommeren en was, van
geuangen coyen, peerden, scapen, verken ende alderhande
goot ende huysraet.
Item op IJ mijlen naebij Han leyt een cleyn steken genaempt Nelle, dwelck niet haubaer en was voer ons ofte
voer den Franchoysen, alsoe dat die Franchoysen daerinne
niet en dorsten blijuen; ende die Franchoysen verlietent
ende ons volck verbrandent eensdeels ende eensdeels braken sij die huysen aff ende brochtent in onsen leger ende
maecten dairaff logysen ende mede hairen brant, ende
was goot droogen brant.
Item onse co. mat. toech vuyt leger van Han opten Me*
Octobris mitten Engelscen ende het meestendeel groue geseutte mit een groot conuoy van ruyteren ende knechten
na Cameryck ende voert na Bruessel, latende Sauuentin ,
Haen, Chastelet ende Chasnei wel bewaert onder den
gratie van Negen.
Opten XVII.'" Octobris arriueerden int leger voer Han
YJ duysent Spaignaerts.
Item want opt iaer soe laet was ende die bollewercken
ende stercten noch niet volmaect en waren, sorgende voir
quaet weder, ende want die pioniers zeer gezwact waren
ende gestoruen, soe wrochtmen mit vele lansknechten,
ende wonnen goede loon ende geit, ende volmaecten in
corten tijt ende furnierden die bollewercken mit gescutte
ende zijne toebehoiren.
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Ende opdat die lansknechten te gewilliger ende n'erstiger
wereken souden, soe waren die heeren ende ouersten, als
die hertoge van Sauoyen, die heer van Arenberge ende
ander groote meysters vuyt Spaignen inde grauen valider
stadt, mede in genuechte werckende , mit houwen, spae•
yen ende ander instrumenten, hem iegens den knechten
Zeer familier makende.
Item dit iaer is een alsulcke scoonen iaer geweest als
bij meinschen gedencken gesien is, wanttet noyt vuyl
weder en is geweest van regen , sneeu ofte windt, dan
alle dage oftet St. Jansmisse geweest hadde, ende dat
geduerende tot St. Merten toe, alsmen den tocht begon,
als hiernae verhaelt staet.
Alsnv alle forten ende stereten van steden vast gemaict
waren, soe ist tleger verthogen van Han met een groote
heercracht ruyteren ende knechten ende gescutte op sinte
Mertens dach, ende des auonts gecampeert voir die stadt
van Roy binnen ende buyten der stadt. Ende • het was dien
dach soe quaet ende ongetijdich weder van windt ende
sneeu, alst oit gesien is geweest op eenen nacht soe veel
sneeus geuallen. In deser nacht soe stervender vele meynseen van couwe ende ongernack ende peerden mit grootera
hoopen , want den meesten hoop van den meynschen mosten inden velde dien nacht lijn sonder enich stroo ofte
beddicheyt. Des anderen daegs die stadt ende het dorp
in brande gestelt.
Opten XIJ ec Nouembris gecampeert in een scoon dorp,
genaempt Beaulieu, aldaert redelijck goot leger was.
Ende wantet op S te. Mertens dach soe ontijdy'ch quaet
weder was ende men surgde van gelijcke, ende dattet
continueren sonde, ende het concept vanden heeren was
gesloten, datmen in Vranckrijck getogen sonde hebben
tot omtrent Parijs, om onsen leger aldair te houden den
geheelen wynter lanck , soe wordet concept affgeseyt ende
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Benen. anderen raet gesloten , alsoe dattet leger weder
toech terugge, ende eenen hoop lichter peerden gesonden
te Vranckrijck waert inne, brandende ende blakende tot
hij Parijs toe, ende tleger toech van Beaulieu tot Noyon.
Ende alsoe tleger treckende was aen diuersce dorpen
ende gehuchten, soe brandement al off op alle zijden ende
men liet niet so cleynen huys als yet staen; muelens ,
sloten, honen ende huysen van plaisance, het most al
off sonder enige brantscattinge te nemen.
Item den XIIIJe° Nouembris tleger vertreckende campeerde tot bij Sanney, daer die graue van Egmont een
wijle tijts inne gelegen hadde, ende ondertusschen dat
ons volck den tocht doende waren in Vranckrijck , soe
waren bynnen Sanney getogen VIJ veendelen Franchoysen , meynende die stadt weder inne te houwen, dan als
zij vernemende waren, dat wij mittet volle leger daer arriueerden , zoe toegen zij daer vuyt met gestrecte veendelen, die welcke gesien waren van onse auantgaerde vuyttreckende, ende onsen leger quant desauonts daer bij
camperen, ende des anderen daegs int vertrecken die
stadt andermael in brande gestelt ende die stercte noch
meer geraseert ende te nyete gedaen.
Opten XVeu Nouembris getogen voor la Fere, dwelck
een sterek gadt is, ende stoten zeer naer ons, maer tleger vertoech voert ende campeerde des auonts in een
dorp daer een scoen casteel stont halff verbrant van liIerten van Kossems tijden, ende is genaempt Chasteau Moy,
aldair tleger stille lach acht dagen.
Item van Moy gecampeert bij die stadt van Guyse in
een scoon dorp daer een scoon abdije stont, genaempt labye de Boerye, ende des abis mise was, sustine et nostine.
sDaechs voir ons legers vertrecken gaff die hertoge van
Sauoyen een bancquet , dairtoe roupende alle die ouerste
capiteynen, ende was sijn sceymaeltijt, ende dele aldair

eenen affdanck aende ruyteren , want des anderen daegs
wildy vuyt tleger vertrecken. Item des namiddaegs na,
den bancquette is die hertoge mit diuersce ruyteren ende
heeren al gewapent gereden naerde stadt Guyse , ende
hebben een scarmoetsinge iegens de Franchoysen gehouwen voirde stadt in een wijt velt ende aldair den andeS
ren dapperlijck geslagen , aldair ons volck groote eere behaelden, want sij versloegen IJ groote heeren mit gulden
helmen , die sij geerne met hem genomen souden hebben ,
maer die Franchoysen die ontweldigsen ons ende brochtense mit haer inde stalt, zoe dateren niet geweten en
coste, wie dat se waren; mijn heere van Glogyon den` ouersten artillerye meester was zeer qualijcken vuytte Franchoysen te gecrijgen, hij toende aldair groote vromicheyt
ende vocht te cloecker, want tbancquet hadde hem corage
gegeuen , gelijck oick den anderen heeren ende ruyteren.
Opten XXV Nouenibris dleger gecampeert tusschen Landrechie ende Camersijs genaemt à Chastillen sur Chambre,
aldair dat vele regimenten sceyden , ruyteren ende knechten, die welcke daer naer noch een tocht deden naer
tquartier van Medts.
Opten XXVIJ en Nouernbris tleger getogen na Valeneene
mitten gestutte ende alle die munitie ende den meesten
hoop zwarte ruyteren, aldair den meesten affdanck gesciede op St. Andries dach , ende togen alsoe naer Bruessel,
aldair een ygelijck al aff betaelt worde , ende worde een
yegelijck van allen diensten vuytgestelt, die enich gouvernement inder oorlogen van dit iegenwordige iaer gehadt
hadden , ende is die principale oirsake geweest , want die
Spaignaerts all tregement vanden oorlogen gehadt hadden,
als thresoriers, pagadoers ende alle commissarissen.
Den crijchshandel van den iaere LVIIJ.
Den VIIJ" dach Januarij vanden Franchoysen inne genomen die stadt van Gales mit verraetscap, alsmen seyde,
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van een grootmeyster van Engelant, aldaer die Franchoya
sen ontallijck groot goot haelden, ende omtrent den XXJ°°
der seluer maent oick die stadt van Guynes, tslot van
Hammes ende tlant van Guynes.

Ende alsoo die coninck van Vranckrijck zeer sterck te
velde lach in twee offte IIJ oirden ende onse coninck
mit zijne arnieije ter dier tijt niet wel reet en was, ende
zijne landen worden zeer beladen mit verraders, ende die
Duytsce natioen worde zeer treckende ten dienste vanden
coninck van Vranckrijcke, soe ist, dat tlant van Lutzenburch ter eenre ende tlant van Vlaenderen ter ander zijden in perijekel stonden.om geheel tondergebrocht te wor-

den , ende . namen ons aff inde maent Junij die stadt van
Diedenhouen, aldaer zij nochtans veel volei lieten, want
aleer sijt incregen, hadden sij drie stormen opte stadt gedaen ende ouerwelcdient den vierden storm ende sloegent
aldoot burgers ende tgarnisoen.
Opter seluer tijt sijn die Franchoysen mit een groote
heereracht gecolnen van Cales in de Frontieren van Vlaenderen, brandende ende blakende die scoone vrijheyden
van Vlaendere, als : Honscoten ' ende meer andere vlecken,
ende namen die steden van Duynkercken ende van Wijnosberge inne , ende bleuen alsoe in Vlaendere groote
scatle doende; dit aenznerckende thoff van Bourgoegnen,
ende dat sij bedrogen worden door tgelooue, datmen enige
verraders gegeuen hadde, isser eenen goeden rade genomen ende vergaderinge gemaect van ruyteren ende knechten, ende mijn heere van Egmondt, mijn heere van Bin•

gicoert ende die rnarquys van Renthyers hebben haer
secretelijck sterck gemaect omtrent Duynkercken, zijn alsoe getogen tusschen Bourborch ende Caleys, vernomen
hebbende, datte Franchoysen omtrent Greuelinge quamen,
ende meynden die stadt met subtilheyt ofte verraetscap
inne genomen hebben, want tgarnisoen van Caleys, van
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Ardere ende van Buenen waren bij een vergadert, meynende die stadt inne te nemen sonder enich rencontre;
maer den vrommen ende vaillanten heere van Egmont
mitten heeren voirgenoempt ende die paysanten ende Vlamingen, als rasende ende verwoide meynschen, die thaire
aldus geroeft ende verbrant worden, zijn den Franchoysen
voir oogen gecomen ende hebbense ommecingelt, alsoe
latte Franchoysen metten Vlamingen mosten slaen; ende
die graue van Egmondt aenmerckende, dat hijse te binnen
was, is met allen gewalt mit ruyteren ende knechten inde
Franchoysen gedruct ende sijn artyllerye, die hij ter dier
vlecken hadde doen dechargeren inde Franchoysen alsoe
vehementlijck ende insgelijcks mede die van vuyter stadt
van Greuelingen, dattet niet te seggen en was, alsoe alst
treften ende vochten ende scarmoetsten soe lange, dat sij
de Franchoysen tonderbrochten, code geduerde ouer vier
hueren lan gk, alleer dattet een eyiide hadde, soe datter
aen beyde zijden zeer veel volcks geslagen worde ende
luttel ofte geen Franchoysen in ontquamen, zij en worden
geslagen, ende luttel worter geuangen genomen, dan die
persoonen, die hierna genornineert staen ; ende inde stadt

van Duynkercken waren noch gebleuen vijff veendelen
Franste knechten, ' diemen terstont besturmen ginck, ende
men creech Duynkercken weder ende die Franchoysen
worden altsamen doot geslagen. Die heere van Egmondt
voert getogen naer tquartier van Caleys, prospererende van
dage te dage lanx so meer, ende die Engelsce ter zee
mit een groot gewalt van schepen.
In desen voirgen. slach worden geslagen tgarnisoen
van Cales , Ardere e li de Buenen, die welcke vuyt haere
quartieren gethogen waren om hair volck te hulpe te
tomen in haeren noode, ende hadden hair facit gemaect
om noch wijder in Vlaenderen te trecken, want zij eenen
tijt al voerspoet hadden.
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Item dese slach gescieden den XIIJ° n Julij anno LVIIJ,
ende zijn geslagen ende gevangen:
Yerst vanden benden van ordonnancie van Vranckrijcke,
tsamen gesommeert IJ mIIIJ c peerden.
Item Vc lichte peerden, item hondert ende vijftich ruy
teren, die haere vlucht genomen hadden naer Caleys, die
verslagen worden vanden boeren ende lantluyden.
Item van lansknechten nedergeleyt, zoe Gasscoensce ende
Fransche knechten , tot XXVJ veendelen , item Duytscher
knechten X veendelen, ende elck veendel gerekent op
IIJ c , facit tsamen IIJmVJc knechten.
Die heeren gevangen.
lYlollsr. Paulus de Thermes , mareschal van Vranckrijck
nade doot van Petro Strosa ende gouuerneur van Caleys.

Le filz de monsr. de Hennebault, gouuerneur de Normandie. Monsr. Morvilliers, gouuerneur van Abbeville.
Monsr. de Charin , gouuerneur van Corbie. Jacobus Tute
ville, seigneur de Villebon. Mons r. de Senarpont, gou.
uerneur van Boloigne i).
4) Men vergelijke bij dit en het vorig dagverhaal de navolgende
werken van F. Rabutin 4°. Commentaires sur le fait des derniéres

guerres en la Gaule Belgique entre Henrr II, rol de France, et Charles V, ernpereur, depuis l'an 1551-1554. Paris , 1555, 8°. 2°. Continuation des Commentaires des derniéres guerres en la Gaule Belgique jusqu'en 4558. Paris , 9559, 8°. 3°. Les mémes Commentaires
depuis 4551-1558 revuez, corrigez et augmentez jusqu'en 4562. Paris,
1574, 8°. Voorts zijn de belegeringen der meeste in deze dagverhalen
voorkomende plaatsen, als : Terouane, Hesdin, Rensi, St. Quintin, Kamerijk enz, afzonderlijk beschreven en in het licht gegeven.
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Bibliotheek. Chron. Joh. Gerbrandl a Leyde enz. Meinert van Ham,
onderhandelingen tusschen Maria, regentes, en Groningen, over de

opdragt van dat gewest aan Karel Y,

4536.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer Xavier Heuschling te Brussel.
Notice biographique par Guillaume-Benjamin Craan , par
Xavier Heuschling. Cologne, Bon et Bruxelles, 1850.
Bibliographic historique de la statistique en Allemagne,
par le même. Bruxelles, 1845.
Bibliographic historique en France, par le même, Bruxelles, 1851.
Van den heer dr. P. Scheltema te Amsterdam.
De graaf van Leicester te Amsterdam in de jaren 1586
en 1587, door dr. P. Scheltema. Amsterdam, 1851.
Van de heeres jhr. J. W. van Sijpestein en J. P. de
Bordes.
Aanslag op JYoerden, eene bijdrage tot liet werk De verdediging van Nederland in 1672 en 1673, door gemelde
heeren.
liet in verdedigbaren staat brengen van de stad Leyden
in het jaar 1672 door den ingenieur Andries du ilIont, door
dezelven.
Van den heer J. A. Zwaan Cz. te 's lime.
Een afgietsel naar het oorspronkelijke koperen zegel
van graaf Willem II, den Roomschen koning, berustende
in liet rijks archief te 's Gravenhage.
Chron. Joh. Gerbrandi a Leyde. llledegedeeld door den
heer Rethaan Macaré te Utrecht.
In het .Archif der Gesellschaft fur altere deutsche Ge•
schichtkunde zur Beforderung einer Gesammtausgabe der
Quellen Schriften deutscher Geschichten des lUittelalters,
herausgegeben von G. H. Pertz, 10, Band , 4. Heff, Ilan-
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nover, 1851, vindt men onder de handschriften der K. K.
Universiteits Bibliotheek te Praag, VII. D. 6. f. archiv
IX. 470 vermeld: Eine neoere hand hat es auf dens
Einbande bereichnet als Chron. Joh. Gerbrandi a Leyde
Carmelitae de rebus Hollandiae et praesulibus Trajectensibus. — Extat eadem historic impresa in folio paginis
9 seq., Hoc autem ins. videtur ejus compendium esse. —
Fangt an : Flandrie ab occidente; i spatte bis naciones.
Hucusque liber de proprietatibus rerum. Dicitur auteur
lloldlandia quasi terra silvestris secundum ydioma Teuto•
nicum, nuns quidem et ipsa provincia vocatur Hollandia
per vocabulum sincopatuin. Qualiter et a quibus Hollandia
sit divisa in episcopatum et principatum. Principes ergo
Francorum, u. s. W. Die am Ende erwáhnte discordia ist
zwischen den grafen von Holland and seinem Sohne ober
die hoexperte.
Zie de Wind, Bibliotheek der Ned. Geschiedschrijvers,
1° dl., 1° stuk , p. 98, h. XVIII. Jan Gerbrandzoon van
Leyden , waar echter geene melding van dit handschrift
gemaakt wordt.
Meinerf van Ham , onderhandelingen tusschen de regentes
Maria en Groningen over de opdragt van dat gewest aan
Karel Y, 1536. Medegedeeld door den heer van Asch van
Wijck.
De verovering van de stad Koppenhagen in 1536 door
Christiaan III, had de onderwerping van Groningen aan
keizer Karel V ten gevolge. Karel van Gelder had zich
namelijk met den koning van Denemarken verbonden en
had Meinert van Ham met eenig krijgsvolk (de Deensche
vlag voerende onder voorwensel van dien vorst te hulp te
komen) naar Groningen gezonden, met heimelijk plan om
een slot in die stad optewerpen en Appingadam te versterken , ten einde zijn gebied over dit gewest meer te
bevesti gen.
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Die van Groningen, zich van den hertog willende ontslaan , wendden zich tot de regentes Maria, met aanbod
van zich aan den keizer te onderwerpen. De voorslag
werd aangenomen en George Schenk, heer van Tautenburg en toen stadhouder van Friesland, kreeg bevel om
de hulde van Groningen in 's keizers naam te ontvangen
en Meinert van Ham uit de Ommelanden te verdrijven.
Meinert van Ham werd verslagen en hij zelf gevangen
genomen, tengevolge waarvan Karel van Gelder Groningen verloor, dat onder het gebied des keizers kwam 1).
Onder de papieren van Buren berust een aantal meest
eigenhandige brieven van Schenk van Tautenburg, alsmede van de regentes Maria en A. van Lalaing, heer van
IIoogstraten, stadhouder van Utrecht, geschreven aan Flo.
ris van Egmond, heer van IJsselstein. Deze brieven behelzen over deze gebeurtenis vele bijzonderheden , welke
ons een duidelijk overzigt van de geheele toedragt daarvan geven. Kortheidshalve wordt hier uit de zeer omslagtige brieven van Tautenburg slechts de zakelijke inhoud vermeld en uit de overigen al datgene weggelaten,
hetwelk niet tot de gebeurtenis zelve betrekking heeft,
terwijl eenige brieven, o. a. die van de regentes Maria,
belangrijk genoeg schijnen, om in hun geheel te worden
wed ergegeven.
1536 19 April. George Schenk , heer van Tautenburg,
antwoordt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein,
op diens verzoek om berigt, hoe het met den hoep knechten gegaan is, dat Miinert van Ham, als hun ouerste, afge-

vaardigden aan de regentes had gezonden, om haar hunne
dienst aan te bieden, en dat Maria deze aan Schenk had
terug gezonden, die hun toen Burmania en Leudwich Hess
had toe hulp gedain, om met de knechten te onderhan4) Zie de verdere bijzonderheden bij Arend 41g. Gesch, des Vaderlands. II. D. 3e stuk , bi, 654.
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delen; dat Meinert , na deze afgevaardigden in eene kamer
verzekerd te hebben, op Paasch avond terstond gemeyn heeft
gehouden en aan de knechten gezegd, dat er drie heerera
hunne dienst begeerden, die echter int openbair niet genoemd wilden zijn, terwijl hij van hen verlangde, sij solden
eyn raet wtschrijffen omme to auerleggen, welcher her hem best
dynde. Voorts meldt Schenk het loopend gerucht, dat Meihert den koning van Frankrijk , den hertog van Holstein
en den hertog van Gelder vurgegeuen heeft, dat de knechten een onbekenden heer hebben gezwaren , die aan elk
hunner een gulden tot handgeld zou geven ; dat Burmarlia en Hess uit zijn badel omtrent 800 knechten van
dien troep hebben affgemaent en dat hij, Schenk, ook de
landzaten heeft doen affmanen. Schenk klaagt voorts geen
stuiver sedert zijne bestellinge te hebben ontvangen; had hij
tegelijk geld ontvangen , de hoep knecht weren ytzont keyzers.
Bij zegt aan Maria om geld te hebben geschreven , ten
einde het krijgsvolk , in Friesland en Overijssel aangenomen, te kunnen betalen, opdat zij hem niet ontloopen en
verzoekt Floris om bij haar ernstig op de toezending daarvan aan te dringen.
Bij berigt ten slotte , dat de Hollandsehen onwillig schijnen de scepen to tbereyden, en dat hij hoop heeft van spoedig 2000 knechten te kunnen verzamelen , indien hij
slechts geld had. Ged. Vollenhoven.
24 April. A. van Lalaing verzoekt , dat Floris van Egmond hem zijne komst aan het hof berigte, ten einde
hij derwaarts diens gevoelen kome vernemen over Bene
onderneming, die hij in handen heeft, » zegt hij" me
samble que la dite entreprisse est facyble a faire sy on
volloit commenchier la guerre. Hij verzoekt bij tijds te worden onderrigt, .zoo de oorlog vienque en avant, opdat de
krijgslieden verzameld worden. Ged. Arras.
28 April, George Schenk berigt aan Floris van Egmond,
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'dat Meinert van Ham , na 2 nachten te Goor gelegen en daar
4a 5 huizen verbrand te hebben , Ootmarsum met geweld ingenomen en trelicken schaden in den lande heeft veroorzaakt; dat Schenk de landzaten bij trompet door (les keizers
boden heeft laten afnanen; dat de knechten niemand bij
den hoop hebben willen laten en elk met handgeschut er
van afgehouden, dat er wel 100 kloppers bij den hoop zijn,
niet roeren en halve haken, die dag en nacht rondom den
hoop en de legers rijden, opdat niemand aan- of af kome;
dat de vijand gisteren, donderdag, naar Emlickenhem, een
mijl van Koevorden, is getrokken, zonder dat men weet,
waar hij heen wil; sommigen meenen naar Steenwijk,
in welke stad Schenk een vendel knechten heeft geworpen ; anderen zeggen naar Friesland, om de inscheping der
knechten te beletten, die men werft tot ontzet van Koppenhagen. Meinert van Ham was gisteren door het volk
van Schenk auerschlagen, waarbij het is gebleken, dat hij
ruim 2000 guder werhafftiger lantsknecht sterk is. lieden
heeft hertog Hendrik van lileckelenburg aan Schenk eenera
bode gezonden, om te vernemen, welke toerusting men in
Overijssel en Holland deed om Koppenhagen te ontzetten,
welke bode hens verhaalde, dat Ellenbogen woensdag voor
Palmen in handen van den hertog van Holstein was gevallen, dat deze de bezetting, groot 500 man, heeft laten wt
trecken ende duer passeren; dat ook het slot Caldenburg,
waarop 300 man lag, insgelijks was overgegaan en dat die
van Lubeck nog 600 knechten hier en daar hadden liggen,
welke zij mede hadden georloft; dat deze knechten met
groote hoopen het land door trekken en dat eenige hoofdlieden, die onder wege liggen, hen aannemen en allen
naar Meinert zenden, zoodat deze dagelijks sterker wordt.
Schenk raadt dus 2 á 3 benden ylent tot hem te zenden,
om met deze en de knechten , welke worden verzameld,
Meinert te vervolgen; sloegen zij hem, zegt hij, soe weren
VII. J.
23
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Poel anschlege ende vurneren gebroken. Geschiet des nyt, hij
sal jn korter t jt soe sterck werden, als wij hem dan gern
schlaegen salden , soe solt te laet sijn , hij sel ons to starck
sijn, dan al sijn saken staen daer op om naar Frankrijk te
trekken. Schenk zou raden, deze knechten over de Veluwe
van Amersfoort op Deventer of Kampen te zenden. Zoodra
die hulp er is, zegt hij, soe willen wij hart werck maken
myt den erlossen basuen. Hij verzoekt toch aan de regentes de overzending van de maandsoldij voor 3000 knechten aan te bevelen , daar de maand weldra voorbij is , en

meldt, dat hij thans slechts 2 vendelen, die van Burmania
en Hess , in het land heeft, dat het vendel van Bima we
ill Friesland is en op bescheid wacht, dat Pelgrim van IJs.
selmuden , Thomas van Horn en Joost van Muden volk ver•
zamelen; waren de knechten bijeen , zegt hij, wij wolden
bast maken met Meinert , all is hij nwe wt des keyzers lapt
getogen, morgen mach hij weder dair jn komen. Meinert
heeft de knechten vertrostunge gedaan niet hun te beloven
een maand lang geen stuiver te laten verteren en hun
daarenboven een gulden handgeld gegeven, zeggende , dat
hij nog 3 gulden opten man bij zich had, die hij hem oick
genen wolde. Het schijnt niet anders, zegt Schenk , dan
dat Meinert vermoedt, dat Koppenhagen genomen zal worden en dat de hertog van Holstein zich dan met hem zal

vereenigen , om met eene sterke magt in het een of ander
land te vallen. V. 1. willen dairop verdachtich lijn als
capitein general en der regentes dit waarschuwen. Ged.
Zwol.
In het laatst der maand April schreef Maria aan Floris
van Egmond het volgende:
»Mon cousin. Je vous tiens aduertj par lettres du gouuerneur de Frise de la conduite de llleynart van Ham et ses
pietons, lesquelz combien que deulx mesmes jlz se feussent
offerti au seruice de lempereur, monsr. et frere, et que a eest
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,effect jeusse enuoye vers eulx pour les retenir, toutesfoiz
,jlz ont accepte le seruice du duc de Hofsten et reffuse celuy
de sa mate ., requerant ncantmoins auoir passaige par les
pays dicelle sa mate ., qui me fait penner, que eest plustost
pour le toste de Gheldres et France, que de celui de Holsten; et pour ce quo led. gouuerneur traint, que soubz
vrnbre de cc passaige ilz vouldroyent entreprendre de faire
quelque enuahye esd. pays depardeca, jl a fait assembler
les gens de cheual de la garnison dnueryssel, estant delibere (si trouuoye que ainsi faire se deust) de a son pouoir rompre et deffaire led. Meynart et les siens, qui seroit
vne bonne oeuure, car autrement fait a craindre, que testui jnconuenient pourroit suruenir oultre, ce que en cas
quilz soyent an due de Rolsten, seroit a craindre, quilt
pourroyent empeseher lemprinse de la rescouse de Coppenhagen; pour a quoy obuier et quit ny a autre moien
que dy aler de la main forte, escripz and. gouuerneur,
que par tour 'miens it se parferre rompre et deffaire Iesd.
pietons, a quoy luy est bon besoing dauoir gens de cheual; a laquelle cause vous prye le plus affectueusement
et a certes que je puis, que sur tint que desirez faire
seruice a sa mate., vous veulliez assister led. gouuerneur
de tel hombre de vostre bende et de celles de mon cousin
Ie conte de Nassou et de Hoochstraten (ausquelz jescripz
le mesmes) que vous et jceluy gouuerneur aduiserez estre
necessaire, en laissant garnison raisonnable aux frontieres,
Celle que verren estre necessaire, dont me remetz a vous,
et ny veulliez faillir, ne souffrir, que lesd. geusdarmes en
faicent difficulte a faulte du payement des trois derniers
mois, car jusques ores jlz ont este bier et deuement con•
tentez, et ausd. trois mois jl y sera furny asseurement en
dedens le XV I° de May, scion que parcydeuant vous ay
mande, dont les pourrez aduertir, et si besoing est, les
subueuir de quelque deniers. Et atant, mon consin, prye
23*
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Dieu nous auoir en sa garde. dAudenarde le 1) jour dAuril
XVcXXXVJ.

gel. Vre cousine Marie.

lager Verreyken.

Opschrift. A mon cousin le conte de Bueren, capitaine
general es pays depardeca.
Receu a Bueren le IJ en de May par mon lacquay.
Mei. George Schenk antwoordt aan Floris van Egmond
op diens beide brieven van 25 en 27 April , dat Meinert van
Ham uit des keizers land naar Drenthe is getrokken , zonder
dat men nog weet waar heen. Eenigen zeggen naar Groningerland, anderen naar West-Friesland, weder anderen, dat
hij het op het land van den graaf van Oldenburg gemunt
heeft. Ick heb, zegt hij, dat garnisoen vast aen sy (hen) laeten
hengelen, om enige van hoeren knechten te erstekenn ende te
vangen; dan sy trecken stedes daer her aait de schlachordeninge ende holden sick so dapper ende vast by malcanderen,
dat men hem niet en heft moegen affbreken ; oeck en laeten
sy niemant vrempts noch onbecants tot hees komen ende
holde by dage ende nachte sulcke scharpe wachte, dat nyemant van hem Domen en kan, also dat men van hoer gelegentheit niet wael vernemen en han. Hij meldt, dat hij door
het zenden van bezetting den aanslag op Steenwijk gebroken heeft, en acht het geraden , dat de krijgsmagt bij een
gehouden worde, daar de vijand dagelijks sterker wordt;
ook zou het beter zijn, den vijand te versoeken en te schlaen,
vóór dat hij al te sterk wordt, al solde men hem in ander
lande na treckenn. Schenk heeft in Friesland en Overijssel
vier vendelen vpgericht ende gemonsterd; nog zag hij zich
gaarne versterkt met de twee vendelen van Pelgrim van
IJsselmuden en Joost van Muyen, welke in Braband, Holland en daaromtrent aangeworven worden, in geval namelijk Meinert terug komt, waaraan hij niet twijfelt. Hij
verzoekt aan Floris, om der regentes over de toezending
1) De dagteekening in het handschrift opengelaten.
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der soldijgelden te schrijven , vreezende anders, dat zijne
krijgsbenden tot Meinert, die de zijnen goed betaalt, zul.
len overloopen. Eindelijk berigt hij, dat Adriaan van Reede
tot hens gezonden heeft Aernt van Hattingen, brenger des
briefs, richter te Ootmersum, om hem een sunderlicken
trelicken handel te berigten, den sy beyder jnt heimlick
ende vp trouwe ende geloeuen vernoemen ende verstaen heb.
ben van eenen goeden vrundt , de keys". mat. ende den huse
vann Bourgondienn sunderlicke goede gonst todraecht. Hij
zendt dus den voorn. v. Ilattingen zelven aan hem en aan
den heer van Hoogstraten, opdat zij van hem mogen vernemen , dal onder desem handel seltsame aenschlege verborgenn syn, zoodat er eene dubbele waakzaamheid in deze
zaak vereischt wordt. Hij verzoekt ten slotte den ingesloten brief dadelijk aan de regentes toetezenden. Ged.
Zwol,
2 Mei. George Schenck berigt aan Floris van Egmond,
dat Meinert van Ham heeft gedreigd den graaf van Oldenburg viantlicher wijse te auertrecken, indien deze hein niet
25,000 goud g. toezendt; weshalve de gezegde graaf aan
Schenk 2 a 3 vendelen tot hulp verzocht heeft, waarop
Schenk geantwoord heeft, dat hij buiten vergunning der regentes of van Floris van Egmond, als kapitein generaal des
keizers, geen krijgslieden buitenlands zenden kan. Schenk
meldt voorts van zekeren Roelof Cloppenburch, een bode
van den graaf van Oldenburg, den rechten gront en anschlag, die Meinert met Benige vorsten en heeren in den
zin heeft, te hebben vernomen, hetgeen overeenkomt met
de mededeeling van den richter van Ootmersum , hoewel
deze Cloppenburch, dien Schenk aan Floris zendt, al de
vorsten, in het verbond begrepen , bij name weet. Hij
dringt aan op de toezending der 2 vendelen en verzoekt
te weten, wat hij den graaf van Oldenburg moet antwoorden , waarmede zij hem onder handt solden mogen holden.
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Meinert, zegt hij eindelijk, wordt eiken dag sterker, wue
eher hij versucht wordt, ye better.
Den 3 Mei berigtte Maria aan Floris van Egmond het
volgende:
»Mon cousin. Je vows ay nagueres aduerty de la conduite de Meynart van Hang et ses pietons; cejourduy me
sont venues noutielles du gouuerneur de Frize, comment
le XX11IJe de ce mois led. Meynart et sa bende, en continuant de mal en pis, sont entrez ou pays de iempereur,
moils,. et frere, mesmement on quartier de Goer, on ilz
ont brusle cinq bonnes maisons, que le lendemain ilz sont
party de la et tirez vers vne petite villette appellee Oit•
merssum, ou les subgectz alentour auoient transporte lours
prouisions et bions, la queue ilz ont prins par force; et
combien que la garnison dOueryssell feast sur pied et
gueres loing de lad. bende pour empescher lad. prinse,
toutesfois ilz ne lont sceu faire, pource que lesel. pietons
sont en trop grand nombre et se tiengnent encoires en
lad. vine, ayans assez prouisions et vieres, dont led. gouuerneur, si quil escript, ne les pourra desloger, nest
quil soit assiste de vostre bende et de celles des contes de
Nassou et de IIoochstrate : a laquelle cause et quit fait a
eraindre, que led. Meynart et les siens vouldroient demeurer aud. quartier et comme ennemis attempter autres choses, entant quilz se disent au due de Holston et font courir
le bruyt quilz seront au roy de France et due de Gheldres,
comme verrez plusaplain par la copie des lettres dud. gouverneur cy enclose, je vous prie, autant que je pais, vouloir
accelerer lallee de voz gensclarmes (letters led. gouuerneur
de Frize, ala meilleure et plus grande dilligence que possible sera, si ja fait ne lauez, scion que congnoissez la
neccessite le requerir, et que jay en vous perfaicte confidence, sans en differer soubz vmbre de leur paieinent des
trois deriders mois, dunt ilz seront jnfailliblement dressez
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en dedens le XV' de ce moil, comme vous ay dernierement escript. A tant mon cousin, nostre Seigneur vous
ait en sa garde. De Bruxelles le IIJ me jour de May
XVcXXXVJ.
get. Vre cousine Marie.

lager Verreyken.

.Hetzelfde opschrift.
Het afschrift, in dezen brief vermeld, luidt aldus:
»Genadichste vrouwe. Jck laet uwer cor. mat. weten,
hoe dat Meynert van Ham, overste velthooptman, mit den
hoop knecht vpden XXIIJ e° dach deser maent jn keyr. mat'
landt van Twente binnen een vlecke genaemt Goer gecommen, de arme ondersaeten mit gaerden belast ende beschadiget, oick vijff goede huysen daer binnen verbrant ende
vp dinstdach verleden smorgens weder daer vuyt getogen
nae Almelo, aldaer een tijt neder geschlaegen ende tsauonts een beschloeten steetgen, genaemt Oitmerssum, ge•
weldelicken jngenomen hebben, binnen weleke stat der
keyr. mat. ondersaeten dairomtreiit geseten alle huer pro•
fande ende armoet gebracht ende geflucht hebben , der
hoepeninge dat de knecht dair nyet komen en solden; ende
hoe wel dattet garnisoen vp des beenen js geweest ende
vast aen den hoep gehengelt ende versocht om sulcken
jnnemen te verhinderen, heeft nochtant nyet moegen bae•
ten, vermits dat hen den hoop te starek was; also liggen
sij noch binnen der seluer stat, dair sij hem vermits de
jnfluchtinge der profanden wel een tijt lanck ontholden
konnen, datmen hemluyden nyet affbreken en sail konnen,
off ick moet met neer ruyteren ende den knechten, die
ick aen allen oorden aennemen laet ende kummerlick te
becommen zijn, gesteret zijn.
Soe jck dan anders neet befinden noch ouerleggen en
kan, dan dat Meynert ende de hoop der menongen zijn
uwer mat. voernemen ende aenslach vande ontsettinge der
stat Coppenhagen te beletten ende verhinderen, als jck
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oick van anderen Inden ende in sunderheit van knechten,
de van denseluen hoop gecommen zijn, verstaen heb , js
te besorggen ende lichlick te mereken , dat sij tot dien
eynde hier jri key. mat. landen bliuen ende de ondersaeten
geheel verderuen sullen , oick yet anders vijantlicker wijse
attempteren, dat key. mat. tot meerderen schaden komen
mocht, want sij opentlijck beka pt sijs, dat de hertouch
van iolsteyn huer heer js; oick laten sij dair neffens ge.
rucht spreyden, dat sij den coninck van Vranckerieke ende
hertogen van Geller toekomen solden , mit weleken de
hertoich van Ilolsteyn verbonden solde zijn ; jck heb oick
warachtich vernomen , dat sij geit ontfangen hebben, dat
vuyt den lande van Geller gecommen js, ende dat een,
genaempt Nicolaes Rustici, vanden coninck van Vrancke.
rick mit geit ende ander bescheit dairomme wt gesant is ,
de binnen der stat Dotekom , jnder graeffscap van Zuytphen
gelegen , gesien js , aldair hij veel communicacien mit eerai•
gen des fursten van Geilers geschickten gehat heeft; ende
eer de hoep knecht binnen Goer getogen js, hielden sij gemeyn, twelcke vier oft vijff vren duerende was, aldair etlïjcke
geschickten des fursten van Geller mit etlijcken ruytteren
van sijnen garnisoen bij waren; clan wes sij mit malcanderen
gehandelt hebben , en heb jck noch nyet konnen vernemen.
De wijle nv dese saeken aldus gestelt zijn , snoet hier
toe anders gedaen werden , off den hoop wirt uwer mat.
aenslach van den outset beletten ; ende heb dairomme ver•
screuen ende ontboden de hoofftlude , de ick wtgeschickt
heb in de naeste omliggende landen , om met allen den
knechten , de sij aireede vpgebracht hebben , van stonden
aen bij mij te coalmnen ende de twee venle, die jck jun
lande ende in Vrieslant heb doen bestellen , oick doen
vergaderen ende tgarnisoen binnen Oldenzeel doen ver•
toeoen, om den hoop tegenstandt te doen , soe veel mij
mogelijcken js, dat sij nyet vorder jnt iaat sullen trecken•
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Dan vermits dat ick besorge, de hoofftlude de knecht
so balde nyet en sullen koenen vp brengen, als tot desen
wederstaat van nooden is, ende uwe Co r. mat. dese gewalt, hoemoet elfde spyt van desen ongeloefftlicken knechten ongestrafft nyet en behoirt te lijden , duchte mij voer
tbeste geraiden ende oick van nooden te sijs , dat v cor.
mat. de drie benden van mijnen heeren den grauen van
Nassouw, Buren ende Hoochstraeten van stonden aen hier
jnt lant schicken, wil jck na allen mijnen vtersten vlyet
mit de selue ruyter ende dat garnisoen alhier, sampt den
knechten, de ick middeler tijt bij malcanderen krigen
kan, onderstaen desen hoep knecht te schlaen ende te
straffen ende, off sij schoen jn ander landen vertrecken
wurden , nae volgen; want sij anders wederomme keeren
ende uwer cor. mat, voerneinen verhinderen sullen.
Sue jck dan de aengenoemen knecht ende de men voirder
krigen kan hier toe gebruucken ende jn regiment stellen
moet, js grootelijck van noode, dat v cor. mat. van stonden
aen meer gelts tot betalinge vanden geheelen inaent, want
den wech vern js, dair toe hier schickte, want ick bij gebreek van dien mit den knechten jn last ende veel quellicker daer aen solde sijn, dan off sij nyet aengenomen
en weren; ende want de weck vern js, tusschen hier ende
uwer cor. mat. ouer ende weder ° ti er te scriuen, waer wel
van nooden, dat v mat. poste liet leggen.
Ende alsoo dese saecke trefflick ende haestich js, begeere jck, v cor. mat. wel gelieuen mij vp alles uwer mat.
genediger antwoirt ende menonge te laeten weten , om mij
dair nae te moegen regu li eren.
Dorchluchtichste , hoichgeboren, grootmoegende coninginne, genedichste vrouwe, jck bidde God Almechtich,
uwer cor . mat. jn hoiger voerspoedeger we lifaringe, lange
leuen, salich ende gesont, te willen spaeren. Datum tot
Zwole mit den hast den XXVIJ en Aprile XVcXXXVJ, v cor.
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mat. onderdanige gehoirsaem die per Georgien Schenck,
frijheer tot Tautenburch, stathalder van Vrieslant ende van
0uerijssel.
8 Mei. George Schenk schrijft aan Floris van Egmond,
dat het nu tip is om optewaken, bijaldien men Groningen
en de Ommelanden voor den keizer gewinnen wil, want hij
vreest dat die van Groningen, als zij bij den keizer geen
troost vinden, een anderen heer zullen aannemen. hij
verzoekt heen, om bij de regentes de toezending der 2 vendelen te bewerken, zonder welke hij niets tegen Meinert
kan uitrigten, alsmede om bij haar op de betaling van
het garnisoen aan te dringen, want dat hij mit onwilligen
luden niet - en weet wt te richten ende moet alle dage grote
criminatie ende clagen hoeren om dese langname betalinge.
10 Mei. A. de Lalaing schrijft aan Floris van Egmond,
dat, volgens het schrijven van Schenk, de stad Groningen
seroit delegier recouurable; hij zegt, chest vne matere, qui
poise , et men remetz a ceulx , qui mieulx lentendent que
moy. Ged. Utrecht.
12 Mei. George Schenk antwoordt aan Floris van Egmond op diens missive, inhoudende o. a., dat de hertog
van Gelder ruiteren en voetvolk opbieden doet om de
knechten te slaan. Hij berigt, dat Meinert van Ham op
Zondag voor Crucis den Dam ingenomen, en terstond de
voorstad van Groningen met eyn geschrey, Geller! Geller!
afgebrand heeft, aan die van Groningen aanzeggende,
dat hij een geweldich hues in de stad wilde hebben , behalve eene uitkeering van 80,000 goud g. voor geleden
schaden, welk huis hij aan eenvorst geven wilde, dyt hem
belieft. Daar nu die van Groningen hem dit geld weigerden , hebben zij rondom de stad de huizen afgebrand, al
de boomen omgehouwen en volk in dienst genomen, ten
einde zich te verdedigen; dat die van Groningen inmiddels
aan Schenk afgevaardigden hebben gezonden, om met den
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keizer in onderhandeling te treden; dat Schenk daarop mr.
Willem Sagius, raadsheer van Friesland, verzocht heeft, om
dit aan de regentes medetedeelen. Wil men Groningen hebben , zegt hij, soe is nwe de tijt gekomen , ende nympt men nwe
. nyt, wij krjgent nymermer, men mach nyt estimeren, wallet k.
yteren solde, als de stat ende Oinmelande anden keyser
m. profyteren
weren. Hij meldt, dat Erkelens dingsdag onder geleide naar
Groningen is gegaan, ende dorste op rathuse nyt komen omme
sin proposicie tdoen , maar is op raad der burgemeesters
in zijne herberg gebleven, alwaar men zijn voorstel is komen vernemen. Jnt eerste verclarde hij de knecht, die binnen den Dam quemen, sijnen fursten nyt to; ende omme sij quit
to worden , wer sijnes fursten raet , dat sij de knechten wtten
lande solden koepen ; op dat artyckel fel eyn grot geluyt ende
murmurracj. Ten anderen verklaarde Erkelens , dat de hertog genegen was 600 geruster perde en 3,000 knechten binnen

Groningen te zenden, om met behulp dezer bende aan Meinert
slag te leveren; waarop die van Groningen antwoordden,
dat zulks tot hun fordel niet zou zijn en dat zij des hertogs
benden niet wilden inlaten , ende hebben Erkelens foel boeser
worde gegeuen. Eindel ij k nam Erkelens aan, om zelf met de
knechten te gaan handelen, dat sij wt dem landt solden trecken.
Hierop hebben de oversten hein uit de poort geleid en voor
de baldadigheid der gemeente beschermd. Toen hij kwam
voor de poort , stonden foet frowen, de verbrant waren , ende
spraken ser schandelick ende wolden Erkelens schlaen ende myt
steynen werpen , verclarende , hadt hij geleyt vanden mans,
hij hedde ghein geleyt vander frowen. Doch hij werd beschermd en toog naar Meinert van Ham. Wat hij verhandeld heeft , zegt Schenk , ist noch nyt am dage. Schenk
meldt voorts, dat Meinert bij de 3000 man sterk is en
nog dagelijks sterker wordt en gude krijchslude heeft; dat
hij (Schenk) slechts 22 à 2300 man in het geheel bezit,
terwijl Meinert daarenboven van leeftogt goed is voorzien en
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de zijnen ruim betaalt. Wil men hem slaan, zegt Schenk,
zoo moet men versterking zenden; et is anders nyt tduen,
men sal anders schande ende vneer jnleggen ende et mocht tot
groten perickel der k. m. landen komen -- doen wij des nyt
+nytter ijle, et sal ons al berauwen ende jnt ende sollen k.
In.

ondersalen den piper loenen; v 1. wetten dattet eyn be-

decht handel is. Men zegt openlijk , dat Maarten van Ros-sum den hoop op Paasei maandag bij Eybergen gemonsterd heeft en sommen snyt goldengelt betalt; men moge
daaruit afleiden, werp die knecht toekomen, Wat Groningen en de landen betreft, sij sinnea der onkosten wal
werdt , die men dar omme duet, al riem sick mijn her van
Geller schoen der saken an, die stat wer guet an onser
syden. Schenk verzoekt aan Floris, hem deswege nadere
bevelen te zenden. Ged. Vollenhoven.

18 Mei, George Schenk berigt aan Floris van Egmond,
dat Conraad Vox , drost van Oldenburg, als gemagtigde van
den graaf van Oldenburg gisteren bij hem is gekomen en
hem een brief heeft getoond , welken de graven van Montfort, Rennenberg, en mr. Godschalk Erike aan den graaf
geschreven hebben , blijkens een bijgaand afschrift. Hij
schrijft, dat de zaken nu zoodanig verlopen zijn, dat Meinert van Ham met den graaf is verzoend , onder beding,
dat de graaf de 1000 à 1100 aangenomen en met zware
bezoldiging behouden knechten aan Meinert ter versterking zal zenden, maar dat de graaf dit nogtans niet heeft

willen doen , maar die knechten daarentegen heeft opgehouden en aan den keizer aanbiedt, waarop Schenck
hem heeft geantwoord , geen ander bevel te hebben, dan
tot aanneming van slechts 8000 knechten , maar dat hij
echter het aanbod aan de regentes zal mededeelen. Hij
raadt die aanneming bijzonder aan, uit vrees dat deze
krijgsknechten anders door Meinert zullen worden aangenomen, en ook vermits hij anders nyet vermercken en kan,

357
dan dat Meinert door den hertog van Holstein uit Denemarken versterking ontvangt, welke hertog ook, volgens
Conraad Vox , 15 a 16 kleine schepen met knechten ten
dienste van Meinert in zee heeft, die voornemens is des
keizers gebied aantevallen , om het ontzet van Koppenha•
gen te beletten. Van Groningen, zegt Schenk , is nog geen
nader berigt; Erkeiens doet groote diligentie om de burgers te stillen, dan dc criminatie ende murmuratie ys noch
groot, om welke reden Schenk aan Maria heeft geraden,
om opten handel verdachtich te willen zijn, en haar verzocht, om hem ylent te antwoorden. Ged. Vollenhoven.
In het eigenhandig geschreven naschrift meldt hij :
»Meynert van Ham bedrijfft selsame handelinge, dan is
hie Holsteins, dan is hij Gelrisch , men wet nyt wue
mens myt hem hefft. Hier gaet dat geschrey ser starck,
dat de liertoch van Holstein myt dein coninck van Franckenreich verbonden sij, oick myt dem fursten van Geller.
Alsoe, wy er Meynert angegrepen wurdt , ye petter, dair
wil anders nyt guet wtkomen. Mij is dessen mergen
tijdinge komen , dat hij nae West-Fryslant trecken wil.
Dair sijnt desse nacht hondert knecht wtten lande van
Geller gekomen ende nae Meynerts hoip getoegen. V 1.
willen dat beste myt die benden duen. Der graff van
Oldenburch begert, v 1. dat best willen duen, dat hij re•
comnpense krijge vuer de onthaldinge der knecht. V 1.
willen mij weder scriuen , wess jck hem antworden sal."
Het in den brief besloten afschrift luidt als volgt:
»Vnsern fruutlich, guetwillig, vnterthenig dienst mit
vermogen alles Buten zuuor, edeler, waelgeborner, fruntlicher, lieber vetter vnd gnediger her, wir geben v 1. vnd g.
gutter wolmeynong zuerkennen, als wir von vnnser rey
sen von Lubeck herab ghen Brehmen komen sein, haben
wir do selbst vernomen, wie etliche lantzknecht vnd kriech•
lute der meynung weren, v 1. vnd g jaa jre landt, one alle
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redliche vrsache, zu vberfallen , wilchs wir gants vngern
gehoirt; die weil nv v 1. vnd g. keyr. mat. vnd dem hause
Burgundj verwant, willen wir so balde wir itzt an den
urtern korven, so vilt mogelich vur vnsere personen an
vnser genedigster frauwen der coninginnen regentinne jin
1 ederlande furderen, das v 1. vnd g. sunder raedt vnd
beystandt nicht verfassen sullen bliben, wo aber der kriech
vnd anslag wer, v 1. vnd g. nicht errichten, so ist ju nhame
vnd van wegen keyr. mat. an v 1. vnd g. vnser guetlich
begeren vnd vnterthenigs bitten, sey wollen jre kriegs
leuthe, so vil] v 1. vnd g. itzt haben vnd noch zukomen
mochten, bey eyn halten vnd nyemants anders zu zehen
lassen, hiss v 1. vnd g. von keyr. mat. oder vnser gnegdig•
ster vrouwen der coninginnen von jrer mat. wegen ferner
bescheit vernemen, dar an wir auch sein willen zum forderligst geschehen sail; dar an werden v 1. vnd g. key.
mat. eyn sunderling àngeneme dienst erzeigen , ju allen
gnaden wiederumb zuerkennen, das wir v 1. vnd g. in
nahme hoichgedachter keyr. mat. nicht haben willen bergen, vnd der selbigen v 1. vnd g. fruntlichen guetwilligen
dienst zuerzeigen, sein wir gantz geneigt. Datum zu Breh•
men, montags den eersten dach Mey anno XXXVJ, onder
geschehen : keyr. mat. rethe vnd commissarien Johan graff
zu Montfort, Rennenburgh, Godschalek Eryke, superscriptie : Dem edelen vnd waelgeboren heren Anthonis,
grauen vnd heren zu Oldenburgh vnd Delmenhorst, vnnseren fruntlichen lieben vetteren vnd gnedigenn hernn."
Eenige dagen daarna schreef Maria aan Floris van Egmond:
»Non cousin. Jay receu voz lettres du X e de ce mois,
auec la copie y enclose dune lettre venant du personnaige
communicquant auecq vous pour laffaire de Gheldres;
et combien que ledit personnaige desguyse ]assemblee,
que fait mon cousin le sr. de Geidres soubz couleur des
foutles et oppressions que fait Meynart van Ham a ceulx
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de la ville de Groeningen, faindant de les vouloir secoa.
rir, toutesfois je suis en opinion, comme aussi lont les

ers.

estans jcy lez (chez) moy, quil y a quelque secrete jntelli.
genre entre ledit s r . de Geldres et Meinart van Ham, dont
aussi le gouuerneur de Frize se doubte; et a ceste cause jl
ma presentement escript et requiz, lay enuoyer les bendes
de mon cousin le Conte de Nassou, la vostre et Celle du
r de Hoochstrate, esperant , scion que autrefoiz vous ay
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escript, a lassistence dicelles bendes et les pietons, quit
a lieve luy, auecq les mil pietons de Joosse van Mayden et autres mil venant de Straesborch, qui seront dedens trois ou quattre jours a Namur, dempescher, que
ledit Meynart ne fache aulcuns desgastz aux pays et foulles sur les subgectz de lempereur, mons r. et frere; et
que plus, sy loccasion et opportunite sy adonne, ledit
gouuerneur est delibere de les deffaire et ruer jus, qui
seroit vne oeuure fort vtile et Iouable, entant que au
moyen de eest exploict, autres se garderoient de faire
telles jndeues assemblees a la charge des poures gens, et
se feroit le secours de Coppenhagen plus facillement. Et
quant au payenient de voz gensdarmes pour les trois moil
escheuz en Ia fin de Mars dernier, le tresorier des guerres
est ja party dicy auecq charge expresse pour faire ledit
payenuent de toutes les bendes. Si ne veulliez laisser de
tenir vostre bende ensemble et quilt soyent montez et enpoint pour aller deuers ledit gouuerneur de Frize en la
meilleure dilligence que faire se pourra, estant par culx
niandez, prenant le cheniin par les lieux et passaiges, quit
vous signiffiera estre le plus commodieux. Atant, mon
cousin, nostre Seigneur vous ait en sa garde. De Bruxelles
le XVJ e jour de May XVcXXXVJ.
get. Yre cousine Marie.

lager. Pensart.

Hetzelfde opschrift.
22 Mei. George Schenk berigt aan Floris van Egmond

vernomen te hebben, dat men bezwaren maakt om hem de
verzochte benden toe te zenden. Hij is van oordeel, dat,
indien men Meinert van Ham slaen wil, daer moet reysich
getuch bij sin. Hij zegt, dat die van Groningen antwoord
verlangen , of men al dan niet met hen handelen wil , en
dat hij hun heeft geschreven , antwoord van de koningin
wachtende te zijnen hoop te hebben, dat alle saken solden guet
werden. Hij gelooft , Jatter al rede auerlansche fursten zijn,
die gaarne met hen zouden handelen. Et wer nyt wijslick,
zegt hij, dat men de selue solde afschlaen, sulcke stat ende
lande jn k, m. gehorsamheyt tbrengen, mij dunckt, sij solden
den keyser wal noch eyns soe fyl willen genen, als sij dem
fursten van Geller gegeuen hebben , ende de .Drenthe myt Go•
uorden solde wal naef olgen, daer is warlich eyn jal omme
te wagen, ten is hein clein sake sulcke stat ende lande to
auerheren, jn hondert jaeren solt ons soe nyt weder gebueren.

Hij berigt, dat Meinert met 6 vendelen in groot Adwert is
getrokken , liet hoofd leidende naar West-Friesland ; dat
Schenk terstond den derden man heeft laten opbieden en
hen met 2 sterke vendelen met veldgeschut heeft versterkt,
om aan Meinert tegenstand te bieden dat inmiddels die
van Groningen aan dezen de schepen , waarmede hij over
het Diep was gekomen , ontnomen hebben ; dat hij toen
weder opgebroken en door Drenthe naar den Dam is terug
getrokken , den sij nwe fast maken, twelck die van Groningen ser spit; voorts berigt hij, dat Erckelens en Rossum
voorleden week met de stad Groningen en Ommelanden
vruchteloos hebben gehandeld en voegt er bij , sij willen
den furst van Geller quit sijn, God geff wom sij weder
krijgen, sij konnen den brant vander vuerstat en dat fast
maken wanden Dam nyt verduwen. Ged. Gelmuden.

24 Mei. A. de Lalaing zendt aan Floris van Egmond
den raadsheer Mulert, die zegt sa charge requerir extreme
diligence. Ged. Utrecht.
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Den 27 Mei schreef Lalaing aan Floris van Egmond
dezen brief:
))Mo11Sr. de Buren. Jay veu la lettre, que par ce por•
teur nlauez enuoie et bier note les Inotz y conterinuz, vous
cntendez bien comment la charge de 11lulert sy conforme
et quelle yssue nous en deuóns attendre, jl the sanlble,
que vous en deuez auertir le gouverneur, qui aura besoing conduire son cas discretement et de sorte que lautre
ne le troeuue le plus foible, vous cntendez cela mieulx
que moy et y pourrez penser pour le seruice de lempereur;
aussi ne ferez que bien , a correction, en auertir la royne.
Jay sceu par lettre de court, que poste y soit arriuee
dimence dernier, raportant, que lempereur auoit XXXVJm
lantzknechtz, XJ m Espagnolz, XVIIJm Ytaliens et bon Hombre de gensdarmes, et veullent aucuns dire, que vostre filz
y soit auec sa bende arriue, qui luy tournera a gros lionneur et au contentement de sa ma te., alaquelle je prie Dieu
donner victoire, puis que autre espoir ny a den bien auoir.
Du succes en Engleterre vous tiens auerti et pour ce
nen fay jcy mention, pliant, mons r . de Bueren, nostre Seigneur vous donner sa grace. Utrecht le XXVIJ e de 1VIay
lan XXXVJ.
Je Croy, quayez aussi entende Iapprehension dun Francois, a tout IJ m escuz (dor quil auoit pour en leuer de pietons au prouffit du roy, et, dit on, ledit Francois estre de
Bailloel en Flandres, jl auroit cogneu Ie capitaine Rustici
estre en Gheldres a tout argent et force escuz pour Ieuer
tous les pietons, quil pourroit recouurir, aiant a ce propoz
encoires VIJ on VIIJ capitaines auec ley.
Lon dit lempereur estre parti de Florence a Lucques et
desla tirer oultre pour aler trouwer sa partie.
Get. Le tout vre confrere et bon amy A. de Lalaing.
Opschrift. A. monsr. le conte de Bueren, capitaine general de lempereur.
24
VII. J.

De brief door Maria den volgenden dag aan Floris van
Egmond geschreven, is van dezen inhoud:
Ion cousin. Jay receu lettres de vous et du conte de
Iloochstrate du XIIJ° de ce moil, faisans mention de la
difficulte, que se treuue a lenuoy des trois bendes, que le
gouuerneur de Frize par pluisieurs et diuerses foiz a demande a son secours pour sen ayder a lemprinse quil
entend de faire sur Meynart van Kam et ses pietons, et
autres voz lettres en `date subsequente, contenant les nou•
uelles que auez entendu du costa de Gheldres.
Pour le premier touchant less. bendes, vous auez , par
mes dernieres lettres et par ce quo nir. Gerard Mulert
vous aura dist et declaire de bouche, entendu, en quelle
disposition sant Ies affaires en Frize, et depuis le partement dud. Mulert, led. gouuerneur ma escript, que si on
luy eust enuoye Iesd. bendes de bonne heure, ji esperoit
bien dompter ou adommaiger led. Meynart, en quoy, veu
la tardance de lenuoy desd. bendes et que depuis jcelluy
Meynart sect fortiffie au Dam, jI ne voit presentement autune apparance; neantmoins, si les affaires se dressoient
a lauantaige de lemprinse dud. gouuerneur et quit eust
besoing de secours de Bens de cheual, en ce cas je vous
requiers, que les deux bendes de 'non cousin le conte de
Nassou et du sr. de Hoochstrate, lesquelz se doyuent trouuer a Graue le XXIXme de ce present moil, vous faictes
loger en jcelle ville et a lenuiron pres de vous, pour les
enuoyer auec ceulx de vostre bende a lassistence dud.
gouuerneur, si tost quil les mandera.
Et quant au bruyt qui est en Gheldres, combien que
les choses sont diflïcilles a croyre, toutesfoyz je vous prie
continuellement faire bon deuoir et vous enquerir de ce
que noz voisins se vouldroient jngerer de faire, et en attendant les nouuelles finalles de sa ma". du succes de Ia
guerre, laquelle est plus apparante que la paix et lont
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jespere de brief sauoir la certitude, ferez bien de prendre
soing sur les frontieres et meisrnement es places, doet Ion

pourroit doubter surprinses, et maduertissez successiuement
par les postes de ce que en entendrez, et de ce toste sera
fait le semblable. Atant, mon cousin, p ostre Seigneur
vous ait en garde. De Bruxelles le XXVIIJ @ jour de May
anno 1536.
Lager Pensart.
Get. Yre cousine Marie.
Opschrift. A mon cousin le conte de Bueren, capitaine general de pardeca.
31 Mei. A de Lalaing antwoordt aan Floris van Eg.
mond:
Quant aux LX m 1, a. trouuer par vendition de rente ou
autrement pour saydier des deniers a lequippage et au
succours de la ville de Coppenhagen, le receueur Guillaume Gondt a pource este en court, qui Best obligie pour vne
pantie, pour le reste eniploieray ceuls du eonseil et des
comptes auec les autres receueilrs de Hollandc, pour Lire
chascun en son quartier toute possible diligence et ny
sauroy riens faire dauantaige de me plusauant obligier.
Je croy, que ne le me vouldries conseiller eneoires, extant
en lextremite ou nous sommes, attendans la guerre de
jour a autrd, ouquel cas sera besoing desvertuer chascun
pour autant que sa charge se pourra extendre.
Vng messaigier venu hier du gouuerneur me dit auoir
entre Campen et Amsterdam rencontre vng sainscip, pour.
suyant son auenture , .et que audit le nauire ou j1 estoit
chasse vne espece de temps sur mer. Jay aussi entendre
quelque debat auoir este entre les pietons et paysans enuoiez a Hattem et les bourgeois dillec, de maniere quil y
seroit demeure bies XX morts dun coste et dautre.
De larriuee de monsr. le dut palantin Frederic a Bruxelles mardi dernier troy que soyez auerti et y est vena
a gros train.
24*
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Jay receu vng lettre du gouuerneur pour la royne que
je fay passer presenternent. JI y auoit vne lettre de Mu+
lert a moy que, apses lauoir visite, je vous enuoie, priant la
me vouloir renuoier, se y troeuue ledit s r. gouuerneur eersister en lenuoy de nos bendes. Je vous prie y Mien penser pour vostre honneur et le mien , car a mon jugement
jl ne se passera sans gros jnconuenient, dont jauroy de
ma part regret, et suis seur que aassi feries vous. Ged.
Utrecht.
Get. Le tout vostre confrere et bon amy A. de Lalaing.
Opschrift. A mons r . le conte de Bueren , capitaine general de lempereur.
1 Junij. A. de Lalaing antwoordt aan FIoris van Egmond ter zake van het zenden der benden aan Schenck.
Aussi merite jl bien estre pese, comme lauous tousiours
dit, denuoier ainsi toutes nos trois bendes au gouuerneur
et denuer ceste frontiere du tout, la ou nous sauons le malcontentement, que monsr. de Gheldres a du fait de Groe•
hingen, encoires plus que jentens la royne se seroit maintenant autrement aduisee des XV e pietons Alemans, quelle
auoit determine enuoier audit sr. gouuerneur oultre ceulz
quil a, et quon les auroit distribue sur la frontiere de France,
sans toutesfois en auoir quelque certitude; en taus euene.
ment jl nest nouuelle de leur passage, eest bien raison
dobeyr a ce quil plaist a sa ma`e. nous commander et faire
plaisir et adresse audit sr. gouuerneur a lexecution de son
emprince, mais de pour ce mettre nostre honneur et ceste
frontiere en hasard, destre enuahye et destruite, puls quil
ny auroit ne cheuaucheurs ne pietons, encoires que sadite
ma`e. auec la difficulte, quelle demonstre auoir de croire les
nouuelles de Gheldres, vous mande den porter bon soing,
ne scat' de quoy vous auez forme occasion dy estre scrupuleux et desire bien entendre la responce quauiez dicelle sa
ma". sur vostre derniere lettre de rnoy. Je tiens ma bende
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tousiours presto pour partir, quant vous le me manderez.
Ged. Utrecht.
Get. Le tout vostre confrere et bon amy A. de Lalaing.
Opschrift. A monsr. le Bonte de Bueren, capitaine general de lempereur.
4 Junij. George Schenk deelt aan Floris van Egmond
mede, dat de regentes hem berigt heeft, dat hem 3 benden
zullen gezonden worden om Meinert van Ham te bestrijden,
welke benden op Buckholt en voorts naar Oldenzaal zullen
trekken. Hij verzoekt dus verwittigd te worden van den
tijd hunner aankomst aldaar. Wat die van Groningen betreft, meldt hij, dat de hertog van Gelder groten arbeytlaat
doen, om hen weder te vreden te stellen, maar dat zij soe
hart verstuert synnen, dat zij nergens naar hooren willen en
nopen alle nae den Keyser. Hij zegt, dat hij nog altoos nadere instructie van de regentes wacht en dat hij voorziet,
et wordt eyn goden fortganck hebben. Wetende, dat de hertog van Gelder sult' myt lieff nyt to laten wil, oordeelt hij
de komst der benden dus noodig. Hij meldt voorts, dat de
vijand in alles slechts 600 paarden heeft; dat Groningen
des keizers volk wel wil inlaten , alst beschlotten is, dat
Meinart den Dani zeer versterkt en dat de zijnen schuellen
hem ser myt den bal/e anden Nyenhuys, welken zij te Meppel gelegd hebben, maar »zegt hij" et wer hem noch wal
to nemen. Ged. Vollenhoven.
Den 7 Junij schreef Lalaing aan Floris van Egmond.
Monsr. de Bueren, je me recommande bien fort a vous.
Jay receu voz leitres auec celles quauez escript a messrs.
le gouuerneur, de Frise et de Corbaron, dont jay veu cello
dudit sr. gouuerneur, selon que le mauez escript, et apres
lay fait clore et passer auec lautre et la mienne de res•
ponse par la poste..
Jay trouue vostre motif tresbon, veant le gouuerneur
tant persister en lenuoy de noz bendes vers son quartier, de
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pour, ce vous en aler en diligence vers la royne, et de taut
plus que jay en ce nlesme instant receu vue lettre du pensionnaire de Ia vitte dAmsterdam , nanee de la reception
dune autre de son frere conseiller en Frise, qui contenoit ,
que Ie XXVIIP du mois passe la presentation, faicte par
ceulx de Groeningen aux geus de lempereur, seroit ou noin
de sa ma`e, este acceptee sur le soir, ainsi que lesdits de
Groeningen auoient tenu communication le matin oil cloistre de Essen, pres de la vitte, auec Martin van Kossem,
Erkelens et Selbaeh de la part de mons r. de Gheldres,
dont au partir lesdits deputez de Gheldres feirent difficulte
boire du vin que jceulx de Groeningen y auoient fait amencr, qui nous dolt estre exemple souffisant pour auoir
loeit au gucct et en attendre la reueng e.
Le gouuerneur a Bien loeit ouuert pour son quartier et
lampliation des limites diccllui, mais jl fault quil cognoisse
aussi, que ne receurions voluntiers honte et aurions regret
de perdre ce quauons en ce coste a nostre charge.
Ledit pensionnaire dAmsterdam mescript aussi, le conte
Christoffle dOldenhorch estre passe par ]edit lieu dAmsterdam et tire vers la court, vous pourez entendre ce quit
y aura fait.
Vous y entendrez aussi maintenant la charge que messrs.
du Roculx et de Praet y out apporte de par lempereur .a
la verite et la disposition de touter chosen salon la commandement de sa ma le., qui sera le rooien et nostre confort et jnstruction de ce quaurons a faire pour le mieulx;
en tous euenerent me sauibleroit le plus seur et croy, que
ne serez dautre opinion, pour point denuer nostre frontiere,
donner charge audit sr. gouuerneur de lener autres cheuaucheurs ou quartier de Munster, qui lily est taut voisin et
propice, ou la autour de ernbarcquier ses pietons au jour
que vous eseripuez sans en auoir prouision, dautres ne scay
quel fruit jl en ensuyura, je men remetz a lopinion des plus
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saiges, priant, monsr. de Bueren, auoir de voz nouuelles le
plustost que pourrez, et porter tesmoingnaige a sa mate.,
sil est besoing, que jay tenu ma bende tousiours preste et
tiens encoires pour marchier, des que vous le me manderez. Atant, monsr. de Bueren, je prie nostre Seigneur vous
auoir en sa garde. dUtrecht ce V1J e jour de Juing lan
XXXVJ.
Jl est vertu aujourdhuy bruyt jcy, que Ia royne auroit
baillie charge a monsr. de Kassou et a vous renforchier
chascun sa compaiguie jusques a mil ou douze eens cheuaulx a X for. dor ou X phis pour chascun cheual, dont
mes gensdarmes auertiz ont commence a murmurer; je
leur ay dit vous en escripre pour en entendre la verite,
la quelle vous prie me vouloir auertir et penser, que jne.
galitez sont odieuses , nous en auons veu lexemple par
Ie passe.
Get. Le tout oostre confrere et bon amy A. de Lalaing.
Opschrift. A monsr. le conte de Bueren, capitaine general de lempereur.
George Schenk berigt den 7 Junij aan Floris van Egmond:
Geue v 1. to erkennen, dat jck Besse verleden nacht to
XJ vren vuer myd nacht bynnen Groningen gekomen sijn,
Baer jck soe welkomen was van wegen keyserlick ma`.,
ende heb myt der seluer stat ende Ommelanden geaccor•
dert ende entlick verdragen, alsoe dat sij op huden dessen
dach der k. ma t . huldt ende eydt gedaen hebben, als
hertoch van Brabant ende graff van llollant, tot ewigen
dagen hoer ondersaten te bliuen, ende sollen k. ma t. Friess
Gelders alle jair geuen XIJ' karolus gulden , twelck neer
is dan sij dem fursten van Geller gegeuen hebben; dat
jck v 1. nyt heb konneu verschwigen, soe jck wal wet,
dat v 1. sulx gerne hoeren werdt. Meynert van Ilam licht
noch myt sijnen hoep jnden Dam ende maket den fast,
soe heb jck vijif fendele op eyn mijl bij hem dessen dach
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geschickt ende veerde morgen myt denseluen knechten
hem varder komen, omme to besien, wy hij sick aastellen
wil; hadde jok de bende nwe bij wij, soe wer hij geschlaegen; et schint wt aller kontschap, die jok heb,
mijn her van Geller sijn rutter nae Meynert van Ham
sehicken wordt; soe wer noch guet, dat die benden ylentz
her quemen. Got Almechtich mocht gluck genen, dat wij
sij . beyde sluegen, rotter ende knecht, v 1. willen dat best
doen. Datum ser ylent.
18. VERGADERING, 1 NOVEMBER 1851,
Vertrouwelijke brief van Frederik riten Eng aan Floris Thin over
de staatsaangelegenheden van 1577. lets omtrent het geslacht Chautraine gezegd Brouxaux. Aanval op Bommel door Mendoza, 159g.

Vertrouwelijke brief van Frederik eten Eng aan Floris
Thin over de staatsaangelegenheden van 1377.

De navolgende brief, door Frederik Uten Eng, afgevaardigde van vege de ridderschap van Utrecht ter vergadering der algemeene staten te Brussel, geschreven aan Floris
Thin, advokaat der staten van Utrecht, is in vele opzigten
der aandacht waardig. Behalve eenige bekende geschiedkundige bijzonderheden, bevat dit vertrouwelijk schrijven
eene levendige schildering der weifelachtige houding der
staten in de moeijelijke omstandigheden, waarin het land
in het jaar 1377 verkeerde.
»Eersame, vroenie, hoochgeleerde, gebiedende heer. U 1.
scrivens van den XIIIJ en deser is mij ter handt gecoernen
den XXe , ende hebt in danck genomen ende mijn verblijt,
dat ick eens een brief van Utrecht ontfanghen heb. Ende
om die nae mijns gerings vermogens te beantwoorden, set
u e. believen te veeeten , dat ick aen den deken van St.
Jan mitten prost Wittenhorst tot noch toe, Godt betert,
gheen beter tidinghen en heb kunnen scrijven, dan hier
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en waeren; ick had ze wel wat mogen dissimuleren, dan
die fortificatie van Utrecht leit mijn altfijt int hooft, seer
ernstelijk Godt biddende, dat die eersen goeden voortganck mach hebben, op dat wij ons tegens die ghemeene,
bloetghirige, afgodische, tirannicher vijandt moghen beschermen, als wij wel sellen cuenen doen, zijnde gesterckt
met het judicium van mijn heer den prins, soe u e.
hem over tafel wel hebt hoeren discoureren, ende dit is
die oersaeck geweest, waerom ick dus roet uyt die mont
aen die voors. gescreven heb, vermits ick se ken voer
liefhebbers des vaderlants; ick sell mij wel wachten aen
anderen, jae oock aen onze staten, soe vrijelicken te scrijven. Ick moet hier van noch wat verhaelen, als dat mijn
heer van Fremont, comende uyt het leger, tegens die generale staten geseit heeft: »hoe mijn hoeren, wat is dit van u
grote slappicheyt ende negligentie, die hier alle daech omgaet;
deermoeten der onder u wesen, die meer affectie den vijant
Don Jan toedragen, dan het patria; ghi sol liet maecken, dat
wij te samen geaccableert ende gemassakreert sellen sijn , eer
wij het weten ; ende behoort onse conscientie ons niet te knagen,
dat wij die gemeente sus te voeren (?)geven , die gehelicken al
hun welvaert op ons laten staan? Godt solt ons eyschen, dat
wij dus slappelicken in den tip van den grootster noot zijn
handelende; die viandt is sterck op die been, heeft genomen
.Fumees duer u groote negligenty, hij heeft liet hooft nae Bouynis ende Phlippelvile, ende wat waerschuwinge men u doet,
het zij van waer sij coemen , ghi en laetet u niet eens ter
harte, gaen." Dit seggende met eersen groten ijver, is opgestaan ende gegaen in de Brabantsche earner. Deser gelijcken of daeronitrent heeft oock gescreven den greef van
Lalain 1 ), mit den raet van der oorloghe, meer dan thien1) Aan Philips, graaf van] Lalaing, was door de staten het bevel
over het voetvolk in het leger te velde , hetwelk toen te Waveren in
Braband lag, toevertrouwd.
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slael aen de voors, staten, dat men hem zou seynden het
geschut, geit ende munitien, ofte anders soude hij mit
het legher op moeten treeken, eer hij schendeiick overvallen sou worden, mits protesteerende , dat die staten ,
ende niet hij, oorsaeck souden veesen van alt verlys, datter
doer sou uioegen coemen; heeft huer oock verweten, dat
se oorsaeck waren van tverlys van Fumecs, waerom sijne
exell. expresselicken streef, dat hij sijs commissie vant
capiteynscap generael needcrleggen ende wilde hein gaen
vertrecken in siju governcurseap van Henegouwen. Deser
getijeken is gecomen uyt het legher 2, 3, ofte 4 mael den
beer van Laniotten 1) ende heeft oock deser gelijcken veel
waerschuwingen gedaen , wits regeerende zeer dienstelick
(soe hij meister van de artillerie is), dat men too p sou
doen naarchieren het geschut nae het legher, ende ronder
dat te hebben, wast geschapen , het legher opgeslagen te
worden. Om dit voors. geschut heft die heer van Laniotten
dach over dach gesolliciteert, meer dan drye weeken lang,
ende daerom oock geprotestcert, ende oock tot noch toe
int legher niet en heft tonnen crijgen, ter cause men
niet op en conde brengen een seven ofte acht duysent
gulden, ende scl tvoors. geschut noch eerst van Mechelen vertrecken tusschen dit ende drve ofte vier dagen;
God geeft dat het noch soe gaet. Behalves al t voors.
heeft de exell. van den prins menich schriftelicke waerschuwinge gedaen, mits oock mondelick van zijn gesanten
heeft laten doen, sonder die gheender die noch ut En.
gelant van onse ambassadeuren, ut Vranckrijck, ut Duyts•
land, ut Italien, ut Bourgondien, jae ut Spaengien gecoemen sijs. Wat helpt het, als sulcx niet gehoert noch ter
tijt waergenomen en wordt? dan ick vertroest mijn op
Hollant, daer het oock soo mitten eersten al over hoop
1) Valentijn van Pardieu , heer van La Matte , voerde in het leger
ie velde liet bevel over de artillerie,
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vyel ende alle dinek in een desorder ginck, daer tnaderhant duer die gracye Goedts soe wonderlicken gebetert is,
als ick hoop, dat het hier oock sal doen, soe verre ons
Godt die ooges opent, dat men hier die afgoderije wat
can verlaeten, als te weten, dat die wijsheyt ende geleert.
heyt hier weesende kosten verstaen, als zij protesteren
te willen blijven bij die Roomsche Catolijckse religie, datse
dan daer bij vuechden die crystelicke ende apostolijckse
religye, maer mijn dunct, dat dit hier onder ons noch al
kettertje is; nietemin verhopende duer die gracye des Almogende Godts, dat het mitten tijt sal beteren, ende ons
oock genade sal gebueren, soe als wij een rechtveerdige
saecke voer hebben, dan ick zij zorgende, dat wij vermits
onser afgoderije ende verdiensten eerst geplaecht ende
gestraft sellen worden, ende dat ons eerst liet water o,n
te verdrincken aen die lippen sal staen, eer wij den Almogenden Heer sellen kennen ende uyt der herten Hem
aenroepen om sijs Goddelijcke verlossinge. Wat dat leggen wil die heinelsohe tekenen des comeets, die heer
ettelicke avontdeii verschenen heeft, sel die tijt leeren, dan
den Ileeren laet zin hemelsclie teyckenen niet verschijnen,
of daer en volcht wat nae ......1). Den heer van Havere
heeft, na rnerlich voorgaande scrijven ebde waerschuwingen, expres zijn hoefai r. uyt Engelant aen die generaliteyt gesonden ende laeten seggen, dat hij, weesende in
hueren dienst, ende huer saecken soe wel aen die coninginne gedressert erfde mit groote moyten vervolght had,
dat huerder mat. dese Nederlanden gehelicken toegedaen
was, als huer eygen patrimoniael landen, die geneicht
ende geclelibreert was oni over te seynden tot assistency
vijf duysent geexcerceerde brave soldaten, die in den
crijgh van lirranckrijek geweest hadden, behalven dit noch
duysent poerde ende daer voor te willen verschieten tot•
4)

Deze plaats is in het afschrift niet zeer naauwkeurig.
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ter besoldinge om drie ofte vier naenden of mogelijk een
half jaer, behalven die hondert duysent pondt steerlings,
die zij dese landen leent; ende dat den voors. heer van
Havre hem zeer verwonderde, dat die Generale Staten
hens op al sijn voorgaende schrijvens gheen antwoorde
gegheven en hadden , daer die particulier heeren int hof
van Engelandt alle daech versche tijdinge ende schrijvens
uyt deze Nederlanden cregen , ende verwonderen oock
huerder nu, datse duer den voors. heer soe luttel bescheyts van deze Nederlanden ende die Staten vernam,
twelck zij, soe die heer van Havere mede streef, int lang
ten beste niet en was nemende, waerom h ij die staten
als noch op nieu waerschude ende onderrechte, dat ze
doch die voors. coninghinne geen oersaeck en soude geven
om heur te vertoornen, aengesien oock datter een ambassadeur van onsen coninck uyt Spaengien in Engelant ge•
sonden sou worden, om ons aen die coninghinne te ver•
maecken ende al om te stoten datter nu goets voor handen
was. Mijn en twifelt niet, datter veel tidinghen en scrivens
dickwils uytgesteken ende geaposteert sijn, om ons daer
mede te abuseeren ende bedriegen; nietemin moet men
tegens sulcke tidinghen weten te remedieren , of het bij
alsoe geviel, dat ze waar mochten worden. Aengaende Mathias van Oestenrijek wilde ick wel, dat ick die faconde
hadde om daer pertinentelijck te mogen antwoorden, niet.
temin u e. sel die wil voer die daet int goet nemen. Onze
ambassade, die der sijn in Vranckrijck, hebben gescreven
aen die generaliteyt, dat ment achterwegen sou laten muit
Mathias int governeinent te sitten, om te cornplaceeren den
coninck van Vranckrijck ende zijnen broeder den hertoch
van Alencon, overmits dat van ettelicke heeren hem die
verhoepinge gegeven is geweest (als oock Mathias)', dat hij
het governeurscap van deze Nederlanden sou hebben, waerom duer dit alles oock duer andere saecken tot noch toe

opgehouden is van MVíathias aen te nemen voer governeur
generael, ende sijn die staten daernuede dubiteerende, wat
dese sellen doen ofte laeten ; niettemin en weet men niet,
hoe dat ment ten besten mit 141athias aen sal leggen, aengesyen hij soe diep int landt is ende onsen coninck ende
den keyser soe nae bewast is; waerom die avijsen alle
ganck eens opgehaelt worden , ende gevraecht oft men geresolveert is op die overgeleverde articulen , waerop olie
lestemael die van Gelder , Artoys, Overijssel , Yrieslant
ende Utrecht seyden noch gheen antwoordt van onse meis.
ters te hebben, twelck die van Brabant, als t scheen, niet
wel en namen, seggende, dat men wel eens behoorden te
resolveren, daer den tijt soe lang verlopen was , ende dat
het schande was, dat men die saecken van deesen jon.
ghen prins soe lange ophielt; oock is den prins als der
meeninghe hij ontboden heeft, dat men den voors. Mathias voor een governeur aen neemt; dus bedunckt mijn,
dat het int Iest ofte cortelijek geschieden sel; die coningin
van Engelant sou hueren raedt wel geweest hebben , dat
den prins die preferentie gehadt had , deeser gelijcken hadden die gemeente van deese landen, nae dat ick hooren
can , oock wel willen hebben den prins voer een gouverneur
generael, het welek, na mijns bedunckens ende na inhoudt der justificatie van die Genthenaers, der oorsaeck
geweest is der gevenekenisse van die heeren, die oock
noch niet lossen zijn, dan alleen den hertoch van Aerschot,
die die van Gheildt voer gheen gouverneur en willen hebben noch kennen. Wat hier voerts uyt werden wil, mach
men mit der tijt syen. Ende of dese heeren, die een sekere
jaloesij op den prins sijs draegende, wel ofte qualijck gedaen hebben, mach men vernemen. 13 e, scrij ven , dat ick
die avijsen, die dagelijeks toemen, int particulier over soude
willen scrijven, dat ick in der waerheyt mijn ontsyen heb
te doen, niet wetende, waerin ick in rijn sonde misgrij-
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pen; ick ken ettelijcke van onse prelaeten ende capittelaerew wel, van wat humeure die lijn, ende oock vallen
wel diverse avijsen, die niet te pijne weerdt sijn om over
te schrijven, ende soe der oock vallen avijsen van groetter
importantye, die mijn niet en dunckt, dat ick oase staten
behoer over te schrijven, sorgende, oft uitquam, dat men
tmijn hier qualicken of sou nemen, want u e. weet wel
hoe dicht men onder oase staten is; ick sel t oock wel
]neten huer soe vrijmoedich alle dinck uyt te scrijven, als
ick u e. wel doe, dan op u e. voort ende begeerte mach
ick bij wijlen scrijven die middelbaar bijavijsen, die der
sellen vallen, nochtans wel willende begheeren, dat het
u e. belieft mijn mitten eersten te willen overscrijven,
wat ghi mijn noch hier in zijt raedende aengaende die
propre satisfactie, soe het huerder ettelicke nuemen is meer
dan genoech voor die goetwillighe, mer die alle saecke
over dwers nemen, ende alle dinck nae huerder opinie
ende nae liet huer int hooft schiet willen hebben, en
sellen toch nimmermeer te vredes weesen, want zij gepassioneert worden van een hoveerdigen en ghierighe geest.
lek verstae uyt u e. schrijven, dat ick vermits d'absentie
van den deken van St. Jan ende mr. Floris $eermate niet
gerevoceert en sal worden, of zij en zijn thuys genomen,
dat mijn niet wel aenstaet, dat ick hier desen wynter,
ofte eens deels daervan soude moeten blijven, ende ick
niet een wyntercleet mede genomen , ende oock tegens
die coude niet en mach, soe ick mijn heer den proest
Wittenhorst hier van int lang geschreven heb, ende oock
die staten, als u e. wel sal hoeren. Aengaende die fortificatie is mijn lief geweest te hoeren, dat se eenen voortganck
heeft, waerduer wij behouden moegen worden, dat wij
nae niernants wel en behoeven te vraegen, mits in der
stadt hebbende behoorlicke provisie, ende hoewel te meer
behoort men 'nit die fortificatie voirt te vaeren (mits daer•
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toe streckende al ons vermogen), daer wij suicke twee ipocrytse rraebnren hebben, als Amersfoort ende prineipalick
Amsterda m , daer soe veel onreehtveerdich oordel gewesen
ende onnosel bloet vergoten is, den heer wil huer beter
kennisse verleenen! Opten 21" deser is gecoemen (les
savonts laet den beer van Larnotten ende heeft die staten
gevraecht, waerom zij dus lang vertogen , om het geschut
int leegher te senden, ende hadden zijt eer op sijnder behoorlicke tijt gehadt, sij sou wonder veel goede exploicten
mede hebben moegen doen , ja moegelijek die stalt Naemen gerccouvreert hebben, often ten minsten hebben het
legher moegen slaen voer huer poorten, datter gheen vyvres noch secours in en had moegen coelnen, elck ende
oock den vijant voer Eumees gesteyt mogen hebben. Ende
vervattende zijn propoost, seyde, datse alsnu het geschut niet
en behoefden te senden soe voer als mens niet en begheerden te verliesen, often waer dat men der gelt bij sondt om
het crijchsvolck te betalen, om die in oerder als dan te
mogen houden, die anders duer necessiteyt van ghelt ten
legher uytliepen om haer nootdruft te snyken op den huys•
man, alsoe datter duer den lach die helft int leger niet
en bleven, waerduer liet gescapen was, het legher mit
het geschut als daer waer te verliesen , ende oock indien
men hier mit geit (niet) en remedieerden, moest notelick het
legher opbreecken ende van den anderen scheyden , waeromme die staten moesten considereren wat malvrite, soe
die voorsi. heer seyde, hier uyt sou volgen, mits brengende daerbij veel onderwijsinghe ender exempelen totter
materij dienende ender affirnieerende bij sijn mannelicke
waerheyt, dat hij anders niet voor noch aen en brocht
dan die naeckte waerheyt, mits daer bij voegende veel propoosten die ick om die corticheyts wil achterwegen liet.
Jck wil , dat hij ons alle ding opt swaerste te kennen gegeven heeft, niettemin moet naent ofte behoort ment te
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nemen, off sulcx geheel die waerheyt waer, ende daer in
versyen mit allerneerstiger behoorlicke mogelicheden , mit
den voorsz. heer en con men nae ouder gewoonte die patienty niet hebben , om hem uyt te hooren , sonder sijn
propoosten t intercoupeeren, meer dan behoorlijck , niettegenstaende alle tbellen ende cloppen; mede gaff den voorsz.
heer te kennen , hoe dat hij oom Spanjers gevangen had
(die noch binnen een maent in Spanien geweest had), daer
veel aen gelegen is , welcken gevangen bedragen heeft,
trois persoenages demoranticy a Bruselles 1), waer op weder
veel debats ende geroep op viel, als doen seggende , dat men
die Bruesselse previlegie most observeren , d ander pertij
dat een treiter gheen privilegie en had, ende hierom het geroep soe groot worde, soe der ettelicke dronken waeren ,
dat die heer van Lamotte gedwongen wordt te seggen,
men sou eer een twistich legher vereenighen dan uluyden alhier. Dat ick prolicxs in mijn scrijven zij, moet u e.
toerekenen aen mijn ignorantie.
Aengaende van ettelicke tidinghe heb ick den proest
Wittenhorst gescreven , die se u e. wel mede sal deylen
van tgeen hier omgaet.

Hiermede biddende den Almachtigen u e. te verleenen
sijn Goddelicke gracy, ende Min die uwe. Ut Brussel
den XXIJ'n Novembre 1 577.
Die geheel u e. dienstwillighe vrundt,
Frederik Uteneng.
Opschrift. lloochgeleerde, eersame, wijse ende seer discrete heere, mr. Floris Thin, advocaet van de staten stands
van Utrecht, mijn gunstigen vrundt en heere tot Utrecht.
Iets omtrent het geslacht Chautraine gezegd Brouxaux. Mr.
I. Vollenhoven deelt op bladzijde 57 van zijn werk Broe.
ders gevangenis etc. mede, een schrijven van prins Mau4) Hier volgt Bene zinsnede , die in het onnaauwkeurig genomen afschrift geheel onverstaanbaar is.
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rits aan zekeren kapitein de Chautraine dit Brouxaux , ged.
18 April 1623, betreffende de zaak van Frans Meerman.
Naar aanleiding van dien brief, zegt de heer Vollenhoven :
»Wie deze kapitein de Chautraine is, heb ik niet kunnen ontdekken. Alleenlijk is mij uit een huwelijksgedicht,
door II. de Groot gemaakt ter eere van Kasper van Kinschot en Maria de Chautraine gezegd Brouxaux , gebleken,
dat dit geslacht in Vlaanderen te huis behoort. Zie II.
Grotii Poemata, P druk, pag. 141."
Omtrent dien krijgsman en zijn geslacht zijn nog de volgende bijzonderheden te melden:
Er wordt namelijk in de generaliteits notulen gesproken
van twee kapiteinen , Jacques de Brouxaulx , den ouden,
en Jacques de Brouxaulx, den jongen. Zij komen beide
voor als staande ter repartitie van Zeeland op een staat,
door de generaliteit aan den raad van state in het laatst van
1620 overgelegd , waarbij het getal manschappen wordt
bepaald, met hetwelk de kompagnien, na het einde des
bestands, zouden behooren vermeerderd te worden. Uit
eene aanteekening in dezelfde resolutiën van 5 Januarij
1619 blijkt voorts, dat een van hen, vermoedelijk de
oude , toen overleden was.
»Opte requeste" zegt dat besluit »van' joffr. Johanna
Sobs, wed. wijlen Jo. Jacob de Chautraine diet Broucxsault, in sijn leven cap s. van eene compagnie voetvolck
in den dienst deser landen welende, is, in consideratie van
den langen ende getrouwen diensten, bij den voorn. wijlen
Jo. Jacob den lande gedaen in groot gevaer ende perikel
van zijn leven, dat men zijn nagelaten zoon Filips van
Cautteraine diet Brouxault zal toeleggen, gelijck hem toegeleid wordt mits desen , een soldaets paye van 12 gulden
ter maent van 42 dagen onder de nagelaten comp. van wijlen zijn vader, ordonnerende de monstercommissaris ende
allen anderen, die dit aengaen sal , hen hiernae tereguleren.'^
VII. J.
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Later omstreeks het midden dier XVIJ° eeuw, wordt
die naam in de Utrechtsche registers terug gevonden, nosnelijk Gerard de Chautraine genaamd Brouxault, capiteyn
van eerre compaegnie voetvolck, wonende te Vianen; voorts
Sabina Catharine en Maria van Wachtendonck, beide vrouwen van Brouxaulx; blijkens de volgende ook voor de
kennis van dit geslacht niet onbelangrijke, oorspronkelijke,
notariële acten.
»Bij den inhouden etc. dat. 7 Dec. 1649 compareerde
vrouwe Cathelina van Wachtendonck , wed. vanden ,heer
Joh. de Morignault, caps. van eene compaegnie voetknechten enz. ende baillu van de stadt ende marquisaet van der
Veere, woonende alhier binnen Utrecht etc., aenmerckende
etc., omme welcke onsekertheyt etc. verclaerde etc. te revo.
ceren alle testamenten etc. ende op nieuws disponerende
etc., bevelende alvorens haer onsterfelijcke ziele in handen
van Godt Almachtich ende haer doode ligchaem der aerden met eene eerlijcke begravenisse, die wesen sel ter
plaetse daer sij sal komen te sterven , ende dat de kamer
van haer sterfhuys den tijd van zes aen een volgende
weeken sal blijven behangen met rouwlaken of baey ende
dat het blasoen voor t sterfhuys sal worden becleet met
zwart fluweel, sonder dat haer begravenisse anders sal geschieden als met haer testatrices 4 quartieren. Legateert
de vrouwe testatrice der vrouw Maria van Margnault, wed.
van Jo. Jacob Colve, haer behoude dochter, alle haer inboedel ende huysraet beneffens haer carosse ende peerden met zijn gereye, ende indien zij sich quamd te triumpheren inder processe tot Brussel hangende tusschen haer
ende de heer van Moljant, heere van Bordeux, haren behouden ohm, soo bespreect sij uit deselve goederen aen de
zelvige hare behoude dochter 2000 guldens eens. Item aen
joncfr. Maria Colve, dochter van jonker Jacob Colve, alle
haer nachgoet, namelijk 2 kandelaers, een beecker ende
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lampeth, twee dosen, alles van silver; aen joffr. Sabina
Catharina van Wachtendonck, huysvrouwe van jo r. van
Brauxaut, alle de clederen van linnen ende wollen etc.,
aen de diaconie armen vander Vere 100 gulden eens etc.
Instituerende jor. Mattheus Ilently, soon van jor. Mattheus
Hently, geprocreert bij joncfr. Johanna Wachtendonck,
hare testatrices suster ende joncfr. Sabina Catharina van
Wachtendonck, huysfrou van jor. de Brauxault, elcx voor
de gerechte helfte etc."
»Op huyden 21 Febr. 1650 compareerde vrouwe Catharina van Wachtendonck , douag. van wijlen jo r. Joh. van
Marignaalt, bailluw van het marquisaet vander Vere ende
capitein van Bene comp. infanterie etc., constitueerde jor.
Gerard de Chauteraine genoemt Broucxaut, wonende tot
Vianen , om sich te vervougen bij de mede geerfdens van
de Gorssingen , genaemt Beoostenbly bij Axel in Vlaende•
ren, ende mitte selve te resolveren tot het bedijcken vande
voorn. Gorssingen etc., authoriseerende hem mede, om hem
te vervougen binnen Mechelen ten huize van den heer van
Wachtendonck, proost ende raede van zijne co. ma t. rade
tot Mechelen voorn., ende aldaer bij, over ende aen te weder in dinventarisatie van de sekere geschriften, brieven
ende pampieren in seker coffer ten voorn. huyse berustende , beruerende de sterfhuis van vrouw Maria van
Wachtendonck, in haer leven vrouwe van Brouchault,
haer vrouwe Constiants moeije etc.
Aldus etc. Catalina van Wachtendonck.
»Op huyden 9 Martij 1650 compareerde vrouwe Catharina van Wachtendonck etc. ende constitueerde jor.
Gerard de Chauteraine genaemt Brouxault, wonende tot
Vianen etc.
Aldus etc. Catalina van Wachtendonck.
In de resolutien der generale staten van 1 Oct. 1692
komt nog het volgende betrekkelijk dit geslacht voor:
25*
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»Ts ter vergaderinge gelesen de requeste van Aline van
Levin , geseydt Famars, vrouwe van naons. II. Aldegonde,
eenige overgeblevene dochter van wijlen Willem van Levin , geseydt Famars, Johanna Maria de Chautraine , dit
Broucksou, in haer leven echtlnyden, in oirkonde etc.
Op dit verzoek werd haar octrooi verleend, om »van hare
goederen zoo levne als allodiale in Vlaendre etc, te mogen
testeren" etc.

Aanval op de stad Bommel door 111endoza, 1599. Medegedeeld door den heer van Asch van Wijck.
De aanval, welken Mendoza, amirant van Kastilië, in 1599
deed op de Schenkerschans, een kasteel , gelegen aan de
scheiding van Rijn en Waal, was slechts eene krijgslist ter
afleiding der staatsche krijgslieden. Om Nijmegen heen,
viel hij plotseling in den Bommelerwaard. Maurits wist echter de stad Bommel zoodanig te versterken, dat de poging
van Mendoza, om die stad te veroveren, mislukte, zoodat
deze weldra verpligt werd het beleg op te breken. Er werden niettemin van beide zijden tijdens dit beleg bloedige
aanvallen gedaan. Bor deelt ons de omstandigheden van
dit beleg mede in het 36 6 boek zijner IVederl. Oorlogen.
De beide volgende brieven, berustende onder de papieren
van Buren , waarvan de een door Willem Lodewijk van
Nassau en de ander door Christiaan Huygens werd geschreven aan Philips, grave van Hohenlo, behelzen eenige
bijzonderheden omtrent dit beleg, welke de voorn. geschiedschrijver niet vermeldt, en zijn dus daarom der
aandacht niet geheel' onwaardig.
De brief van Willem Lodewijk van Nassau aan den graaf
van Hohenlo luidt als volgt:
»Wolgeboren , vrundtlicker, lieuer vetter. V 1. schrij•
uens den XJen May tot Bremen gedatiert , hebbe je op huyden eerst ontfangen , daerop jc v 1. ter andtwoort niet sal
bergen , dat den vijandt den 3 e" May stilo nouo in dese
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Weert, ende nae dat bij sijue Exc1e. alle d'omleggende aue•
noes beset waren, den 14 daeraenvolgende voor dese stadt
gecommen is, retrencherende hij zijn leger I ), ende sijn
Ex cie, de stadt, zijnde ondertusschen verscheyden schermutselen ende vytvallen geschiet, daerjnne ten wedersijden
eenige capitainen ende soldaten gebleuen zijn. Opden 19"
deses heeft sijn ExC1e. een assaillie gedaen van 4000 man,
daerjnne capitain Louys Laurent seer gequetst ende coronnel Moré, gaende opde vesten, met een kanon aen thooft
getroffen ende daervan datelic gestoruen js 2). Den 21"
daeraan volgende hebben coronnel Vaer, seecker Francois
capitain Broek 3), Langvelt, Galen ende eenige lieutenandts,
vendrichs ende edelluyden des morgens jnden dageraet een
vytval gedaen op des vijandts trencheen , deselue ouer•
rompelt ende 4 compaignien Spaignaerts , die daerjnne
die wacht hadden, geslagen, doch zijn capiteyn Galeis
mit noch een Engels capitein Cobble genaempt ende een
jong Duyts edelman, vendrich vanden heere Kessel , met
noch eenige andere daergebleuen. Belangende de saecken
van Duytslandt verhoepe, dat v 1. de brieuen van sijn
ExC1e. ende den heere Barneuelt zullen ontfangen hebben,
daertoe jc mij wil refereren, als wijders nit wetende vandie
materie te schrijuen.
Mij verlangt seer na v 1. ouercompste, die alhier jn dese
conjuncture van saecken wel nodig waere, gemerckt v 1.
dese quartieren ten besten bekent zijn ende v I. bij sich
wel erwegen tonnen, dat sijn Ex C1e. beyde het landt ende
4) Eene kanteekening is hier ter plaatse door vocht vergaan.
2) Bor zegt: s'en roerde op de stads wallen wandelende den Schotsen colonel Murgy den kruyn van sijn hooft geschoten , een fraey en
clock soldaet , die veel eer in 's lands dienst behaelt had. Zie boek 36
M. 553.

3) Bor zegt t. a. p. bl. 554, dat Brok een Spaansch bevelhebber bij die
gelegenheid gevangen nam en dat aan onze zijde sneuvelde kapitein Cop..
land , vermoedelijk dezelfde als Cobble.
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stadt niet wel beschermen kan. Verwachtende ouersulcx
v 1, met sijn geselschap, sal dieselue hiermede, wolgeboren, vrundtlicker, lieuer vetter, Godt Almachtich jn zijne
heylige bescherminge beuelen. Datum binnen Bommel den
14" May 1599. Stilo ueterj.
Get. E. 1. dienstwilliger vrint,
Wilhelm Lutwig, graff z. Nassau.
Opschrift. A monsieur mon cousin, monsieur le conte
de Hohenloo.
De brief van Christiaan Huygens aan Philips, graaf van
Hohenlo, luidt:
Hoochgeboren, genadighe heere.
Dit is die eerste gelegentheyt, die ic hebbe om aen v g.
te scrijuen. Van Bueren jnden ilaghe weder Bekeert zijnde,
hebbe zoo veel gedaen, dat 11000 poluers ende lonten,
oyck 4 last corens, nae tcasteel van Bueren gedestineert
zijn , ende mach v g. sich wel verzekeren , dat men dezelue v g. stadt ende casteel nyet en sal verzuymen. Jck
heb terstondt metten advocaet Berneuelt gesproken van
tghene v g. belangende zijne reyze belast hadde, zoo om
een correspondent tot Groeningen te stellen als andersins,
ende antwoerde mij, dat hij alles wel verstondt. V g. zal
verstaen hebben , hoe dat den vijandt , corts nae v g. vertreck , met 5 oft 6000 volcks js geuallen in Bommelreweert ende daer nae voirts gaas vertreckende vanden
Rhijn, met alle zijne macht gecomen js in ende ontrent
den Bommelreweert, hebbende zijnen leger geslagen ten
oisten vande stadt ende zijne troupen gevoirdert nae bij
die onse, doch en heeft dezelue in 4 oft 5 dagen ende
nachten nyet oft zeer weynich gevoirdert ende gaeter zeer
traechelick mede toe, ende nochtans zeggen alle gevangenen, dat hij denkt te opiniatreren. Jn deze stadt zijn ouer
die 3000 soldaten met sijn Excellencie ende andere heeren ende crijchsouersten; hij heeft geplant 3 oft 4 canons,
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schietende al van verre om die huyzen jn die stadt te bescadigen; vele loepgrauen, halue manen, vuerroers, re•
trenchementen ende andere geweldighe wereken zijn al•
reede ende werden noch voirts gemaeckt voer aen ende
rontsomme dese stadt, daertoe ons den vijandt groot ge'
mack toe doet. V g. werdt jegenwoirdich hyer dickwils
vermaent ende gewenscht. Ouer drye daghen deden wij
Benen vuytval op den middach met ontrent 13 cornetten
peerden ende 4 oft 5000 soldaten , nyet als eenen vuytval, maer in parade oft wij den vijandt slach hadden ge•
presentiert; maer en quam nyet vuyt, dan js slechts scher•
mutsingh, zulcks datter ten wederzijden ouer 60 a 70 nyet
en tonnen gebleuen zijn. Eergisteren nacht ontrent 2 ende
3 uren deden wij weder eenen vuytval op heure trenchee
met 300 van onse natie , 300 Engelschen ende 300 Franchoisen , ende zij ruymden die trenchee; daer bleeffer al
een goet getal, zoo die onse sick zeer dapper droughen,
doch vanden onsen isser oyck wel 30 oft 40 gebleuen.
Den vijandt hadde mer 4 .oft 5 dagen te voren op onse
trenchee gevallen , maer werdt heerlick gestuyt zonder
eenich verlies vanden onsen , ende vanden zijnen bleeffer
enighen oick van qualiteyt op de plaetze liggen. Men
werdt geaduerteert, dat Alonso dAuilos , die jnden Haghe
eertijts gevangen was, vanden quetsuer aldaer ontfangen te Bossche js gestoruen 1), want hij beleyde 300 binnen, ende Labordette 2) 300 buyten sdijcks nae onse trenchee, ende volghden hear wel noch duysent, ende voirts
heel hear legger was op die been , meynende die stadts
poorte te forceren , die zij meynden , dat om die wereken
snachts nyet gesloten en was , want men hoordente rou•
pen: a la porte ! a la porte! Capt. Prog dede zeer cloucklick
1) Don Alonzo d'Avalos werd bij den uitval van den 47" Mei zwaar
gekwetst , doch genas echter daarvan. Zie Bor t. a. p. bl. 553 en .554.
2) Waarschijnlijk La Barlotte, Spaansch kolonel.
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aldaer hij hadde die wachte voor ..,... valider Noet. Die
gevangen zeggen, dat den vijandt sterek js omtrent 18000
man ende dat hij ontrent 50 stucken geschuts bij hem

heeft. Wij hebben der wel zoe veel tegen als wij willen,
zoo moeghen wij zien malcanderen te belegeren ende te
bescieten om tbeste , want onse buytenwereken in effect
beter ende alsoo groet als een deghelick legger zijn. Colo nel Morray, staende opt bollewerck, genaemt Hohenlo, om te
sieii onsen yersten vuytval oft parade, js getroffen jnt hoeft
met een groff stuck , zulcks dat hij terstondt doet ter eerde
viel. Die staten generael ende den raede van state zijn
ouer 6 dagen hyer tsamen gecomen om met sijn Excellentie
op alles te communiceren. Nu zijn deselue staten vertroeken ende vertreekt oick den raedt van daghe oft merghen,
latende alleenlick hyer eenighe gedeputierden om zijn
Excellentie in alles nae vermogen te assisteren ende seconderen. Men stelt oyck die beste ordre om den vijandt den
ouertocht jn de weert van Voorre, Tielre ende andere
cleyne oft groete weerden te beletten.
Hochgeboeren, genadighe beere, v g. hyer mede die
handen cussende, bevele deselue jii schut des Almogende.
Vuyt Bommel den XXIJ°° May 1599.
W g. onderdanighe dienaer,
Zonder opschrift.
Chr. Huygens.
Albert Christiaenssen, boel drukher te Vianen in 1565.
Medegedeeld door den heer Rammelman Elsevier te Leiden.
In het 1° deel van het werk van den heer Gaehard ,
getiteld : Correspondance de Philippe II etc., komen verscheidene brieven voor, waarin de hertogin van Parma
zich beklaagt, dat er te Vianen vele boeken gedrukt werden , strijdende tegen de leer en staatkunde, zonder dat
Brederode dit aldaar verhinderde. Te vergeefs deed de
beer R. E. in bovengemeld werk onderzoek naar den naara
van den drukker , wiens pers zulke groote zorgen aan de
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hertogin van Parma schijnt veroorzaakt te hebben. In een
later werk echter van den heer Gachard, getiteld: Lorres•
pondance de Guillaume le Taciturne etc. vindt men, in het
tweede deel blz. 421, eenen brief door de hertogin van
Parma den 27 Feb. 1565 (1566) uit Brussel aan Brederode
geschreven, waaruit wij den naam van den drukker leeren kennen. Hier komt o. a. dit voor:
»Depuis la réception de laquelle toutesfois, je suys véri•
tablement informée, que ledict imprimeur, nommé Albert
Christiaenssens, a rière luy divers livres, chansons et
aultres choses mauvaises; mesmement, que naguères it
auroit vendu ung livre en théois intitulé. Een colloquie
van Pasquillus ende Illarforius, ung autre intitulé: Den
raedt opt concilium van Trente , ung autre intitulé: Een
suyverlijck boecxen inhoudende het ordel ende vonnisse dat
gewesen is van den paeus Paulo tertio, lemartirologe, et

avec quelques chansons mauvaises, et entre aultres d'ung
héréticque dogmatiseur nommé Fabricius, exécuté it n'y
a pas fort longtenips en Anvers : toutes lesquelles choses
it auroit aussy imprimé et seriont depuys portées , tant
en Anvers que aultres diverser villen de ce pays, oultre
ce qu'il auroit divers bibles deffenduz, l'institution de.
Calvin, Sledanus et plusieurs aultres de ceste qualité;
19. VERGADERING. 15 NOVEMBER 1851.
Bibliotheek. Gewelddadige schaking eener Geldersche jonkvrouw omstreeks het midden der 15" eeuw. Begraafplaats van Joost van
Lalaing , stadhouder van Holland. Schuldvordering van Johan van
Zuylen van .lYyevelt en Dirk van Haeflen ten laste der stad Leiden.
Vijftal brieven van Maria van Hongarije aan Floris en Maximal.
aan van Egmond, 1535--1545.
Bibliotheek. Ten geschenkti ontvangen:

Van den heer mr. H. J. Koenen te Amsterdam.
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Redevoering over het aasbelang der beoefening van de
klassieke letterkunde ook nog in onze dagen door mr. H. J.
Koenen. (Als handschrift gedrukt).
Van den heer F. H. Mertens te Antwerpen.
Aenhangsel der geschiedenis van .Antwerpen, 2° stuk.
Antwerpen.
Van den heer jhr. Ph. Blommaert te Gend.
Oud-Ylaemsche gedichten der XII°, XIII° en XIV° eeuwen,
uitgegeven door jhr. Ph. Blommaert, S' deel. Gent, 18M.
Gewelddadige schaking eener Geldersche jonkvrouw omtrent het 4nidden der 15d° eeuw. Medegedeeld door mr. F.
H. C. Drieling.
Het navolgend stuk, zich bevindende onder de papieren
van Buren, schijnt eene aanklagte te zijn van Johan van
Dolre wegens grove mishandelingen, welke hij op den huize
Hemmen ondergaan had, ten gevolge zijner bemoeijingen
in eene geweldige schaking van de dochter van wijlen
Gerrit van Delen , die uit het huis van Gerefaes de Vos in
het kerspel van Neusden naar het huis te Hemmen vervoerd was door Gerrit van Sandwijk, onder begunstiging
van Johan van Lienden , heer van Hemmen, die haar in
den bloede bestond en de hand geleend had tot haar gedwongen huwelijk met Gerrit van Sandwijck.
Gerrit van Delen, vader der geschaakte jonkvrouwe,
komt voor in den verbondbrief tussehen de ridderschap
van het kwartier van Arnhem en de steden des lands
van Gelre. Zie Nijhoff, Gedenkw. van Gelderland, III,
n° 158, bl. 187.
Het schrift en de omstandigheid, dat Gerrit van Delen
tijdens deze wegvoering reeds overleden was, doen vermoeden, dat het gebeurde omstreeks het midden der 15de
eeuw moet hebben plaats gehad.
»Item te gedencken, hoe Gerit van Sandwick gecomen
is... (Renrit) vanden Pol, Albert Aerntsz. too Reynken,
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die Molner ende .... die Molner, gebruedere, Daetseler, Willem van Scheyvelt, Wiliam die Lewe ende Dirck Scomaker
vanden huyss tho Hemmen, daer sij geley geworuen hedden van Johan van Lienden, jnden kijrspel van Huesden
in Gerefaes die Voss huyss mit piecken ende bogen, ende
hebben daer geuangen Gerits dochter van Delen mit gewalt tegen horen wille mit groten wapengerucht ende
hebn sij gesloypt vten huysse ende hebben se gebracht opt
huyss tho Hemmen, dair se gehalden is des nachts. Soe
biin ic Johan van Dolre des morgens na gecomen in die
heerlicheit van Hemmen ende heb ffenric vanden Pol ge•
vraycht, off Geritz dochter van Delen dair op is; he seyde,
ja; doe vragede ic, offt hoir wil wael weere, doe seide
my Henric, hij woude wael, dattet hoer will bat weere; soe
bad ic Henric vurs., off ic se mochte comen te spreken,
so seide, des en weren sij noch niet beraden; doe seyde
ic weder : laet onsser twe myt hoir spreken, dair ghijt
hoirt, ist hoir will, dat sij daer is, wij willen wederomme
gaen ende wesen des te vreden; des soe hebn sij Gerefaes die Vos ende mij dair bij laten comen, soe heb ic
hoir gevraygt, oft hoir wil sij, doe seyde se: neent, nv

noch nimmermeer en salt myn will werden; soe biin ic
weder aff gegaen, doe greep sij mij om den hals ende bad
mij mit screyenden ogen: lieue neve! helpt mij vromer
van hier; soe vragede ic hoer, off sij yet geloift hedde, sij
seide , neen; doe seide ic : loefft nyet, mach ic mit Jan
van Lienden te woerden comen, ic sal v wael van hene
helpen ; doe en mocht ic mit Jan nyette spreken comen;
soe heb ic geseynt om Goessen van Lienden ende om Gijsbert van Randwijck, die sijn daer bij gecomen ende hebn
mede gebrach den amptman Ott van Scaden, die drie heb
ic gebeden , dat sij spreken willen mit Jan van Lienden,
dat hij volde setten dat joufferken op horen vrijen voeten,
want hij daer een heer wair, weert saick dat sij tot Gerijt
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van Sandwijck gijnge, ic woldes tho ereden wesen, ende
gijnge sij tot horen vrienden, dat sij des oeck te vreden
weren; mer dat en mocht nyet geschien; daer hebn sij
hoer die geschoerde kleder wtgedaen ende hebben oir enen
bonten tabbert angedaen ende hebn sij daer toe gedwongen , dat sij Gerijt trouwen solde; soe heefft sij begheert,
dat men hoir mage dair bij wolde laten comen; soe sijn
Gosers, Gijsbert, Ot van Scaden, Ott van Laer ende Arnt
Bor van Ewick tot my gecomen ende hebn mij geseit, sij
hebn bij Jan van Lienden geweest, ende hebn daer dyngen
gesien ende gehoirt, der sij mij nyet leggen en willen,
Jan begheert van mij, dat ic daer bouen comers will, ic sal
dan wael sien, hoe dattet steet; doe seide ic: neen, ic heb
daer eens bouen geweest, ic heb alsulken teyken daer geBien, ic en will daer nyet weder; des soe hebn mij Gosen,
Gijsbert, Ott ende Ott ende Arnt Bor vurs. toe geseit, sij
willen nay veylich op ende aff leiden, ende Arnt Bor vurs.
wolde hem dair voir gevangen geuen. Soe biin ic mit
Eernst vander Lawick, Willem vander Horst ende Gere•
faes die Vos daer bouen gegaen op hoer geloue, dair mijn
nycht was; dair sat sij bij Jan van Lienden; doe seide ic:
hier soude dij toe gueden man toe wesen, Jan, dat ghij dit
gewalt sult helpen sterken, want dese maget is mede van
uwen blode; dais seide Jan, dat ic mijn woerde heckten,
off men solde mij wael doen swigen; doe seide ic: daer ic
nyet spreken en moet, daer en biin ic nyet nutte; doe seide
Jan van Lienden : laet ons doen dair sij om hier gecomen
sijn, sij seiden, dat se Gerit van Sandwijck getruwet helde
mit horen vrijen will ; doe seyde ic : nycht , hebdij den
man getruwet mit uwen vrijen will? waer om en seg dij
ons des nyet? wij en sien hier also grote genuechte nyet,
wij en weren lieuer to buys; dair seyde sij ons, neen,
nummermeer, wat sij gedaen hed, dat hedde sij gedaen
van anxt hoirs lijffs; doe seide ic: Johan van Lienden, dat
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moet God geclaget sijs, dat ghij dit gewalt doen sult
ouer uwes selues mage om Gerits wil van Sandwijck ; dair
seide ic: het ons aff gaen, ie en mach desen jamer van
mynre nychten nyet langer sien. Baer sijn wij aff gegaen;
ende doe Eernst vander Lawick, Willem vander Horst
ende Gerefaes die Vos doir die hamey gecomen weren, doe
vragede die anderen, die dair beneden weren , off sij hoir
nychte niet mede en brochten ; doe seide Willem vander
Horst: hoe solde wij se mede brengen, wij dancken Gode,
dat wij hier sijn, dair wij spreken mogen, bij Jan van
Lienden en most van ons nyement spreken; mitten woerde
dat Willem dat sprack, soe liep een knecht vanden huysse
en stoet dat clincket vander hameyen toe, dair drang ic
toe ende seide : hout vrient! ic sal oec noch wt wesen;
mede werd ic dair neder geslagen, dat mij dat een oge op
die wangen lach ende gesteken mit enen pieck ende geslagen mit enen knyffen an die ander side vanden hoeffde,
ende een ander doirt lijff twe werff gesteken ende meer
gewonde van mijnen vrienden, ende dese wondynge is al
geschiet ouer een goet geley, dat m ij Gosen, Gijsbert die
aauptman, Ott ende Arnt vurs. toe geseit ende geloifft hebn.
Want dit gewalt ende geley brekynge noch niet gericht en
is, ende ic den vier hoifftsteden deck te kennen heb gegeuen , die mij toegeseit hebn, dat sal mij wail gericht
werden, dat ic dair seluer niet toe en doe, soe begeer ic
vrientlick van uwer eerberheit, dattet gericht werde , als
dat geboert na wtwisinge des verbonts ende nutticheit der
lande. Ende noch hier en bouen soe tast Gerijt van Sand.
wick aen negen mergen lants, die Gerit van Delen, seliger
gedachten, te haluen wt gegeuen had te bouwen ende
brect den bouluden hoir bourecht ende bouwet Jans deell
van Delen Geritz. tegen sinen will ende sijnre vrienden,
ende hier en salmen mogelic gheen onschout voir doen
na wtwisinge sverbonts, wanttet is lant meer, stat meer
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ende straet meer ende den gantse land van Gelre wail
kundich.
Jtem dit gijn die gene, die dat gewalt hebn helpen sterken op Hemmen, Jan van Sandwick, Goessen vander Meere,
Jan vander Meer, Wolter Block, Joest Block, Henric Suete,
Tegnagel van Tyell, Geryt van Poem, Jan van Doern, Aelbert Aernts., Birtout die Hollander ende Geryt Tengnagell.
Begraafplaats
plaats van Joost van Lalaing, stadhouder van
Holland. Medegedeeld door den heer Ramnlelman Elsevier
te Leiden.
Bij Wagenaar, Vaderlandsche Historie , IV. deel , bh.
227 en 228, wordt vermeld , dat Joost van Lalaing, heer
van Montigny en stadhouder van Holland , bij het beleg
der stad Utrecht in 1483 werd doodgeschoten 1).

In eene

rekening van 1481 tot 1495, berustende op het stedelijk
archief van Leiden, komen de navolgende bijzonderheden
omtrent zijne uitvaart en begraafplaats voor:
»Item also opte 8° dagh in Aug. (1488) loot doir Leyden
4) Maximiliaan van Oostenrijk , die zelf het beleg van Utrecht bestuurde , had de zoogenaamde Bemuurde Weerd, na hevigen tegen.
stand, den 29 e1 Julij bemagtigd, zoodat de stad nu meer van nabij aan
die zijde kon worden aangevallen. Dadelijk werden er batterijen en
stormtuigen tegen de muren der stad en de nu bloot Iiggende Weerdpoort
opgerigt , waarvan de buitenste spoedig werd neergeschoten. Het was
daar omtrent , dat de stadhouder sneuvelde. De groote batterij tegen die
poort gerigt , was op een molenwerf ligt bij de stad opgerigt. Hij
was derwaarts gereden en bestuurde de rigtingen van dit gevaarte;
hiermede onledig , begaf hij zich onvoorzigtiglijk buiten de schanskorven of schermen , en twee Utrechtsche schutters op de vesten , dit
bemerkende, legden op hem aan en deden hem doodelijk getroffen van
zijn paard storten. Hij werd dadelijk naar de tent van den veldover-

ste Petit Salazar vervoerd en overleed den volgenden dag aan de bekomene wonden.
Deze bijzonderheden zijn ontleend uit de aanteekeningen van den
beer van Asch van Wijck, wiens beschrijving van dat beleg , als ver..
volg zijner Driejarige oorlog , nog niet is in het licht verschenen.
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quam de heer van Montingny enz., stedehouder gene•
rael, alle voir Utrecht in den belegge aidaer geschoten
was, so worde zijn exhum. gedaen in de sinte Pieterskerc
tot Leyden, ende is gegheuen van XV toirtsen, dair t lichaeru mede ingehaelt worde, cost t stuc X pl., die IIJ
costers vande kercken van beluyden XXIIJ pl.
Item CIX priesters mitte reguliers, costers, scoelmeister,
cellebroeders ende Jacobijnen ende andere broeders, van
die vigilie te singen, misse te lesen ende t lichaem buyten
de poerten te helpen brenghen , elc IJ gt. ende den IIJ
scoelmeister ende de mach...... (?) IIIJ pl., fac. XIV

iE

VJ

sc. IX d.
Item die stede betaelt Jan, schilder, van IIIJ wapens te
macken, die gestelt worden an t lijck , t stuc VIJ gt., ende
van VJ wapenen an de toirtsen , t stuc IIJ gt., fac. XXIIJ sc.
Item die voirs. stede betaelt den ouerste hopmans van
mijn heer voirs., om t dode lichaem te brengen in Vlaenderen na (Nilpont gtaun) C .
liet blijkt dus hier, dat het lijk van Joost van Lalaing te
Leiden is overgebragt geworden, terwijl de lijkdienst in de
St. Pieterskerk aldaar met de noodige plegtigheid is volbragt.
Verder wordt vermeld, dat het lijk naar Vlaanderen is
vervoerd en wel naar ecne plaats Nilpont (?) genaemd. Die
plaats is echter in het ^ andschrift niet wel leesbaar.
Misschien is hiermede Nieuwpoort of Nivelle bedoeld.
Belangrijk ware het dus, nader te onderzoeken, waar de
wezenlijke begraafplaats van Joost van Lalaing is geweest.
Schuldvordering van Johan van Zuylen van lVyevelt en
Dick van Haeften ten laste der stad Leyden. Medegedeeld
door den voornoemden heer.
In de Kronijk van Holland enz., meer bekend onder
den naam van Divisie Cronyc , komt in het 28° en 29e ca•
pittel van de 31° Divisie, een omstandig verhaal voor van
het innemen van Leyden in den jare 1481 door Reinier
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van Broechuysen en Hendrik van Zuylen van Nyevelt,.
welk verhaal ook overgenomen is door Orlers in zijne Beschrifvinb van Leyden , bl. 810.
Zij hadden na deze inneming de regering afgezet, vers'
scheidene personen gevangen genomen en zich zelve aan
het hoofd der zaken gesteld.
Hun bestuur was echter van korten duur; Maximiliaan
van Oostenrijk belegerde Leyden, zoodat Broechuysen en
van Zuylen van Nyevelt, voor het ergste beducht, de stad
met eenig krijgsvolk verlieten.
Maximiliaan meester van de stad geworden zijnde, deed
vervolgens hen beide, alsmede Jan heer van lllontfoort,
uit al zijne landen en heerlijkheden verbannen met verbeurtverklaring hunner goederen.
Gedurende het kortstondig bezet van Leyden door Broechuysen en van Zuylen van Nyevelt, hadden deze van de
regering van Leyden Bene toezegging van gelden weten te
bekomen, waarvoor hun bezegelde brieven waren afgegeven.
In weerwil dier schuldbrieven schijnt de stad Leyden,
zich grondende op de omstandigheid , dat deze schuldbekentenis haar met geweld was afgedwongen, de voldoening daarvan te hebben geweigerd en werd deze weigering
door Jan van Zuylen van Nyevelt, een ijverig Hoeksgezinde,
tot een gereed voorwendsel genomen, out der Kabeljaauw•
sche partij, onder schijn van regt, af breuk te doen.
In het eerste deel van het Archief voor Kerkelijke en
Wereldlijke Geschiedenis , meer bepaaldelijk van Utrecht,
door jhr mr. A. M. C. van Asch van Wijck te Utrecht
uitgegeven, komen op bl. 80, 87, 88 en volgende eenige
oorspronkelijke brieven voor , welke over deze zaak veel
licht verspreiden.
In den brief van Jan, graaf van Egmond , stadhouder,
en raden van Holland aan de drie staten van Utrecht,
ged. 's Rage 23°° Julij 1499 (zie N° CXXII bl. 80) wordt
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cie klagt der regering van Leyden medegedeeld over de bei
dreiging van Jan van Zuylen van Nyevelt, als houder der
bovengemelde brieven, van bij niet voldoening dier schuld
deze brieven te verkoopen aan den ghenen, die harder ma+
nen sal clan hij doen soude. Zij verzoekt dus aan de staten
van Utrecht, hem te bewegen om van alle verdere vordering en bedreiging af te zien, opdat de Leydsche en Hol•
landsche onderzaten daaruit geen last of schade ondervinden mogen, zullende anders verpligt zijn, om, krachtens
het gemaakt verbond tusschen hertog Philips van Bourgon•
dië en bisschop Rudolf van Diepholt, de daaruit voortspruitende schade op die van Utrecht te verhalen.
Bij dezen brief was het schrijven van Jan van Zuylen
aan de stad Leyden kopielijk overgelegd. (Zie N° CXXIII
bi. 82).
De staten van Utrecht schijnen echter van Zuylen van zijn
voornemen niet te hebben kunnen afbrengen; want naauwelijks waren tusschen Utrecht en hertog Jan van Kleef, die
in dat zelfde jaar een inval in het Sticht deed, vredesonderhandelingen aangeknoopt , of van Zuylen, gebruik makende van de tegenwoordigheid der Kleefsche krijgsbenden in het Sticht, droeg 4ijne schuldbrieven over aan drie
Kleefsche veldoversten, namelijk, Jorgen Kobeler, Johan
van Alpen en Guert van den Bosch, zooals blijkt uit de
kopij van den overdragtsbrief te Wageningen op St. Victors
avond (20 Julij) gegeven. (N° CXXXV bl. 88).
Dit afschrift was overgelegd in den brief van den stadhouder en raden van Holland aan de drie staten van
Utrecht, ged. 's Hage den 11 e. Oct., waarbij zij verzoeken,
van Zuylen te noodzaken om die overdragt te herroepen,
opdat Holland door die van Kleef met geene vijandelijkh?den ter zake van die schuldvordering bemoeijelijkt zoude
worden.. (Zie N° CXXXV bl. 87).
Op bi. 89 (N° CXXXVI) leest men het afschrift van een
VII. J.
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antwoord van bisschop Frederik van Baden aan den stadhouder en raden van Holland, waarbij de kerkvoogd mededeelt,
dat Johan van Zuylen er in had toegestemd , dat de bewuste
brieven in zijne handen gesteld zouden worden ter beoordeeling, of zij al dan niet bundich waren , onder voorwaarde
echter dat ook Leyden zich aan des bisschops uitspraak
zoude onderwerpen ; maar dat de raad van Holland en Leiden hierop geen eenig bepaald antwoord gegeven hadden. Hij
berigt hun voorts, dat van Zuylen, met hun laatst schrijven
bekend gemaakt, heeft geantwoord, dat hij, op zijn herhaald
verzoek om voldoening en op zijn voorstel om die zaak gezamenlijk ter beslissing des bisschops te stellen , niet dan

schryrnpelike ende spotliken woorden heeft ontvangen , zoodat
hij zich wel tot de overdragt dier brieven aan de drie Kleef•
sche kapiteinen had genoodzaakt gezien. De bisschop schrijft
wijders, dat, wat het aangevoerde verdrag betreft, het,
zijns bedunkens, aan elk een vrij staat, eigen goed te vcrkoopen of over te dragen , en dat de drie Kleefsche kapiteinen , zijne onderzaten niet zijnde , ook niet tot de teruggave
kunnen worden verpligt; dat hij echter, om alle onmin
tusschen beide landen voor te komen , met veel moeite
van v. Zuylen heeft verkregen , dat deze de voorn. kapi.
teinen zoude bewegen om de vordering nog 8 a 4 dagen
uit te stellen , terwijl hij steeds bereid blijft zijne zaak
ter uitspraak te laten aan den bisschop als landvorst,
die dus verzoekt ook de stad Leyden hiertoe te willen
bewegen.
Den 17" Oct. werd door den stadhouder en raad van
Holland hierop geantwoord , dat zij Leyden daartoe niet
konden bewegen zonder eerst den heer van den lande
daar over te hebben geschreven. Zij verzochten tevens om
van Zuylen van Nyevelt te vreden te stellen , opdat alle
schade en ongenouchte verder wierden voorgekomen. (Zie
1° CXXXVII bI, 9e).
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Jan van Zuylen van Nyevelt kon , in weerwil van zijne
herhaalde pogingen, geen geld op zijne brieven ontvangen.
Vijftien jaren daarna herhaalde hij zijne vordering op
nieuw, zoo als blijkt uit eene kopij van zijn schrijven aan
de stad Leyden, ged. 25 Oct. 1514, waarbij hij verzoekt
om hem binnen 14 dagen te betalen of een afdracht met
hem te maken, opdat hij niet genoodzaakt worde, zijne
vrienden en magen aan te zoeken, om hem te helpen tot zij•
nen rechte. Hij schijnt toen ernstig bedacht te zijn geweest
om met geweld het zijne op de Hollandsche onderzaten te
verhalen, gelijk wij zien uit een brief van 30 Nov. 1514,
waarin de stadhouder en raad van Holland aan de 3 staten
van Utrecht , o. a. mededeelen, dat v. Z. v. N. of eenigen
van z ij nentwege gereedscap van paerden en knechten omtrent
Utrecht maken, om exploten te doen herwaerts over. Zij
verzoeken dus hiertegen behoorlijke zorg te dragen, zullende anders verpligt zijn, aan Karel van Oostenrijk , wien
zij van deze zaak reeds hebben kennis gegeven, breder te
aduerteren en de noodige maatregelen tegen elk vergrijp
te nemen 1).
Wat verder in deze zaak geschied is, vinden wij niet
aangeteekend. Het schijnt evenwel, dat de schuldvordering
niet is afbetaald geworden, want in 1510 begeerde Jan
van Zuylen nog steeds de uitkeering dier gelden, ofschoon
de bezegelde schuld brieven onwettig verklaard waren.
De regering van Leyden , altoos beducht , dat hare inwoners eenigen last van die erfgenamen zouden ondervin•
den, liet op den

16°°

Februarij 1516 het volgende stuk

afkondigen.
»Alsoe in den jaere XIIIJ cLXXXJ op sinte Sebastiaens
Deze beide brieven , mij welwillend medegedeeld door den heer
van Asch van Wijck, zijn opgenomen in het tweede deel van meer..

gemeld 4rchief , sub n° 653 en 654 bi. 404 en JOS. Dit deel zal
eerstdaags bet licht zien.
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dage heeren Reyner van Brouckhuysen ende Heynrick
van Nyenvelt , mit hoeren hulperen ende adherenten, der
stede van Leyden beclommen ende die principale vande gerechte, vroescepe ende eenige van den rijcdom deser stede
gevangen genomen ende gehouden gehadt hebben een nekren langen tijt ende alsoe de voirs. stede gedrongen tot
Bene composicie, soe dat den voirs. heeren Reyner van
Brouchuysen ende Heynrick van Nyevelt zekere penningen
toegeseyt zijn geweest bij de genen, die doe ter tijt tregi•
ment vander stede hadde, ende dair off heml, besegelde
brieven gegeven zijn , welcke brieven ende schulden dairinne begrepen inder reductie vande voirs, stede, bij ons
genadige heer den eertshertoge van Oostenrijck , als grave
van Hollant, verclaert zijn ondoecherliclie gegeven ende van
onwaerden , bevelende den gerechte , vroescepe ende een

ygelicken poorter der voirs, stede op lijf ende goet tot genen
dagen yet of te betalen. Des nietjegenstaende zoe vervolgen dagelicx die erfnamen vande voirs. heeren Reyner van
Brouchuysen ende Henrick van Nyevelt, als heer Johan
van Zuylen van Nyevelt en Dirck van Haeften, mit drige•
licke brieven an de stede te scriven, om te comen tot betalinge vande voirs. ondoechlicke schulden , van alle
twelcke wij onse genadige heer in tlange geadverteert
hebben, om bij sijnen genade dairinne te voirsien tot onlastinge van de voirs. stede, ende dair off wij verwachtende
zijn zijner genade antwoirdt ende prouisie. Ende alsoe
den tijt nu daecht ende den coopluyden ende varende
man, in hoer affairen ende om hoer comanscippen te doen,
beginnen te reysen ende den gerechte verduchten, oft yemant vande poorters ofte ingesetenen vande stede bij inadvertentie ofte onwetenscip zoude mogen gearresteert
gehouden ofte gevangen worden vande voirs. erfnamen
ende dairdoir comen tot schade, hinder ofte letsel, tweick
tgerecht gaerne verhoet sagen, soe wairschuwen tgerecht,
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dat nyemant vande poorters oft ingeseten van deler stede
en reyse te Bommel, Tiel, Zutphen of in Vrieslant, ter
plaetse dair hem die voirs, erfnamen ofte schulteysschers
onthouden, dan op hair eygen gelije, ter tilt en wijlen
toe, dat men hun anders doet weten ; want indien hier
en boven yemant aldair reyset ende beschadicht wordt,
die stede en zal hem niet voirstaen.
Deze publicatie is bij herhaling afgelezen op den 10°°
Junij 1517, 10 JuIij 1521 en 21 Nov. 152 1.
In die van 1521 komt onder anderen nog het volgende voor:
»Ende alzoe die heer van Gelre , ter begeerte vande voorn.
heer Johan van Zuylen van Nyevelt, weder nyens zekre
brieven an der stede gescrieven heeft, die op ghystren
ontfangen zijn, inhoudende, dat die stede denzelven heer
Johan Boude betalen of mit hem daervan overcomer zon.
der langer vertreck, of hij zoude anders dairinne voirsien.".
Eenige brieven van Maria van Hongarije aan Floris en
Maximiliaan van Egmond, 1535-1545.
Zij beveelt aan. Floris van Egmond de waakzaamheid
over de naburige vorsten aan. 1535. April 2.
Mon cousin. Jay receu voz lettres du XXVIIJ° du mois
passe, auec celles que le lantgraue de liessen vous a enuoyees, en quoy mauez fait plaisir, esperant, que, selon que
rescript led. lantgraue, it nattemptera chose preiudiciable
a lempereur, monsr. et frere, ne a ses pays; neantmoins
vows fern bien de continuelment vous enquerir de la conduite des voisins, afin de pouoir estre sur la garde et eui.
ter toute surprinse. Jattends journellement nouuelles de sa
mate, desquelles, quant venues seront, vous feray part. Et
sur ce, mon cousin, prie Dieu vous auoir en sa garde.
De Gand le second jour dAuril XVcXXXV, auant Pasques.
get. Vre cousine Marie.
lager Verreyken.
Opschrift. A mon cousin le conte de Buren, capitaine
general des pays de pardeca.
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zij antwoordt aan Floris van Egmond, dat, hoewel de
voorstellen van den hertog van Gelder bezwarend zijn, zij
evenwel bij den keizer hare pogingen zal doen , om de zaak
met den hertog tot een goed einde te brengen, ten einde den
vrede te bewaren. 1535, April 8.
Mon cousin. Jay receu voz lettres et Yen ce que mauez
enuoye par mon maistre dhostel Emericourt, touchant laffaire de mon cousin le due de Gheldres, dont auez Men
fait, et vous scay bon gre de enen auoir aduerty; car combien que ayant regard aux termes que jusques ores jl a
tenu, quelque bon traictement quit ait receu de lempe•
reur, monsr, et frere, et attendu que les moyens dappoincter, que se proposent, sont onereulx et exorbitans, ji y ait
bien petite apparence de les pouoir accepter ou faire chose
profitable; neantmoins continuant mon propoz dentretenir
pail auec 'les princes voisins, si auant que en moy sera, jen
aduertiray par le premier sa nma te. et tiendray volentiers la
main ace que quelque bon appoinctement se treuue, non
point, pour vous en dire franchement, que jay espoir, que
les condicions, requises par led. sr. de Gueldres, luy soient accordeer, mais approchees autant que bonnement
faire se pourra. Ce pendant je tiens, quil se eonduira de
sorte, quil ne donnera matiere a sad. mate. de seslongner
de traicter auec luy, enquoy le pourrez entretenir. Je
vous enuoye cestes non pour les communiquer a luy ne

a son commis, ains seulenient que entendez mon jntencion; et en oultre je vous escriptz autres lettres apart
que pourrez communiquer a sond. commis, sans toutesfois
les luy deliurer ne den bailler copie; car puis quil na
vole donner par escript sa charge, jentens luy faire le reciproque. Atant, mon cousin, je prie postre Seigneur
vous auoir en sa garde. De Gand le VIIJ° jour dAuril
XVcXXXV auant Pasques.
get. Yre cousine Marie.

lager Pensart.
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Opschrift. A mon cousin le tante de Beuren, papt.
tame general des pays de pardeca 1).
Zij verzoekt aan Floris van Egmond , die van 's Hertogenbosch te overreden, om zich ten aanzien der verzochte
gelden ter verdediging van den lande bij de twee andere
leden der staten te voegen. 1539, blei 6.
Nylon cousin. Vous scauez, que dez le mois de Januier
dernier jay faict declairer aux estatz de Brabant taut leurs
propres charges et enquoy jlz sopt redebuables, que celles
de lempereur, monseigneur et frere, contractees pour les
affaires et necessitez de sond. pays de Brabant, ensemble
ce quit doibt autremnent et pour les communs affaires
et deffences de tous les pays depardeca et de tout bailie
par escript lestat par bonne et ample specification, et sans
desd. communes ou generalles debtes riens demander ausd
estats de Brabant, leur ay faict proposer vouloir consentir
pour six ans auenir chascun an

TJ cm

liures de XL gros,

pour diceulx payer tant le cours des rentes par lesd. estats
venduz, comme aussi le plus conuenablement que faire
se pourra descharger jcelles, et que aussi vne partie desd,
charges de sa ma 1e . mesmes, supportees a cause dud. pays
de Brabant, en feussent payees de sorte, que esd. YJ ans
bien pen viendroit en la boursse de sa mat te ., asscauoir,
non plu g que L m liures vne fois; sur quoy les deux premiers estatz dud. pays ont accorde IJ °m liures pour trois ans
auenir a employer en tout selon led. estat; et avant les
deputez des villes a dire leur charge et declairer lopinion
de leurs maistres, combien que par raison nutle difficulte
ne se deust auoir este faicte, toutesfois a lassemblee, que
dernierement sur ce a este tenue, ont declaire ne auoir
aucune charge. Parquoy et que parce les affaires de lempe•
1) Zie tot goed verstand van dezen brief de gevoerde briefwisseling
van Joost van Zwietea met Floris van Esmond, boven bk 498 en rql.
geode.
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reur sont fort retardez, non seulement de cestuy pays de
Brabant, mais aussi des autres pays, mesmes de Flandres
et de Hollande, et quil est plus que besoing, que a la
prochaine assemblee, qui sera le XV e jour de ce present
moys, la fin sen face sans plus de delay, et que a la re•
queste des deputez de ceulx de Boisleduc pour plus asreu•
rer et aduancher laffaire, je enuoye presentement Ine. Loys
van Helluweghen, conseiller ordinaire de sa ma te en Brabant, aud. Boisleduc pour les jnduyre: je vous prye, que
veullez escripre Bien afFectueusement et a cedes a jceulx
de vostre part, affin que sans plus de delay on difficulte
jlz se conforment en tout a loppinion desd. deur premiers estatz, en quoy vous et eulx ferez seruice agreable
a sad. maa. jmperialle et chose vtile et necessaire pour
eulx et led. pays de Brabant. Atant, mon cousin, je
prye Dieu le Createur vous Bonner sa tressaincte grace.
De Bruxelles le VJ e jour de May 1539.
get. Vre cousine Marie.

lager Nicolaj.

Opschrift. A mon cousin le conte de Buren.
Zij verzoekt aan de regering der stad Groningen om
aan Floris van Egmond den noodigen bijstand te verleenen
ter bewaring der landen. 154?, Junij 19.
Marie bijder gratien Gods eoninginne douaigiere
van Hongrien, van Bohemen etc., regente.
Eersame, lieue, besundere. Om de tijdingen, die wij
hebben vande vergaderinge van knechten ende oorloochs•
volck jnde orteren van derwertsouer, hebben wij onlancx
geschreuen ende scrijuen noch jegenwoordelijck aen onsen
neue den graue van Buren , stadthouder van Vrieslandt,
Ouerijssel ende Groeningen, aen te nemen ende onthouden
sekere getal van ruyteren ende knechten, om die te gebruuckene tot bewarenisse van vluyden ende andere key.
mat., onss heeren ende brueders, goede getrouwe landen
ende ondersatan van derwertsouer, zoe ghij duer onsen
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voorn. neue den graue van Bueren verstaen suit; begeey
rende zeer ernstelijck, dat ghij hem volkommen gelooue
genen wilt, als onss seleen, ende tot v selfs welvaren, ruste
ende versekertheyt hem zulcke hulpe ende bijstandt doen
ende bewijsen, zoe ghy altijts gedaen hebt ende zijne mat.
ende wij v gantz toebetrouwen. Eersame, lieue, besundere, God zij mit v. Gescreuen te Bruessele den XIXe'
dach van Junio XVCXLIJ.
get. Marie.

lager Yerreyken.
Opschrift. Den eersamen onss lieuen besuuderen, den

burgemeesters, boumeesters ende vanden gilden der stadt
van Groeningen.
Zij verzoekt aan Itlaximiliaan van Egmond om de noo•
dige zorg te dragen, dat de grachten van Groningen en het
Dampsterdiep verdiept worden ter verdediging der stad en
Omlanden. 1545, Sept. 30.
Marie bijder gratie Gods coninginne douaigiere van
Hongrye, van Bohemen etc., regente.
Edele, welgeboren, besundere lieue neue. Alsoe wij in
Junio lestleden persoonlijck genouchsaem bij oculaire ju.
spectie eruaren hebben die nutticheyt, die key. mat. onss
heeren ende brueders landen gelegen es aen goede conseruatie ende onderholdinge der stadt Groningen, bevindende die selue een principaell frontier stadt der Vriesschen ende andere nyeuwe angecommen landen, ende mitz
dien van noode te zijn, dat die grafften, die alsoe nyet gestalt en zijn alst behoirt, gegrauen ende versien worden;
es daeromme onsen gesinnen ende begeeren , dat ghij
tuwer compste bynnen Groningen voirs. voir v onbiedt
ende bescrijfft de gedeputeerde vande jnwoenders vanden'
Omlanden om de selue te onderwijses, jnduceren ende
jn dien te hebben , dat zij de voirs. grafften helpen opsuueren ende grauen jn sulcker breete ende diepte, als gij,
gehadt tad uys vanden burgermeesters van Gronningen, be-
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vinden zult nootlijck te zijne; dairjnne de voirs. jnwoen.
ders gheene weygeringe oft zwaricheyt en behoiren te
maken, gemerct dat zijluyden van allen olden hercommen
tijden, bij huere ouericheyt des vermaent wordende, soedaene
hulpe ende subsidie van grauen, op dat huer guederen jn
tijde van oueruallinge bewaert ende zijluyden zekere refugie hebben mogen , gewoenlijck zijn ende behoiren te
doene.
Ten anderen. Soe wij verstaen dat het Dampsterdiep
ende andere diepen, niet alleene tot der stadt Groningen,
sonder oick der gemeyne jnwooners der Omlanden noot•
trufticheyt, zeer van noode zijn gegrauen te worden, ten
eynde dat die coopman vaeren ende vlieten mach ende
die jngesetene der stadt ende landen voirs. all ende aen
der stadt huere negociatie doen; es daeromme oick onse
gesinnen ende begeeren, dat ghij den geerffden elck jnt
zijne mit ernste daerto balden wilt, dat die selue diepen
opgezuuert ende gegrauen mochten werden, vp datmen de
selue zoe tzomers als swinters gebruycken mach. Edele,
welgeboren, besundere, lieue neue, God zij mit v. Gescreuen te Bruessel den lesten lach Septembris 1545.
get. Vre cousine Marie.
lager Verreyken.
Opschrift. Den edelen , welgeboren onsen besunderen
lieuen neue, here Maxiniiliaen van Egmondt, graue tot Bu•
ren, etc., key. mat. stadhalder ende capiteyn generael van
Vrieslant, Ouerijssel, Groningen ende Groningerlandt.
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20. VERGADERING. 19 NOVEMBER 1851.
Bibliotheek. Bibliothecae Goudanae publicae catalogus. Eigenhandige
brief van Gilles van Ledenberg aan Christiaan Huygens , 1614.
21 Eigenhandige brieven van Lodewijk, hertog van Brunswijk
Wolfenbuttel, 4773-1785. V jftal brieven Van Pieter de Groot
aan den predikant Hartsoeker, 4672--1677. Verbaal wegens het
openen van het testament van Willem III, 1702.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer dr. H. I. Kemink te Utrecht.
Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. Handelingen met Frankrijk en Spanje in de jaren
1668-1672, door mr. I. A. van Dijk. Utrecht, 1851.
NB. Dit werk , hetwelk in den handel bedraagt f4,50,
is voor de honoraire en gewone leden van het Historisch
Genootschap , verkrijgbaar gesteld voor den verminderden
prijs van f 8,60.
Van den heer mr. J. I. de Stoppelaar te Middelburg.
Dissertatio Historica-Politica de Zelandica Gente de Hu ybert, ejusque meritis de republica tum litteraria et de parfilms quas in publicis Belgii Foederati rebus curandis egit
Petrus de Huybert, auctore J. H. de Stoppelaar. Lugd. Bat.
1851.
Van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.
Jahrbucher des Vereins von .11terthumsfreunden im Rheinlande XVII. Neunter Jahrgang I. Bonn. 1851.
Van den heer Dannenfelser te Utrecht.
F. Schiern's Uebersicht der .luswanderungen der Normannen aus der Normandie each Italien and der ersten
Eroberungen derselben in Neapel and Sizilien. Aus dem
Ddnischen iibersetzt von Ernst Friedrich Mooyer (Aus dem
lYlindener Sonntagsblatte besonders abgedruckt). Minden,
1851.
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Bibliothecae Goudanae publicae catalogus. De voorzitter
biedt, namens den heer mr. P. C. Prince te Gouda , den
leden ter inzage aan den catalogus der zoogenaamde Libri te Gouda en berigt daarbij, naar aanleiding van een
vroeger voorstel van den heer Beeldsnijder v. Voshol betreffende het archief en de boekerij der stad Gouda (zie
boven bl. 235), dat er nog geen inventaris van dat archief bestaat. Uit de omstandigheid dat Walvis voor zijne

Geschiedenis van der Goude belangrijke documenten, bandvesten en andere stukken uit het stedelijk archief heeft
ontleend, geraadpleegd of medegedeeld , is het echter te
vermoeden , dat nog onbekende, welligt gewigtige, oorkonden daarin zullen aanwezig zijn. Wat voorts betreft
de Libri, deze boekerij is in zeer goeden toestand.
Eigenhandige brief van Gilles van Ledenberg aan Christiaan Huygens. 10 Junij 161 4.
Een en twintig stuks eigenhandige brieven van Lodewijk,
hertog van Brunswijk lol f enbuttel , 1773--1783.
De heer Beeldsnijder van Voshol legt ter tafel:
1° Den eerstgenoemden brief, waarin gehandeld wordt
over eerre aan Constantijn Huygens, zoon van Christiaan
Huygens , verleende prebende.

2°. Eene verzameling eigenhandige brieven van den voornoemden hertog, welke de heer B. v. V. echter vermeent
van geen geschiedkundig belang te zijn.
Men besluit deze verzameling in handen te stellen van den
voorzitter tot het uitbrengen van nader verslag deswege.
Vijftal brieven van mr. Pieter de Groot aan den predikant Hartsoeker le Rotterdam 1673-1677. Medegedeeld
door jhr. G. L. F. van Kinschot te 's llage.
Men besluit, ingevolge het verlangen van voormelden
heer, de afschriften dezer brieven, berustende in de verzameling van wijlen den heer van Maanen te 's Hage, te
voegen bij de reeds vroeger door den heer K. medege
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deelde brieven van Pieter de Groot aan den predikant
Hartsoeker, ten einde gezamenlijk in de 2" afdeeling van
den Codex Diplomaticus te worden uitgegeven.
Verbaal wegens het openen van het testament van Willem
III. Medegedeeld door den heer A. D. Schinkel te 's Hage
naar het oorspronkelijk in zijne verzameling' berustend
handschrift.
Voor den
huyze van
Nassau.

Verbael bij den Hove gehouden nopende
't openen van 't testament van den koningh van Engelandt, 17 Mey 1702.

Achtervolgens seeckere commissie van den Hove van
Hollant, van dato den eersten Mep xvij C twee, gedecer•
neert tot naerkominge, en voldoeninge van de resolutie
van de Ed. Gr. Mo. líeeren Staten van Hollant en Westvrieslant genomen op den xxviij April desselffden jaers,
waer bij goetgevonden ende verstaen is, dat den praesident ende raden van den Hove sonde werden versocht,
ende geauthoriseert, gelijck deselve daer bij versocht ende
geauthoriseert sijn, Benige heeren uyt liet midden van
her te committeren, ten overstaen van dewelcke, ende in
praesentie van die gene die daer over sullen werden versocht, de openinge van de testamentaire dispositie van
sijs Koninclijke Majesteyt van Groot Brittagne William de
derde, onsterffelijcker memorie, soude werden gedaen.
Sijn op huyden den achtsten Mey daer aen volgende in
de leenkamer van den gemelten Hove, (als sijnde plaetse
daer toe geordonneert), voor de middagh ten tien uren,
naer dat alvorens door den naergenoemden adjunct van
de voorst. plaetse en tijd, advertentie was gegeven, voor
ons Frederick Sluysken, heere van ter Horst, praesident,
ende Jan Munter, heere van Sanen , ende Jacob Vallensis
raden in den meergemelten Hove als commissarissen, hebbende tot adjunct Daniel Pompejus van Assendelft, serre•
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tari9 van desen Hove, als jegenwoordigh de vacante griffiers plaetse waernemende, verschenen:
Den heere Alexander Stanhope, extraordinaris envojé van
Haer Majesteyt de Coninginne van Groot Brittagne, aen
Haer Ho. Mo. de heeren Staten Generael der Vereenighde
Nederlanden.
Den heere Wolffgangh, baron de Smettau, werckelijcke
geheyme raedt en plenipotentiaris van Sijne Conincklijcke
Majesteyt van Pruyssen , insgelijcks bij Haer Ho. Mo. de
Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
Den heere Willem Hendrick Herman, raat van Haer
Hoogheyt mevrouwe de Furstinne van Anhalt, in qualite
als hier toe gevolmachtighde van hooghgemelte vrouwe
Prinsesse.
De heeren Philips van Heringh en Cornelis de la Porte,
raden van Haer Hoogheyt mevrouwe de Princesse douagiere
van Nassau als moeder en vooghdesse van sijn Furstelijcke
Doorluchtigheyt van Nassau, Erffstadhouder Capiteyn Generael van de stadt Groeningen ende Ommelanden.
Den heer Johan Frederick Knorre, raetsheer van 't Hoff
ende Finantie van sijne Furstelycke Doorluchtigheyt den
heere Johan Willem Hertogh van Saxen Eysenach als vader ende vooght van desselffs minderjarigen prince en
gevolmachtighde.
Den heere , Johan Baptista Coulot, escuyer en raet van
den heere Furst Willem Hiacintho de Nassau Siegen, sijne
gevolmachtighde.
Alsmede de heeren ende meesters Johan Pesters, heere
van Cattenbroeck , praesiderende raet, Diederick van Bogendorp, Johan Jacob Wierts, Willem van SchuyIenburgh,
heere van Duckenbiirgh, Johan van Essen alle raden ende
reeckenmeesters van de domeynen, mitsgaders Johannes
van Schuylenburgh griffier van den Hoochstgedachte Zijne
Majesteyt van Groot Brittagne, onsterffelycker memorie.
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Welcke heeren alle aldaer sijnde vergadert, soo heeft
den voorgemelten heere Willem van Schuylenburgh aen
ons commissarissen vertoont en overgelevert seecker vierkant papier, sijnde doortrocken met een smarten sijde
draet op de vier hoecken toe gecachetteert met vier ca•
chetten in smarten lacke, dewelcke bij de meergemelte
heeren praesiderende en andere raden van Hooghgemelte
Sijne Maj =. gerecognosceert sijn te welen het cachet van
Hoochtstgem. Sijne Majesteyt, staende op de buyten s li de
van 't selve papier een acte notariael.
Welck papier also gesloten successivelijck aen alle de
voors. heeren behandight, en bij deselve besien sijnde, soo
hebben deselve nevens ons commissarissen, na dat wij het
mede hadden besichtight, verclaert niet anders te connen
sien, off oordeelen, off het selve was gaeff, ongeraseert,
ende in debita forma, sonder suspitie van bedroch, ende
voorts vertoont sijnde aen Adriaen van Sterrevelt , notaris
alhier, mede present sijnde, ende daer toe geroepen, heeft
des bij ons commissarissen gevraeght sijnde, verclaert, dat
de voors. acte van superscriptie op het voorsz. besloten,
ende gecachetteerde papier staende, door last van Hoochst•
gedachte Sijne Majesteyt voor hem als notaris gepasseert
is. Dat de contenue van deselve geschreven is bij de handt
van den gemelten heer Willem van Schuylenburgh, ende
dat hij notaris deselve onderteyckent heeft. Erkennende
hij notaris, ende recognoscerende sijne handt ende signa•
ture, affirmerende dat hij gesien heeft dat Sijne Majesteyt
in sijne, ende der getuygen presentie ende aensien, de•
selffde acte geteyckent heeft, gelijck mede den gemelten
heere van Schuylenburgh verclaerde, dat hij de voorsz. acte
van superscripsie selffs geschreven heeft , ende dat hij als ge•
tuyge daer toe gerequireert, met ende benevens den grave
van Portlant, over 't passeren, ende verleyden van de voorsz.
acte mede gestaen, ende deselve mede geteyckent heeft,
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ende dat hij oock heeft gesien dat hoochst gemelte Sijne
Majt. die mede alvorens heeft geteyckent, seggende voorts
alle de gemelte heeren praesiderende, en andere raden
van meer hoochtgedachte Sijne Majesteyt, en van den gemelten grave van Portlant, onder de voorsz. acte van superscriptie staende, seer wel kennen , gelijck oock mede
eenige van de andere praesente heeren de voorsz. handen,
en onderteykeninge van hoochstgedachte Sijne Majesteyt,
ende den grave van Portlant erkent hebben.
En verclaerden wijders den gemelten heere van Schut'
lenburgh, ende den notaris Sterrevelt dat het voorsz. papier in hare praesentie doornaeyt en toegecachetteert is.
Waer nae wij de voorsz. superscriptie bij onsen adjunct
hebbende doen lesen, is deselve bevonden te luyden als
volcht:
Op huyden den xixe October xvj c vijff ent negentigti,
compareerde voor Adriaen Sterrevelt openbaar, ende bij
den hove van Hollandt. geadmitteert notaris in 's Gravenhage residerende, praesent de getuigen hier na genomi-.
neert, William de derde bij der gratie Gods Coningh van
Groot Brittagne, Prince van Orange &c., mij notaris bekent,
kloeck en gesont van lichaem , dewelcke mij notaris exhi.
beerde dit tegenwoordigh pampier met Sijn Majesteyts cachet doorsegelt, op vier plaetsen doorregen met een swar•
ten sijden drast, en seijde daerinne begrepen te sijn Sijn
Majesteyts testament, laetste en uytterste wille, en dat Sijn
Majesteyt begeerde, dat het selve alsoe effect soude sorteren, alwaer dat alle solemniteyten daer inne gerequireert,
niet mochten veesen geobserveert; dit passeerde alsoo in
'e Gravenhage ter praesentie van d' heer Willem grave van
Portlant en Willem van Schuylenburgh, getuygen hier
toe gerequireert, die dese nevens Sijn Majesteyt en mij
notaris mede hebben onderteyckent, ten dage, jaren voorsz,.
Was onderteyckenti William R., Portlant, W. van Schut'

409
lenburgh; onderstont mij praesent Adriaen van Sterrevelt
notaris, hebbende op de vier houtren het cachet van Sine
Maj .. gedruckt in swart lack.

Waer na bij Ons Commissarissen, en alle de voorn. praesente veeren (uytgesondert alleen den Heer baron Smettau,
dewelcke verclaerde tegens de openinge niet te hebben,
inaer aengaende de solemniteyt sigh te refereren aen het
oordeel van sijn Heer en Meester) verclaert sijnde dat men
niet anders konde sien, o ff alle behoorlijcke solemnitey
ten waren in desen geobserveert, ende dat men konde
voort procederen tot het openen van hetselve besloten papier. Soo hebben wij Commissarissen door onsen voorsz.

Adjunct, de voorsz. swarte sijde draat doen doorsnijden,
ende het voors. papier openen, 't welck gedaen sijnde is
daar in gevonden een vel papier sijnde twee sijnen schrifts,
ende niet meer , sijnde geschreven met de handt van den
meergemelte Heer Willens van Schuylenburgh , dewelcke
erkende desselffs contenue op ordere van Sijn Majesteyt
geschreven te hebben, behoudelijck dat in deselve gevonden werden vier regulen schrifts geschreven bij de handt

van Hoochtsgedachte Sijne Majesteyt selffs, en bij den sel•
ven onderteyckent, en met desselffs cachet in swarten
lacke gecachetteert, soo als bij Ons Commissarissen, ende
de meeste praesente Heeren erkent is geworden.
Waer na bevonden is, dat het selve geschrift contimeerde de Testamentaire dispositie van Sijne Hoochtsgedachte Maj .. dewelcke door den voorsz. onsen Adjunct op•
gelesen sijnde, luyde als volcht:
In den name des Heeren Amen. Wij William bij de Gratie
Gods , Coningh van Groot Brittagne , Prince van Orange &c.,

considererende de swackheyt, ende sterffelijckheyt des menschen, de seeckerheyt des doots, ende de onseeckerheyt van
de tijt, ende Sure van dien , hebben goetgedacht ende voorgenomen , alvorens, uyt dit aertsche dal te acheyden, van de
VIS. J.

27
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tjjdel;jcke goederen , Ons van Godt Almachtigh verleent, eoo
leénen ale allodiale, uyt crachte van den octro je van de
Ileeren Staten van Hollandt, ende Westvrieslant, in dato
den XV° Junij XVJ c drie en tseventig te disponeren uyt
een vrije wil, ende begeerte, bevelende eerst ende alvorens Onse onsterffelijcke Ziele, in de genadige ende barmhertige handen Godts, ende Onses Salighmakers Jesus
Christi, en Ons doode lichaem de aerde, revocerende, casserende, doot ende te niette doende bij desen, alle Testamenten, Codicillen off andere maeckingen, bij Ons oyt off
oyt gemaakt off gepasseert, niet willende dat deselve off
eenige van dien, in eenigh poinct, gevolcht en naergecomen sullen werden. Ende sulcx van nieuws dispope•
rente, verclaren wij genomineert en geinstitueert te hebben , gelijck wij nomineren en institueren bij desen tot
Ons eenige ende universele Erffgenaem in alle soo leenen
als allodiale- goederen, die wij met er doot sullen comen
te ontruymen ende naer te laten, Onsen Neve Prins Friso
van Nassau Oudsten Sone van den Heere Prins Casimir van
Nassau, tegenwoordigh Stadthouder van Vrieslant, reserverende sodanige vooghden over hem te stellen, als Wij
hiernamaels sullen disponeren.
Voorts veelaren Wij aen, Ons te reserveren de maght,
omme door "Onse hant en signature te mogen maken,
alsulcke particuliere Legaten , ende dispositien als wij hier
na sullen off mogen komen goet te vinden , willende
ende begerende, dat die schoon bij Ons alleen geschreven,
ende geteeckent, ofte bij iemant anders geschreven, ende
bij Ons geteeckent, van deselve kracht ende waerde sullen
sijn, als off die in desen Onsen Testamente specialijck

wa•

ren geinsereert, ende nytgedruckt.
Alles wat voorsi. is verclaren Wij te sijn Ons Testament
ende uytterste wille, begerende, dat die volkomen effect
hebben ende sorteren sal, het sij als Testament, Co4licille f
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gifte nyt saecke des doots, off Boo die anders best Offert
hebben ende sorteren kan, niettegenstaende eenige defecten off versuymenissen hierinne souden mogen sijn gepleegt, die wij versoeken dat op de beste wijse mogen
werden gesuppleert.
Nominerende ende enstellende tot Executeurs van desen
Onsen Testamente ende uytterste wille, de Staten Geuerael
der Vereenighde Nederlanden, met versoeck dat sij het
gelieven aen te nemen, en desen Onsen Testamente off
uytterste wille te doen, en laten executeren. In oirconde
hebben wij desen gedaen schrijven ende met Onse handt
signature en cachet geteekent en gesegelt, in 's Graven•
hage den XVIIJ° October XVJc vijff en tnegentigh, ende
was onderteyckent William R., staende hier nevens een
kleyn cachet van sine Majesteyt gedruckt in swart lack.
Wijders bij den gemelten Heere van Schuylenburgh aan
Ons Commissarissen nogh geexhibeert lijnde seeckere drie
besloten papieren, van buyten beschreven, ende geteyc•
kent met de hant van Hoochstgedachte Sijne Majesteyt alle
gedateert den XXV° October XVJ c acht en tachtigh, laydende de eene superscriptsie:
Legaet voor den Heere .van Zuylesteyn ofte desselffs kinderen , die ik begeer dat niet eer aal werden geopent als
naar mijn doot.
De tweede: Legaet voor den Heere van Ouwerkerek ofte
desselffs kinderen, die ik begeer dal niet sal werden ge'
opent als naer mijn doot.
Ende de derde: Legaet voor den Heer Gasper Fagel Raet•
pensionaris van Hollant, die ik begeer dat niet sal werden
geopent als naer mijn doot.
Hebben wij Commissarissen goetgevonden, deselve niet
te openen, maer dat deselve sullen werden ter hant Bestelt aen die gene dewelcke in de voorsi, superscriptien
genoemt sijn , ofte hij afnyvigheyt aen derselver vrunden,
27*
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't weleke wij Commissarissen aen onsen Adjunjt aenbevo.
len hebben te doen.
Verclaerende den gemelten Heere van Schuylenburgh
verder buyten de voorsz. Testament ende Legaten gene anterieure ofte posterieure actens van uytterste wille onder
sigh te hebben , off eenige kennisse te hebben datter soodanige soude mogen lijn gepasseert, praesenterende sulcx
Vallen tijden bij solemnelen Eede te verciaren.
Verders is aen Ons Commissarissen door Willem Carel
van Huls, gevolmachtighde van den Heere Grave van Albenmarle, hier toe expres verschenen sijnde, geexhibeert
seeckere Codicille van lloochtsgedachte Sijne Majesteyt in
dato den sesden Deceinber XVJ c ses en tnegentigh sijnde
geschreven en onderteeckent met de hant van Hoochstge•
dachte Sijne Majesteyt ende met desselffs cachet in swarten
lacke geiuunieert, dewelcke wij door onzen Adjunct heb.
ben laten ople'sen, maer om dat het selve in Engelaiidt al•
rede geopent was, ten overstaen van de Heeren Hertogen van
Sommerset, ende van Devonshire, mitsgaders van de Graven
van Jersy ende Marlbourgh, soo als uyt seeckere acte, in
dorso daer op staende bleek , soo is deselve Codicille in dese
niet geinsereert maer aen den voorn. van Huls gerestitueert.
Ende hiermede dan dese Actie nopende het openen, ende
lesen van de voorsz. Testamentaire dispositie sijnde voltrocken, soo is bij Ons Commissarissen geordonneert daer van
te maken deze tegenwoordige Acte, omme te dienen daer
het behoort, ende dit alles ongepraejudiceert een iders
recht, dewelcke bij Ons Commissarissen en Adjunct ten
dage, ure en plaetse alsvoren onderteyckent is; was onderteyckent F. Sluysken, Jan Munter, J. Vallensis; onder»
stont Ter Ordonnantie van de bovengemelde Heeren Com•
.missarissen, was get. D. F. van Assendelft.
Accordeert met zijn principeel,
D. P. van Assendelft.
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21, VERGADERING. 18 DECE M BER 1851,
Bibliotheek. Perslag. Rekening der testamentoren van Jacoba van
Beijeren, 1444. Speldegeld van Margaretha van Oostenrijk, 1501
Bruidschat vary Isabella, gemalin van Christiern II, koning van
Denemarken. Aanrakingen van den magistraat van Franker met
de academie en bare leden, 1636--1647. Bemoeijingen van den
magistraat dier stad met eene predikants-beroeping, 1642.

Bibliotheek. De heer Rethaan Nacare' biedt namens den
heer mr. G. N. de Stoppelaar ten geschenke aan:
Specimen Historicojuridicum de Civitate Medioburgensi
ejusque procurandae ratione, variis temporitus, auctore G.
N. de Stoppelaar, Lugd. Bat., 1848.
Voorts ten geschenke ontvangen van den heer W. J.
Knoop te

Breda:

Nederland in 1672 en 1678, krijgskundige besc1ouwin•
gen, door W. J. Knoop. 's Hertogenbosch, 1851,
Perslag. De heer van Asch van Wijck brengt het na•
volgend verslag uit:
1 0. De door den heer dr. P. N. Visscher medegedeelde
stukken (zie boven bl. 812) bestaan grootendeels uit afschriften uit de stadsboeken en rekeningen van Utrecht
en zijn allen van plaatselijk en ondergeschikt belang.
20. De door jonkheer Beeldsnijder van Voshol medege•
deelde verzameling van brieven van Lodewijk, hertog van
Brunswijk Wolfenbuttel, (zie boven bl. 404) is zonder
eenig historisch belang , en uit geen der brieven blijkt aan
wien zij, gerigt zijn.
.Rekening der testamentoren yvan Jacoba van Beijeren, 1444.
De voorzitter legt ter tafel een op kosten des Genootschaps
vervaardigd afschrift van de Rekeninge der testamentoeren
van wijlen der edelre vorstinne , vrouwe Jacobs van Begeren
van Hollant, grauynne van Vistetuant, zaliger gedenckeWisse, berustende op het Rijks archief te 's Graveiihage,

414
met eene begeleidende missive van jhr. mr. J. C. de Jonge,
staatsraad, archivarius van het Rijk , waarbij deze dit afschrift, na behoorlijke magtiging van den Minister van
Binnenlandsche Zaken, aan het Bestuur van het Historisch
Genootschap, in gevolge van gedaan verzoek en ter plaatsing in den Codex Diplomaticus, met de meeste bereidwilligheid toezendt. De voorzitter berigt tevens, dat het Bestuur heeft besloten, dit voor de geschiedenis zeer belangrijk stuk zoo spoedig mogelijk in het licht te geven en wel
tc laten volgen in den Codes op de charters van Buren.
Speldegeld van Margaretha van Oostenrijk, 1541. Medegedeeld door den heer Rammelman Elsevier te Leiden.
1

Niet onbelangrijk zijn de verschillende vroedschapsreso•
lutien van Leiden, welke handelen over de aan onze voormalige graven te verleenen beden. Menigmaal werd het
drukkende daarvan voor de onderzaten aangetoond, vooral
wanneer er geene gelden voorhanden waren, om de graven te believen, daar men alsdan verpligt was nieuwe
, middelen te bedenken om in de verzochte beden te voorzien. Veeltijds werden in dat geval . de accijnsgin verhoogd.
Philips II, aartshertog van Oostenrijk, voornemens zijnde
om eene reis naar Spanje te doen, deed ee ri e bede van f 20680,
welke hem na vele beraadslagingen werd toegestaan. Zijne
gemalin Johanna, die hem in 1501 naar Spanje vergezelde,
had sedert vier jaren een speldegeld genoten van (20,000
jaarlijks, vermoedelijk bij haar huwelijk in Januari] 1496
toegestaan. Deze termijn in 1501 verstreken zijnde, verzocht zij deze jaarlijksche uitkeering op nieuw, welke haar
echter geweigerd werd. Men leze hieromtrent de volgende
vroedschapsresolutiën:
24 Sept. 1501. Van den speldegelde, die vrouwe Janne,
onse genadige vrouwe, begeert gecontinueert te hebben,
eoe die wtgaen sel tot leersmisse, den tot van vier jaer,
tsiaers XXm gulden over alle die landen enz.

415
Hierop Is gestemt, dat men om die armoede van de ste•
den ende lande, ende oick niet gewoenlic. en is enich
spelde geld te continueren, des niet doen en mach, ende
antwoirden negatyf."
In 1501 was Margaretha, zuster van Philips II, hertrouwd
met Philibert, hertog van Savoijen. Bij dit tweede huwelijk vroeg zij weder Bene geldelijke tegemoetkoming, zoo als
blijkt • uit de volgende resolutie van 24 Sept. 1501.
»Qpte begeerte van vrouwe Magriet, hertoginne van Savoeye; die begerende is Xm tronen, drie jair lanck gedurende overi alle die landen &. JLierop is gestemt, dat
men om der armoede van den lande niet en eermach
dairin te consenteren , ende antwoirden negatyf."
Hoe zich de gedeputeerden in die zaak hadden te gedragen , leert ons de volgende resolutie van 27 Sept. 1501.
»Van de speldegelde van vrouwe Magriete, de hertoginne van Savoyen, enz.
Hierop is gestemt, dat die gedeputeerden hem sullen
afterhouden om ieder sake niet te consenteren, alsoe lange
als zij mogen;, ende indien dattet meeredeel van den andren steden consenteren in de begeerte vande speldegelde
van vrouwe Magriete voirs., dat sij dan mer dairin consenteren en anders niet."
Die van 12 Julij 1502 zegt
as gestemt, dat men in hoir begeerte consenteren sel,
in de maniere als eens geconsenteert is geweest, te weten
...... guldens.
Het blijkt nader, dat zij toen 10,000 kroonen gedurende
drie jaren zoude genieten. Indien men in aanmerking
neemt, dat, volgens een oorspronkelijk charter te Leiden
op het stedelijk archief berustende, ged. 11 April 1496,
Philips II aan Leiden vergunning verleende tot eene
loterij om hare schulden t# betalen, en dat er na dien
tijd nog andere loterijen zijn toegestaan, waarvan de
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registers nog aanwezig zijn, dan is het eenigzins onverklaarbaar, hoe de vroedschap en hare gedeputeerden ter
dagvaard in zulke en andere noodelooze uitgaven hebben
kunnen toestemmen.
Bruidschat van Isabella , eclilgenoote van Christiern II,
honing van Denemarken. Medegedeeld door den voorn. heer.
Omtrent den hier bedoelden bruidschat, waarvan de
heer mr, G. A. IJssel de Schepper melding maakt in de
Berigten van het Genootschap , 2' deel P stuk bl. 5 1),
bezit het stedelijk archief van Leiden een oorspronkelijk
charter van den 30 en Julij 1519, waaruit blijkt, dat bij
het huwelijkstractaat van Karels zuster, Isabella van
Oostenrijk , niet Christiern, koning van Denemarken, zijn
zwager, tot huwelijksgave bedongen was eene som van
250,000 goud-guldens van 28 st. (dus /350,000), waarvan nog maar betaald was f 50,000 en nog onbetaald
bleef /300,000; dat de koning bij zijne moeije Margaretha , gouvernante, op de afbetaling aandrong, die door
opgekomene bezwaren van oorlog enz. niet had kunnen
geschieden; eindelijk , dat besloten werd om die af betaling in 6 jaren, elk jaar /50,000, te Amsterdam te
doen plaats hebben , en wel uit de bede van Holland , onder beding dat de graaf (Karel) zou doen geven brieven
van obligatie van eenige Brabantsche, Vlaarnsche, Hollandsche en Zeeuwsehe steden, om daaraan te verhalen de
f 50,000 (gedurende 6 jaren).
De graaf verzocht de steden om die brieven, met belofte vair zijne bede en domeinen in iedere stad tot zekerbeid en onderpand te stellen.
Leiden voldeed aan dat verzoek voor eene som van f 3,000
's jaars, dus in de 6 jaren voor /18,000.
4) Te weten , de -bruidschat was 250,000 goud gulden , niet 25,000
g. g. Het nieuwe contract zal zijn gesloten in 1519, niet 1529, waar»
schijnlijk is dit eene drukfeil.
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Du graaf wihie hierin ter goede trouw hamdelen; na

overleg met zijne raden , beloofde hij aan Leiden bij koninklijke waarwoorden, de' som van f 3OO,000 af te betalen uit' de geaccordeerde of nog te accorderen bede, terwijl Leiden zou mogen korten, en stelt tot onderpand
hare geheele quote, om daaruit kosten en interest te
verhalen, met last aan al zijne raden van domeinen en
finantien.
Dit charter is bezegeld met het groot en contrazegel van
den vorst in rood was, aan een fransijnen staart. Op de
plique staat : bij den coninck. get. Haneton. Op den rug:
Die hoofden ende tresorier generael op het stuk van de
domeinen.
.aanrakingen van den Magistraat van Franeker met de
Academie en hare leden, 1636--1647. Medegedeeld door
den heer mr. A. Telting te Franeker, uit het resolutieb6ek
vale Burgemeesteren, Raden en Gezworen Gemeente der
stad Franeker.
1656. Burgemeesteren, raden ende gesworen gemeents•
Iuyden der stadt Franeker allen den genen, die desen
sullen sien ofte hoorgin lesen , saluyt.
Alsoo wij verstaen ende bij eervarentheyt met leedtwe•
zen bevinden, dat de studenten den loffelijcken academie
alhier opgerecht frequenterende, soo voor desen mennichmael als noch onlangs van onse ingesetenen en onderdanen qualijck gehandelt ende onbeleeffdelijck beyegent
zijn geweest, strijdende sulx tegens de redelijekheyt ende
billickheyt, den welcken vereysschen, dat men tegens
Benen ygelijcken, insonderheyt vreembden ende uitheemadieu, alle heusheyt ende beleeftheyt sail oeffenen; daeromme oock een ygelijek uyt den naturen, volgeiits allen
volckeren wetten, tot den plichtplegingen van gastvrijheyt
verbonden ende gehouden ii; sijnde oock t'selve schade..
lijck ende naedeeligh onse vreedlievende ende gehoorsame
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burgeren ' ende ingesetenen, den weleken door het verg
treck ende uytblijven van veel .treff ijeke studenten (die
omme vooren verhaalde onbehoorlijck onthael ende de
geruchte daeraf onderwege gestroyt, hun ontsien hier langer te blijven ende vermijden ' herwardts te comen) in
hare gemene neeriugen ende handtwercken bekortet worden; sulx wij ons amptes ende eedes halven verplichtet
houden daerinne (soo veel doenlijck) te versien: 'soo iet
dat wij nae rijpe deliberatie ende examinatie hebben goedgevonden te ordineren , bevelen ende belasten, gelijek wij
ordineren, belasten ende bevelen mits dese rt allen ende
eenen ygelijc;kèn onser burgeren ende ingesetenen van wat
qualiteyt, staet, conditie ofte ouderdomme deselve sullen
mogen zijn , dat zij geenen studenten , die deesen loffelijcken
academie frequenteren, noch in hun personen , noch in
hunne goeden naera ende faem, nochte in hunne goederen, eenige laesie, schande, schaede, schimp, smaed,
spot ofte hoen aendoen, noch met woorden, noch wercken, tot eenigen tijt bij dage ofte bij nachtefl waer het
ooek mach zijn, deselve quaelijck bejenen ofte ongeregelt
handelen in Beniger manieren , maer dat zij ter contrárie
den seleen alle volgents hun schuldigen plicht hier vooren
verhaelt, roet gewillige dienst ende vriendschap in be•
scheidenheyt ontfangen ende onthaelen. Gedenckende tegens de overtreders deser serieuselijcken te doen procederen tot arbitrale correctie anderen ten exempele, soo wij
naer eysch ende gelegentheyt der saecken bevinden sullen
te behooren, sullende de ouders ende momboers gehouden
zijn voor 'de kinderen, die onder hun macht staen ende
dese rt contravenieren, te verantwoorden ende inne te staen,
die daeromme oock gewaerschouuet ende vermaent wor
den, denselven van alle moedtwille ende ongeregeltheyt
aff te houden ende ontwennen, want wij sulx tot dienste,
ruste ende welvaren van onze otadt ende gemeente noodig
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bevonden hebben te behooren. Actum Franeker opden
raadhuyse dese rt 18 e * Julij anno 1686.
Ter ordonnantie van burgemeesteren, raden
ende gesworen gemeentslpyden voors.,
W. Ghemmenich.
Publicata den Zo en Julij 1686,
1640. 26 December heeft de raad den secr. gelastiget
om aen de e. h, curatoren te schrijven ende te claegen
over den moedtwille der studenten ende de slappe correctie der professoren.

1641 den 28 eu Januarij is bij den raad . op het verzoeck
van de professoren geresolveert, dat tot maintien van de
sententie bij hun gevelt ende relegatie van drie huerder
suppoosten (als Hermanus Schutte, Ludovicus Terwijl, Zutphanienses, ende Johannes Beckingh Geldrus) derselwer
hospites zolde insinueren ende mánderen, omme die fierelegeerde naer sonnen-ondergangh niet weder te herbergen,
bij poene van verlies van hun burgerrecht,
modem die zijn den praeses, vice-praeses ende secretaris
gecommitteert, omme met den' professoren op 8 weren nae
noen in die Valek in conferentie te treeden.
Den 27' • dito is bij den raad het verzoeck van den Magnifico aen den presiderenden burgerm r. Meynsma gedaen
aengaende de restitutie der studenten-deegens, bij de wacht
bekomen, verstandem inpertinent te zijn ende dies wegens
geresolveert, dat het vechtelijck geweer bij den gerechte
zal verblijven. Ende is den gerechtsbode Folckert Hansen
geordonneert, omme t selve den Magnifico Fullenio bekent
te nlaecken, als meede te verzoecken hem gelieve Lambert Juwsz, wegens zijn ontfangene quetsure, volgens contract ende gelofte, klaagloos te stellen, ofte anderzins dat
den gerechte hoewel ongaerne zal genooddrongen zijn,
daerin te verzien naer eysch van zaecken.
Den 8°A Julij zijn bij den raad de presiderende burgemren,
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Meynsma, Wellens ende den secretaris gecommitteert, omme
met den gecommitteerden wtte den professoren op twee
wyren naer noen in den Falck t'eerschijnen om hier voorstellen t ontvangen ende dacraf aen deese vergaedering te
rapporteren.
Den ben September op het versdeck soo door den Rectoren
Magnificuin Vedelium ende dominum Lindanum aen onse
presiderende burgemeesteren Frans Pyters ende Corn. Gheni•
menich gedaen , als bij naeder instantie door den secretari•
uni Coumans ende Maeviuni pedellum aen den geheelen
raad geschiet , bij den voorn. raad geresolveert, dat Bannier,
Schuttenius ende Jacobus Munts als noch in des magistraats bewaring zijnde, den Promotori Academiae bij provisie .ende sub protestatione de non praejudicando in faveur der eernstige sollicitaties van den E. Senat. Acad.
zullen werden ooroer geleewert.
Den San November nae noen is bij' den raad en gesworen
gem. geresolveert en gearresteert , dat (vermits de gecommitteerden der professoren clachtich vallen , dat de respectieve waerden ofte herbergiers binnen deeser steede ende
jurisdictie van dien niet meerder dan vijff en twintich
halve kannen biers willen tappen op des studenten achedulle holdende voor een halff tonne) alle biertappers voors,
zullen geholden zijn den studenten ende suppoosten van
de Academie op eens half tons schedulle goedwillichlijek
te lasten volgen acht en twintich halve kannen biers,
des de helft aen gelde ontfangende, bij verbeurte van de
vrijheit des taps.
Den

21° n

December hebben dominus Walsweer ende

Ilindema wegens den kercken-raad den magistraet voorgedraegen omiue der studenten comedic speelgin te weerera,
Is in naeder bedencken genomen.
Den 24" dito zijn de h. Meynsma, Wellens en de serre.
taris geeommitteert, dunne met de gecommitteerden der
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professoren te communiceren ende inzunderheit het spee•
len der studenten trachten te verhoeden,
1642. den

6°'

Januarii is op den voorstel ende ver-

zoeck van den lands-bouwm r. bij den raad eenparichlijck
geresolveert, dat de stad den Academie-kercke alhier met
een nieu glas neffens d'andere collegien zal vereeren,
ende ist tzelwe den gemelden boumr. toegezecht.
Den

I4

dito is wegens d oowergroote moetwille ende

straetschenderie der studenten bij den raad geresolveert
ende geordineert, dat voor eenige aenstaende nachten een
corporaelschap soldaten sal waecken, sou onder het stadshuis , wachthuys bij het slott , als meede ten huyse van
de wed. van w. d'olde secretaris Ghemmenich vyer a vijff
mannen; zullen goede ordre holden om alle onheylen
voor te koomen, bequaeme schildwachten voor de wachthuysen, de banck van leening en des nood voor des
gemeltens weduwe deure wthstellen, die ronden gestadich door de stad laeten omgaen, en die niet vreedich bij
der straten gaen ofte de burgerie uit haren zaecken te
bekrencken, nae gelegentheit der zaecken eernstich te
straffen,
Eodem die is mede geresolveert, dat op morgen ten
acht wyren voor noen door den praesid. burgem r. den raad,
gesw. gemeente ende bevelhebberen zullen bij een geroepen werden , omme gezamenderhand deese moetwille te
stuiten ende goede ordre te stellen tot alle vordere onheylen voor te tomen.
Eodem die zijn wth den raad de burgem r. Hinderra,
Wellens en de secr. gecommitteert omme ten huyse des
Rectoris Magnifici Vedelii (niet wel te passe zijnde) te verschijnen beneffens de gecommitteerde der Professoren
ende die zelwe weegens deese bedrevene moetwille te verstaen ende daeraff te rapporteren.
Op den

1r Januarii is bij den raad, 4esw. gemeente
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ende bevelhebberen eendrachtelijek geresolveert, dat om
de schandelijcke foelen, moetwillen ende straetsohende *
ren, soo bij de studenten als andere ingesetenen en
jonge geselleis gepleegt, naemaels voor te kooroen, van nu
voortaen alle nachten een wth de hoóft.wacht beneffens
twee wth de onderwacht geadjungeert met 2, 3 a 4 saldaten alle wyren de ronde langs de straeten zullen doen
met vollencomen last, alle moetwillen ende straetschenderien te werden ende voorkomen nae gelegentheit des
tijdts ende der zaecken.
Den 16" dito is op d' aenschrijvinghe van haer E. M.
de Gedep. Staten, de. dato den 1 Ites dezer, bij den raad
eenparichlijck geresolveert, omme bij deese occasie aen
haer E. M. te verzoecken, dat alle delicten, moetwillen
ende gewalten, in deese stad ende jurisdictie bij den studenten ofte andere suppoosten van, de academie, en bij
de professoren zelff gedaan ende bedreewen werdende, bij
den magistraat ende wetteholders deeser stad onverhinderd
ende naar exigentie van zaeeken -mogen .gecorrigeert ende
gestrafft werden volgens; d'ordinantie ende daerinne gemainteneert; waertoe de burgemeesteren Hindema,, Wellens ende de secretaris gecommitteert zijn,' omme hun ten
spoedichsten nae Leeuwerden . te begeeven ende aldaer met
den Pensionario te beraemen op, wat ,voet t zelwe oirbaerlixt zal konen werden geeffectueert.
Den laesten Januarii zijn bij den raad gecommitteerd de
burgemeesteren Walta, Hindema en Wellens, omme den
gecommitteerden der professoren voor antwoordt te gewen,
dat het den raad wel gevallich is, dat .de Sonatas Acad.
een goed programma doet aenslaen . daerinne de moetwille
der studenten stricktelijck werden verboden ende t zelwe

zoo veel mogelijck maintineren; dat de raed aen haer . cant
meede een publicatie zal doen, daerin (naer communicatie

van die van de gesw, gem, ende bevelhebberen) met. aller

eernete verbieden alle moetwillen, straetschenderien enz.
ende die zelwe bij nacht geschiedende, tzij bij wat quali•
teit ofte standspersonen mochte werden te weege gebracht,
zonder onderscheit strengelijck te corrigeren.
1648. Op den

18°°

Januarii is bij den raad, op het ver•

zoeck der professoren om een gevangen student (die welcke
aen het delict aen domino Prack begaen delachtich te
zijn beschuldigt wert) te mogen examineren, geresolveert
haer E. voor desen maele niet toe te laeten; te meer alsoo
de Mayeur deeser stad (den welcke met d'informatien bij
den magistraat genomen tegenwoordich aen den Hoove

,af•

gezonden) noch niet met rescriptie ofte des Hoffs dispositie
terugge gekoomen is:
Den SO" May is bij den raad eenparichlijck geresolveert, dat, (aengezien dominus Arnoldus Verhel philos, pro;
fessor ende H. Coumans acad. secretarius alhier onderleggen eenige vercopingen van boeken ofte studente mobile'',
soo voor haer eggen als der studenten ofte andere burgers
wooningen, te vercoopen elide alsoo des voorn. raads jurisdictie opentlijck violeren), die voorn. professor Verhel en
secretaris Coumans zal.gemandeert werden,, omme naederhandts van sulx ofte diergelijcke attentaten aff te holden
ende eenen yegelijck gewaerschout des magistraats jurisdictie vreedelijck, gerustelijck ende ongevioleert te heten,
poene als perturbateurs van de gemeene roste geacht ende'
gestraft te werden.
Den 17 "November na noen. De magistraat vernomen hebbende, dat de wederkompste van síjn Excellentie onsen genadigen Heere ende Stadhouder voor handen is, ende zich
erinnerende, dat de professoren voormaels ende bijzonder
in het. verleden jaer bij het arriveren ende verwillekomen
-van welgedachte sijne Excellentie, booven voorige gewoonte
en behooren, sich hebben ingedrongen, den magistraat
voorreloopen ende in het geleyden van meergedachte s Jne
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Excellentie via facti ende met groote confusie de rechter.
handt geusurpeert; hebben .eenparichlijok, omme soodanige
onbehoorIijcke attentaten, meerder confusie ende alle an.
dere inconvenienten ende impertinentien daer uyt recul•
terende voor te coomen, geresolveert, t zeiwe doende mits
deesen, dat in de, aanstaende verwillekoming, als oock
naemaels, zulx niet toegestanden zal werden ; dan dat in
dezelwe ende dies gelijcken onthaelingen van vreemde hee.
ren de magistraat den voorganck ende het voorgelegd zullen bewaeren (geljjek zulx tot noch toe den Professoren in
Actibus Academicis toegestanden is) ende daer inne hun
recht ende jurisdictie mainctineren met soodanige middelen, als nae eysch ende gelegentheit van tijdt noodich
bevonden zullen worden te behooren.
Den 21 eu November heeft den raad op t verzoeck van
den Magnifico van der Linden en domino Verhel, om het
lichaem van eenen Jan Freerxzn. van Ditmarsen (verleeden
nacht alhier in den Beijer versturwen) tot dienste van de
Academie te mogen anatomiseren, ende daer op verstan•
den hebbende Peetex Freerxzn. van Ditmarsen des verstor.
venen broeder, als meede gehoort zijn gedraegene inwillinge; geresolveert ende geconsenteert, dat het versochte
lichaem tot oeffeninghe ende onderwijsinghe der leeden van
de Academie behoorlijck mach werden geoopent zunder
°t fell, fleesch ende beenderen van malcanderen te scheyden
ende t lichaem t eenemael te schenden, dan naer gedaene
anatomisatie t lichaem formelijck wederonume te hechten
ende op des accademie kosten publyckelijek ende eerlijsken ter aerde doen besteeden, t welck bij den Magnificunu
Lindanum aengenomen is poinctueel nae te koomen.
Den ncn December zijn de h. Hindema, Meynsma en de
secretaris bij den raad gecommitteert omme d e. h. curatores acad. te verwellecomen ende met een te bedancken
weegens de goede voorzorge die haer e. gelieft heeft aen
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te wenden tot bevorderinghe ende welvaeren van de academie, soo int solliciteren als obtineren van drie profess.,
als dd. Coccaeus ende Schotanus tot de theol. ende Wey
senbach tot jurisprudentia.
Den 19°° dito zijn de h. h. Hindema en Meynsma, be•
neffens den pensionaris en secretaris, gecolnmitteert omme
met de gecommitteerden der professoren trachten te beraemen eenich project ofte articulen, waer door veel twisten
ende verschillen tusschen beyde collegien weck genomen
ende der zelwer vreede, vrundschap, onderlinge eenicheit
ende correspondentie gevoedet ende bewaert mogen werden , zunder nochtans des magistraats autoriteit ende des
stadts jurisdictie te mogen verkleenen ofte violeren, ende
alles op rapport.
1644 den 27°n May zijn de h. Meynsma en de secretaris Ghemmenich bij den raad gecoinmitteert omme den
e. h. professor Cloppenburgh d'oopening van de groote
kerck tot de publicke leere des godsdienst aen te presenteren, t zij s morgens tot ses ofte nae noen tot 4 wyren,
opdat de gemeente ende de burgerie des te beeter het gehoor mboge genieten ende in de godzalicheit meer ende
meer geoefent ende gesticht werden.
1645 den 7°n Januarij is bij den raad ende gesw. gem.
op het rapport van den h. Meynsma ende Frans Pyters
eenparichlijck geresolveert, dat men de e. in. h. Tyall. van
Eyssinga ende Adriaen Velsen, als gecommitteerde der e.
m. h. Gedeputeerde, ende de h. curatores beleefdelijck zolde
excuseren, omme eenige poincten, bij de professoren cower
te geewen , t ontfangen, veel min hen dies te submitteren,
als niet koonende nochte willende dulden , dat des stadts
olde privilegien, gestabilieerde vrijheeden ende jurisdictie
in quaestie werde getrocken, verstaen meede wel expresse
d' e. h. curatores zuix niet aen te gaen, dan hun e. de academie ende der zelwer discipline alleene bevoolen te zijn.
VII. J.
28
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Den 10en dito is op het rapport van de h. gecommitteerde
bij den raad en gesw. gem. geresolveert, omme de e. m.
h. gedeputeerden te begroeten oover de commissie der h.
curatores in de zaecke die de profess. als gravamina tegens den e. magistraat hebben getracht oower te geewen,
committerende daertoe de h. Meynsma ende Hindema, beneffens den pensionaris Ghemmenich.
Eod. die is bij den raad ende gesw. gem. meede een•
parichlijck geresolveert, omme de leges fundamentales
academiae te doen translateren in t Nederduits; commit•
terende den e. pens. Ghemmenich, omme t zelwe ten spoedichsten te doen expedieren ende als dan tot costen van
de stad te doen drucken.
23 May. Alsoo op heeden in den laeten avond, de
clock tusschen acht ende neegen uyren, een groot getall
der studenten, well vijftich sterck , hem vervoeget hebben
voor des presiderenden burgemeesters Agge Eydtzes huys,
ende vijff der zelwer in huys treedende den gemelden burgemeester affgevraeget, ofte de raad Syerck Pyters in de
Tuynen (alsoo de heylige dagen voorhanden waeren, daer
uyt zijn beste winninghe bestonde) niet wederomme tot
den tap wilde admitteren , ten minste voor vyer ofte vijff
dagen , dewijle zij studenten verstonden , dat het delict
aen de bomen buyten den Wester poort begaen , haer (indien eemand) te laste moeste gelecht werden ende niet
Syerck Pyters voornoemd; verzoeckende daeroppe terstond
cathegorijck antwoord van neen of jaa , oft anderzins dat
zij daerinne tot leedweesen solden verzien. Welcke aenspraecke ende bejeegeninghe gedachte presiderende burgemeester geheel ongerijmd voorcoomende, heeft hij
(om alle onheylen soo veel doenlijck te verhoeden) den
ganschen raad des nachts , de clock tyen wyren, noch
doen vergaederen, d'welcke om alle moetwille te stutten,
nae goede deliberatie, geresolveert ende gearresteert heb-
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ben den wacht te verdubbelen ende alle hun e. dienaers
met volle geweer boowen t'ontbieden; 't welck geschiet
zijnde, heeft den raad meede gearresteert , dat een wth
hun e. collegie voor deesen nacht zolde boowen blijwen
ende 't hooft van de teegenwoordige hooftwacht zijn , omme goede ordre ende toezicht te holden , alle onlusten
ende onheylen, soo veel mogelijck , voor te coonien; dat
mede alle wyren een van de respectieve hoofdofficieren
met de helfte van de teegenwoordige adelborsten ende
gerechtsdienaeren de ronde tolden doen door de geheele
stad, met volle geweer, brandende lonte ende stille trommel, doch bij gevalle zij eenich onheyl vernaenien, zulx
door 't roeren des trommels trachten te verhinderen , ende
indien 't zelwe daerdoor niet doenlijck , met gelaeden geweer ende affbranden van musquetten te beletten en den
gaer rottinghe te verstroyen , waer op des raadhuis clock
geluydet zal werden ende de 't zamenticke onderwacht
geholden zijn , omme t'onderleste onheyl met alle moge•
lijcke middelen te weeren; beloofft de raad voor alle
swaricheit, hier wth ontstaende , voor den wacht te intervenieren , met expresse protestatie voor God ende haer e.
conscientien onschuldich te willen zijn aen alle onheylen,
wth deese ende diergelijcke ongehoorde anten ende attentaten te resulteren. Actum op den raadhuyse den i4e*
May 1645 tusschen elleff ende twaeleff wyren 's nachts.
Den vooren gestelde resolutie den gesw. gem. des anderen daechs 's morgens voorgedraegen ende distinctelijck
te vooren geleesen zijnde, is den zelwen bij den gesw.
gem. als verstaende tot den meesten vreede ende rust
deeser stad ende ingezetenen van dien, tot handhavinghe
der justitie , tot weeringhe van alle moetwillen ende voorcominghe van alle onheylen ten hoochsten oirbaerlixt ende
noodwendich te zijn , met eenparige toestemminge gecone
r
firmeert ende geapprobeert. Actum den 25 °° dito.
2g*
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Dito 's morgens vyer studenten den vice-presiderenden
burgemeester Taecke Eeskes (in absentie van den presiderenden burgemeester Agge Eydses) bezoeckende ende zijn
e. affvraegende , wat den raad op haeren voorstelt van
gisteren avtiond hadde geresolveert , heeft den gemelten
vice presiderenden burgemeester hun geantwoort, dat den
raad niet konde verstaen geholden te zijn omme den studenten hun e. resolntien te verantwoorden , oock niet van
meyninge en was om hun daeraff jeegenswoordich te berichten; waerop zij studenten stoutelijck gerecht hebben,
dat indien den magistraat Syerck Pyters tot den tap niet
weeder wilde admitteren, zij daer ander raad toe tolden
doen , daer meede wech gaende. Js daertoe bij den raad
ende gesw. gem. d'op gisteren genoomene resolutie weder
als op nieu gerenoveert en gecorroboreert voor als noch,
tertijdt daerin bij d'opgedachte vergaedering anders zal
zijn gedisponeert.
Den 28@" dito is bij den raad geresolveert ende geconsenteert , dat op de requisitorialen door den e. Senat.
Academicum aen 't gerecht oower gesonden , hun e. copie
wth de genoomene informatien der studenten moetwille
beslooten zal toegezonden werden.
Den l e" Junii is bij den raad en gesw. gem. geresolveert , dat de nachtwacht op den olden voet wederoinme
zal werden gereduceert, doch dat d'adelborsten hun musquetten noch zullen meede boowen neemen tot naeder ordre.
Den 24" Junij heeft den raad de hn. Agge Eydtzes,
Meynsma ende pension. gecommitteert, omme beneffens
den secretaris met d' e. gecommitteerde der professoren
in conferentie te treeden ende de misverstanden , soo veel
doenlijck trachten wech te neemen.
1646. 20 May zijn weegens den enormen bezegeling door
d' e. professoren in domini professoris et doctoris Wijbinga
sterfhuis gedaen, wth den raad ende gesw. gemeente d' e.
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e. Taecke Eeskes, B. Weliens , H. Meynsma ende 0. Hindema gecommitteert, omme met d' e. professoren daer
oower in der vrundschap te communiceren ende, bij wey
gering van vrijwillige wechneerning des Academiae zegills,
des stad zegill daer boowen te zetten, ende voorts met
alle mogelijcke middelen der e. professoren invasie in des
stads jurisdictie te beletten ende weeren.
Den 106 Novemb. den magistraat ende geswooren gem.
op den raadhuyse vergadert zijnde ende gehoort het rapport van hun e. gerechtsbooden ende inmaeners der huisflorenen , vinden wel ongerijmt, dat de professoren van de
beswaernisse der floreenen, van olden tijden op hun e.
soo aen gecochte als bewoonde huysen tot hoedinge van
gemeene stads lasten gelecht, trachten vrij te zijn, tot onweederspreeckelijcke nadeele van hun e. eewen naesten ende
andere ingezeetenen van deese stad streekende, hebben
daeromme eenparichl ijck geresolveert, gelijck zij doen bij
deesen, dat de professóren well zullen doen ende betaelen
aan den stads rentemr. beneffens andere ingezeetenen den
beswaernisse der floreen, met dewelcke hun e. resp. huysen aengecocht ofte aengehuyrt zijn , bij poene op de na•
laetigen gestatueert.
Den 20°° Novemb. zijn bij den raad ende gesworen gemeente de e. burgemeesteren Wellens en Meynsma gecommitteert omme, beneffens den pensionaris ende secretaris ,
de stucken ende documenten, toucherende der professoren
huys-floreen nae te gaen, daer aff notule te maecken , een
rescriptie in te stellen ende aen den hoowe in te leeweren, met verzoeck dat de reële lasten op de huysen mogen
verblijwen.
1 64 7. den 23" Augusti is op den voorstelt van den
e. praesiderende burgemr. Taco Eeskes, ten verzoecke van
den e. rectore magnifico ende domino Accronio eloq. et bist.
profess. gedaen, weegens zeeoker student alhier 'door de
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nachtwacht, vermits moetwillen op de straet en aen de
wacht gepleecht, in apprehentie getrocken, geresolveert,
dat het gerecht haer verexcuseerde daer in voor als noch
eets te doen , met verclaringe dat de provisionele dispositie het fits-gerecht toebehoorde , als mede de voldaede
van 't gewijsde, bij welcke indien den gedaegden hein beswaert bevonde, hadde zich bij forme van appel aen den
e. gerechte t' adresseren , omme nader gedisponeert te werden soo nae rechte.
Den 1 6e October is bij den raad en gesw. gem. den
seer. Ghemmenich in last gegeewen den halwen-lanst ofte
veerjager deesen nacht eenen student met namen Hemminga door den hoofdwacht ontjaegd ende affgenoonien,
aen Pyter Jansen camer-boode van den hoowe oower te
zenden , omme den zelwen op den cancellerie in bewa•
ringe te veemen.
Berynoeijinb en van den magistraat van Franeker met eene
predikantsberoeping, 1642. Medegedeeld door den voorn.
heer uit het Resolutie-boek van Raad en Gezworen Gemeente
der stad Franeker.
»1642. 18 1VIay. Eodem die zijn de Meeren lindema,
Wellens en de secretaris gecommitteerd omme , beneffens de
gecommitteerden wth den kerken raad, bij d' e. m. h. Gedeputeerde te solliciteren , dat in plaets van domino Foecone Johannis, dominus Meynardus Schotanus ons tot een
leraer academiae tot een professor theologiae moge geworden."
Focco Johannis , te Franeker beroepen 1619, was in
Mei 1642 ten gevolge van verzwakking zijner memorie
emeritus geworden. Zie Naamlijst der Predikanten in de

Cl. v. Franeker, bl. 80.
Meinardus Schotanus, vroeger van 1626-16:2 professor theol. te Franeker, van 1622-1636 predikant te Leeuwarden, in 1636 weder tot het professoraat in de theol.
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te Franeker teruggekeerd , was tot de dubbele betrekking
van theol. profess. en predikant in April 1637 naar Utrecht
vertrokken. Zie Vriemoet, ilth. Fris., p. 248 sq. Hoe
noode men dien voortreffelijken man te Franeker gemist
zal hebben, is optemaken uit den lof hem door zijn
Utrechtschen ambtgenoot Gisb. Voet gegeven , overgeno.
men bij Vriemoet 1.1.
»24 Junii is, op het voorstel van dr. Christianus Schotanus ende Fpo Cornelis wegens den kercken raad gedaen,
als dat 4 wth den kercken raad gecommitteert oorcue den
praedicant van Coudum te hoores, ende oft den raad
oock eenige bezendinge beneffens haer wilde doen, bij
den raad geresolveert, omme voor dit nael de gecommitteerden des kercken raads alleen te laeten reysen elfde, indien favorabel van voorscr. persoon wert gerapporteert,
daer op als dan naeder te resolveren soo ende als de
raad oirbaerlick bevonden zal werden."
Chr. Schotanus, misschien toen ouderling, was sedert
1689 aan Georg. Pasor opgevolgd als profess. 1. Hebr.;
hij kreeg er in 1644 de professie der kerkel. pistor. bij,
en in 1646 werd hij, met behoud der laatstgenoemde
professie, opvolger van Jo. Maccovius en gewoon theol.
professor, welke betrekking hij in 1653 tegen het gewoon
predikants ambt te Franeker verwisselde. Toch kon hem
de Hoogeschool niet ontbeeren; reeds in 1654 werd hij
met behoud van zijn predikambt weder tot het professoraat geroepen en nam beide sedert waar.. Zie Vriemoet
1.1. p. 389 sq. Deze Chr. Schotanus was zoon van een
vollen neef van den bovengedachten Meivardus.
» 8 Julii is , op het voorstel van domino Matthia Walsweer, den ontfangher Jelle Jelles en d' olde gemeentsman
Dirck Bauckes, als gecommitteerde wth den kerkke raad,
(omme de personen van domino Wilhelmo Schotano, Samuel Pluvier en Foccone Gerardi, resp. predicanten tot
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Sneeck , Hoorn ende Wommels, in plaets van domino Foccone Johannis (door Godes hand van de gewoonlijke dienst
berooft zijnde) bij hun in nominatie gebracht , t' approberen , te gehengen ende gedoogen, dat zij wth de drie voors.
personen een vrije electie ende keur mochten hebben, ofte
die zelve te reproberen, is de zelwe saecke bij de magistraat voor als noch in suspens geholden."
M. Walsweer was van 1687 tot 1652, toen hij overleed,
predikant te Franeker. Zie Naamlijst b. a. bl. 81.
Of Wilhelmus Schotanus , die van Sexbierum naar Sneek
beroepen was in 1628 ,en van daar naar Amsterdam is
vertrokken in 1645, alwaar hij in 1664 emeritus werd,
(zie Naamlijst der predik. in cl. v. Sneek bl. 48), tot hetzelfde geslacht heeft behoord, dat zoo vele voortreffelijke
geleerden heeft opgeleverd, betwijfel ik , omdat hij in de
Naamlijst der predik. onder de cl. v. Franeker, bl. 103,
als predikant te Sexbierum genoemd wordt W. S. á Hinekena , daar de geslachtsnaam der eerstgenoemden was à
Sterringa. Vgl. Vriemoet 1.1. p. 86. Misschien behoorde
hij tot het adellijk geslacht, waaruit de Berlikumer predikant Henricus Hinckena ab Hinckenburg, grootvader der
Fulleniussen , der tweede vrouw van Baltz. Bekker en
van den beroemden Menuo van Coehoorn behoorde. Zie
Vriemoet 1. 1. p. 255. P. Nota, Tweetal Leerredenen b.
118 volgg., de Haan Hettema en van Halmael, Stamboek
van den Friesch..Adel, II dl. bl. 100 n° 60, In hetzelfde
werk, II bl. 151 n° 41 wordt onze Wilhelmus S. à II.
gezegd te zijn geweest eerst predikant te Workum, dan
te Amsterdam. Hier zal Workum moeten worden verbeterd in Wous uit de aangehaalde Naaml. der predik. cl.
Franeker bl. 108 en in die der cl. van Bolswerd bl. 78.
»9 Julij is, om de suspensie van de versochte approbatie
niet te verlangen, bij den raad geresolveert, dat men zich
ten spoedichsten op de qualiteit van Samuel Pluvier tot
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Hoorn informere, en ondertusschen die van Coudurn eens
mede hooren en nae des zelwes qualiteit neerstich vernee•
men; omme twelcke ten spoedichsten t' effectueren gecommitteert zijn die burgemeesteren Weller's, Hendrik
Willems en den secr. Ghemmenich, onder gelofte hunlieder handen altoos cost en schadeloos t' ontheffen."
Te Koudum stond toen Martinus Lydius, daar als proponent gekomen in 1636 en van daar vertrokken naar Groo•
tebroek in 1653. Zie Naaml. cl. v. Bolswerd, bl. 35. Naar
ik gis een kleinzoon van den professor theologiae van
dien naam te Franeker, ofschoon Vriemoet, 1. 1. p. 26 hem
niet opgeeft; ik houd hem voor den oudsten zoon van
Joannes Lydius, aan de bronnen waaruit Vriemoet geput
heeft onbekend gebleven, misschien uit hoofde van mindere vermaardheid dan de overige leden van dit geslacht:
»16 Julij. Den magistraat deeser steede op den 14en
verleeden gehoort hebbende 't rappoort van hoer e. gecommitteerden tot Hoorn gehadt en daer wth verneemende,
dat tot domini Samuelis Pluvier comste geen hoope en
was om wichtige reedenen hun e. genoechzaem bekent ge.
maeckt, heeft, om alle contentement den Gemeente en
den ingezeetenen te doen, de novo geresolveert, dat men
zich op de geschiktheit en qualiteiten van Wybol Artopoeus, predicant tot Veneren in Oost-Frieslandt ofte Reyder•
landt, ten spoedichsten zal informeren (als zijnde in awond
predicatie alhier gedaen zijn e. gaven den toehoorders zeer
wel gevallen), committerende tot dien eynde den burgermeester Wellens en den secr. Ghemmenich, beloovende
onder verband der stads goederen hun gecommitteerdens
handen cost en schadeloos t' indemneren en ontheffen."
Deze Wijbol Artopaeus zal een afstammeling zijn geweest
van Rudolphus Artopaeus , een der eerste predikanten
achtervolgens te Appingadam, Delfzijl en Franeker. Zie
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Brucherus, Gedenkboek van Stad en Lande , bi. 148 en 58.
Naamlijst cl. Franeker , bl. 28.
»25 Julij is, op het rapport van de gecommitteerden
Wellens en Ghemmenich gedaen volgens hun e. genomene
informatien raeckende het leewen, comportement ende
qualiteiten van domino Artopxo booven verhaelt , hij den
raad geresolveert, omme reedenen hun e. daer toe moverende , geen naeder vervolgh dien aengaende te doen.
1 Augusti zijn bij den magistraat (op nader instantie
van den kercken raad omme die drie wth gezettede per.
sonen tot het vaceerende predick-ambt t' approberen), de
personen van Wilhelmo Schotano en Samuel Pluvier den
e. kercken raad toe gestanden, omme wth der zelwer twee
een te kiesen, holdende den persoon van Foccone Gerardi
om reedenen in suspens; ende ingevalle een van de geapprobeerde personen niet en is te bekoomen , zal de kercken raad een nieuwe nominatie doen, buyten de drie
personen alreede bij den kercken raad in de nominatie
gebracht."
Be kerkeraad heeft toen het beroep uitgebragt op dominus Wilhelm Schotanus, want
»15 Augusti zijn, op het voorstel, omme eemand wth
den raad beneffens de gecommitteerde des kercken raads
te committeren, die welcke de beroeping van domino Wilhelmo Schotano tot Sneek als meede aen den Classis presenteere , bij den raad de presiderende burgemr. Wellens
en de Secr. Ghemmenich gelastiget sulx te voltrecken.
1 September is op de communicatie van domini Wilhelmi Schotani brieff bij den Raad geresolveert geen naeder instantie op zijn persbon te doen, ende op het versoeck van den kercken raad, omme de personen van Samuel Pluvier ende Focco Gerardi te willen tot een vrije
keur haer e. vergunnen , gearresteert bij de voorgaende
resolutie de dato den Pn Augusti verleeden te verblijwen,
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recommenderende, ja des noot belastende den e. kercken
raad als noch een nieuwe nominatie van goede en bequaeme
persoonen, buyten de drie te voren genomineerde , te doen.
2 September is op het voorstel van den burgera r. Hin•
dema bij den magistraat geresolveert, dat de preses Hier.
Willems en de Secr. Ghemmenich naer Buytenpost om
dominum Croddebos, ende de burgemeesteren Walta en
Wellens naer Bolswert zolden reysen om dominum Livium
te hooren, en dat beyde op zoIldach aenstaende."
Gerhardus Croddebos kwam in 1622 te Buitenpost en
stierf er 1659. Naaml. cl. v. Dockum, bl. 86.
Livius Hilarius was van Ternaard, waar hij in 1612
als proponent kwam, in 1683 naar Bolswerd verroepen ,
van waar hij in 1644 naar Leeuwarden vertrok ; daar
overleden 1656. Zie Naaml. cl. v. Bolswerd, bl. 7, van
Dockum, bl. 184, v. Leeuwarden , bl. 10.
»8 September is door de gecommitteerde des kerckenraads , als dominus Mat. Walsweer , Jelle Jelles ende
Gerrit Reyners, den magistraat voorgedraegen een nieuwe
nominatie van drie personen (buyten de voorgaende) tot
het vacerend predick-ampt wthgezet, als dominus Livius
Hilarius tot Bolswerd , Martinus Lidius tot Couduin , ende
Hayo Walkens tot Northorn , met verzoeck dat de magistraat geliefde de gemelde nominatie 't approberen , waer
op bij de magistraat geresolveert is , nae noen daer in te
disponeren.
Lodem die nae noen is bij pluraliteit van stemmen de
voorgestelde nominatie des kerckenraadts bij de magistraat
geapprobeert."
Zie over Hajo Johannis Walkens, Brucherus t. a. p. bi.
180, 192 en Naaml. cl. v. Franeker, bl. 82. Hij overleed
in de bediening te Franeker 1664.
»10 September is bij den raad op de bekentniaeckingh
van de gecommitteerde des kerckenraads (dotuinus Fulle•

nius ende Jelle Jelles), als dat doininus Hayo Walckens
bij den kerckeraad voors, wthgecoren was tot het vacerende predickampt, geresolveert, dat de secr. Ghemmenich
wth hun e. naeme ten spoedichsten zal vervoegen tot Nordhorn bij den voorn. Walckens omme zijn e. te begroeten
ende te verzoecken, hij wille d' wthgebrachte keure van
den kercken-raad ende daer op te volgene beroeping met
danek aenneemen ende deesen stad veele vordere en onnutte kosten bevrijden."
Bernardus Fullenius , de vader,. was toen professor matheseos, vroeger 1. hebraeae. Zie Vriemoet 1.1. p. 255.
»26 September zijn bij den raad -(omme den beroeping
beneffens de gecommitteerden des kerckenraad aen domino
Hayoni Johannis Walckens tot Nort-horn oover te brengen)
gecommitteert de presiderende burgemeesteren Hieronymus
Willems ende Hendrick Willems, doch heeft de preses
Hier. Willems om reedenen den e. magistraet te vooren
geholden verzocht verschoont te zijn , 't welcke zijn e.
geconsenteert weerende, is de secr. Ghemmenich in zijn
e, plaetse gesurrogeert omme beneffens den burgem r. Hendrick Willems ende gecommitteerden des kerckenraads
ten spoedichsten ende ten bequaemsten te volvoeren.
3 October is op het rapport van de e. gecommitteerden Hendr. Willems en den secr. Ghemmenich weegens
de bezendinge nae Nort-Horn ende toezegging van domini
Hayonis J. Walckens oowercomste geresolveert, dat domino Foceoni Johannis zal aengezecht werden zijn bewoonde huysing binnen acht dagen 't ontruymen, ende
dat naer wthtochte van hem 't zelwe huys beqaemelick
zal werden schoon gemaeckt.
19 October is bij den raad den burgem r. Hindema in
last gegeven omme de huysing daer Focco, Johannis wth
getrocken is teegens domini Walckens aencomste te doen
reynigen ende schoonmaecken.
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Op den laesten December voor 't afgaen van den olden
raad is den pastor Walsweer tot een honorarium, wegens
Zijne extraordinares diensten ten tijde van domini Focc.
Johannis swackheit gedaen, vereert met de Somme van
drie honderd karl. guldens."

22. VERGADERING. 27 DECEMBER 1851.
Bibliotheek. Bijzonderheden betreffende de overwinning op de onoverwinnelijke vloot, 4588. Verzoekschrift van Simon Pietersz.,
leermeester in de rekenkunst enz. , aan het bestuur der stad Me.
dembiik tot bekoming van een zeker jaargeld. Aanbeveling van het
bestuur dier stad voor den kapitein Houttuin tot het ambt van
schout-bij-nacht, 4659. Het voorgevallene bij het plaatsen van het
wapen van v. Riebeeck in den gevel van het stadhuis aan de Kaapstad in 4804.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van het Institut .drehéologique Liégeois, fondé it Liége
le 4 Avril 1850.
Réglement. Liège , 1850.
Van den heer U. Capitaine te Luik.
Notice sur Henri Delloye, troubadour Liégeois, par Ulysse
Capitaine. Liège, 1849.
Recherches historiques et bibliographiques sur les jour•
naui et les écrits périodiques Liégeois, par le même, Liége,
1850.
Notice sur Hyacinthe Fabry, dernier représentant politique
de l'ancien pays de Liége, par le même. Liége, 1851.
.dppendice aux recherches sur les imprireurs de Namur,
par le même (Eitrait du tome FIJI da bulletin du Bibli.
ophile belge, par le même. Bruxelles , 1851.
Bijzonderheden betreffende de overwinning op de onover•
winnelijke vloot, 1588. De navolgende verklaringen, door
getuigen dezer roemrijke overwinning afgelegd, behelzen
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daarvan verscheidene onbekende bijzonderheden , welke
de aandacht verdienen. Het zijn afschriften genomen door
wijlen den heer Dodt van Flensburg uit de verzameling
handschriften toebehoord hebbende aan wijlen den boekhandelaar Altheer te Utrecht.
Arrien Arentsz. van Aemersfoordt tot Amsterdam
ende Willem Mauritsz. van Amsterdam.
Verclaerden , dat sij van Calis niet groff sout t seyl ge•
gaen zijn ende opten lesten Julij ontrent twe ende een
uren in gesichte gecregen hebben de Spaensche vloote
voorbij Goustardt , ende hebben haeren schip gewent nae
de vloote ende aldaer gevonden capitein Draeck ende
andere schepen van de coninghinne tot omtrent XXXVJ in
getaele , die in de Spaensche vlote geschoten hadden sonder
sonderlinge malcanderen beschadigt te hebben, dan alleen
dat de viceadmirael van Calls, genaemt Don Pedro de
Valence, zijn fockmast afgeschoten ende weerloos gemaect
was. Ende des avondts sagen sij over de hondert Engel•
sche schepen , die van alle oorden daer bij gecomen sijs.
Verclaerden voorts, dat des maendaechs ontrent sess uren
s morgens capitein Draack hem bereyt heeft om tegens
den voors. vice admirael te slaen, inaer heeft d'zelve vice
admirael, die wat van de vloot affgedreven was, opgegeven,
zulcx dat capitein Draeck de beveelsluyden overgenomen
heeft met alle t gelt, dat daerinne was, bedragende over de

Lm ducaten, ende t schip gesonden nae Pleymuyden. Ver•
claerden voorts , dat deselve vice admirael op hadde t zes•
tich metalen stucken ende VIJ G mannen, daer onder waeren
II1JcL soldaten. Verclaerden mede, dat eenige uyt tselve
schip gevracht, sijnde hoe sterck de Spaensche vloot was,
seyde d'eenen van CLXXX ende d'ander van CXL schepen,
soo groot als cleyn , ende dat onder deselve schepen waeren vier galeassen, die veel quaets deden met schieten.
Verclaerden oock, dat ten voors. dage noch een grootschip
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van de Spaensche vloote opgesprongen is , ende dat t selve
schip dynsdaechs geconimen is in handen van capitein
Draeck, ende en (lat in t zelve schip overgebleven waeren,
als vijff mannen ende twee vrouwen , ende dander over
boord op gesprongen waeren. Verclaerden voorts , dat zij
van dynsdach seer vreesselijck hebben hooren schieten
met groff geschut, soe wel bij dage als bij nachte , tot sa•
terdach tsavonts toe dat sij, die daer spreecken, Calis in
gesicht hadden. Verclaerden oock , dat sij drie daghen in
de vloot geweest zijnde ende hen schieten oock gesyen
hebben. Verclaerden mede , dat de Engelsche schepen de
Spaensche schepen van achteren vervolchden. Verclaerden
voorts, dat sij noch XXVIJ schepen Engelsche met een
galey in de Hoofden gevonden hebben. Verclaerden, dat
sij verstaen hadden, dat de vice admirael van St. Lucas in
zee verbrant was, sonder dat sij t selve gesyen hebben.
Verclaeren , dat ducq de lgediana Cely admirael is van de
Spaensche vloot.
Dese examinatie ingestelt simpelick alsoo de deposanten die mondeling verklaart hebben.
Jan $eyndricksz., schipper, ende Jacob .... beyde van
Brouck in Waterland , seggen , de vlote van Lisbouia ge.
vaeren te sijn den XXX" Julij met hondert dertich sche-

pen, so mit pinassen ende cleyne schepen. Seggen, Jatter
waeren veertich cleyne scheepkens, die grootste van dertich
last, sommige van thien, ander XIJ oft XX tot XXX lasten
toe; daarbij waeren vier galeijen van XXVJ bancken , als
namentlijck oock des admiraels galeije, ende d'andere van
XXIIJ oft XXIIIJ bancken ; datter alsdoen waeren XIJk oft
XIIJc mannen op de grootste schepen ; dat t grootste ende
grote schepen als doen waeren van VIIJ c last, namentlijck
2, ende waeren der wel XX van V c last ende d'ander van
IjIJc last; de Italiaen namentlijck de grootste, waeren
qualick versien van geschut, maar hadden wel duysent

440
man, soo soldaten als bootsgesellen, elck schip; de andere
schepen van Vc last hadden op wel VIJ G volex ofte daer
omtrent ; ende die schepen van drie oft vier hondert last
hadden op IIIJ c volcx ofte daerointrent met haere victualie; soo oock d'andere grote schepen hadden heurren eggen victuaillen, als levenden ossen, boeken ende schapen.
Der deposanten schip was groot IJ e last ende daerop CLXXX
mannen met zeevolck , ende waeren in de gehele vlote
Spaengaerden, Brettoenen, Italiaenen , Eranchoisen ende
oock Nederlanders. Seggen , datter wel LXX ofte daeromtrent schepen, ter oorloge toegerust, onder de vlote sijn,
nae gissinge op hebben XXX ofte XL so metalen stukken
als gotelingen. Dat de schepen luttel cortouwen op hebben , dan alleenlijck de galiassen , dat oock sommige van
de oorlochschepen niaer en hebben X, XIJ ofte XVIIJ
stucken op, dat de schepen nyet beseylt en waeren ; dat
het crijchsvolck geen oudt crijchsvolck en was , doch datter wel XLm oude soldaten op de schepen waeren. De
reste waeren wijngaert snoyers , schaapherders en diergelijcken. Ende datter tsamen so oude soldaten als nyeuwen be.... omtrent nae tseggen van de capiteynen , waeren XXVc soldaten. Doch dat sij wel weten, dat de capi•
teynen al ..... gelijck sij aen dien , die in het schip was,
wel bevonden hebben, die maer LXXX hadden in de plaetze
daer sij CXXV. Dat geen schepen Duytsche pilotenes hadden
dan alleenlijk een schip, deweicke een Vlissinger hadde,
welcke is naer de wielinge gelopen ende ander seyt nu
genomen. Dat alle het volck is tegen danck tschepe gegaan. Dat de vlote maer heeft voor drie maenden victuaillien van Lisbona af ende seggen, dat doen alrede op was.
Dat de galiassen hebben op elck vier courtouwen. Dat de
duck de Medina Sydonna igenerael is van de armade, te
weten den hartoch van St. Lucas. Don Alerno, generael
over het crijchsvolck. Datter veel cruys heeren sijn bij
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duysenden, so sij seggen, ende dat bijna den gehelen adel
van Spaengien in de vlote is. Datter omtrent IJ c ofte
IIJ c paerden daer op sijn. Dat elck schip heeft sijn amu•
nitie ende vivres. Datter twee ofte IIJ c papen ende mo•
nicken sijn verdeelt op alle de schepen. Seggen , dat de
vlote den XXXen Mey afgevaeren van Lisbona ende aengecomen in de Carouge wel ..,.. d' een naer d' ander door store.
Ende dat een paert van de Duytsche schepen wel ontrent
Engelant geweest sijn. Batter luttel starften is onder t volck
ende weinich cranck. Datter in de Carouge omtrent IIJc
siecken sijn uytgeset. Batter twee Duytsche schepen sijn
achter gebleven , d' een leek wesende ende d' ander sijn
mast gebrocken, ende sijn alle de schepen eyndelijck tsamen vergadert in de Carouge , daer uyt sij tsamen den
XXIIJen Julij gevaeren sijn. Ende quamen den XXVIIJen
op de lengte van Engelandt , seynde sonder eenige oorlochschepen aldaar ontmoet te hebben , ende dat de vlote daer
langs twee dagen drijvende sonder seylen ; sij meynen , dat•
tet was om de prince van Parma t' adverteren , dewelcke
men seyde in de vlote dat hun ruoste secundeeren met
XXXen mannen , ende soo sij gewilt hadden , sonde al het
volck daer aen lap t geset mogen hebben. Van daar qua•
men voorts aen Pleymuyen , namentlijck den XXX en Julij
sondach lestleden acht dagen , aldaer sij ontmoeten veertich
Engelsche schepen, die met de vlote scherinutseerden ontrent drie uyren , ende volgde de vlote altfijt verwerende
ende gingen alsoo tsamen vaerende tot voor tvoorlant,
alwaer sij wederomme van de Engelsche, wesende alsdoen
omtrent vijftich schepen, sijn aengevochten, ende duyrde
heftelijck acht- uyren lanck, sonder dat sij weten datter als
doen eenige schepen bleven , uytgenomen het schip daer
in dat was don Pedro Valdeur ende een ander wesende de
vice admirael , verbrande , te weten daer het geit in was.
Bit was dynxdaechs. De Engelsche schepen waeren beter
VII. J.
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beseylt ende namen alsoo ligtelijck d'avantaige van de wint,
schietende meest drie schoten tegens d'anderen eens. Den
windt is meest zuydwest geweest. Also de apotekerye in
der deposanten schip was, sijn dickwijls in huer schip
gecomen om apotheekerye, alsoo Jatter een gehelen dagh
al schuyten aen hun boort waeren. Donderdach daer nae
sijn sij gecomen neffens Wicht ende aldaer malcanderen
wederomme aengecommen , de Engelsche van schepen versterckt sijnde, ende duyrde tselfde met schieten ontrent
vier uyren , sonder dat tselve , uytgenomen de quetsingen van tvolck, grote schade dede. Van daer gevaeren
den VJ e° deler tot twee mijlen toe van Calais, ende aldaer
aen anker gelegen, daer sij bleven anderhalf etmael, de
Engelsche altfijt te loefwaert van de Spaensche schepen;
alwaert de Engelsche acht brantschepen bij nachte ontstaecken, die sonderlinge geen schade en deden, alsoo de
Spaenjaerden heur anckeren afsneden. Ende also de vlote
dus afdreef, is als doen , een van de galiassen met gewelt
van de Engelschen ... ,, daer op wel waeren duysent mannen,
dewelcke werde omcingelt wel met vijftich schepen. De
deposanten en weten nyet te seggen, dat de Engelschen
eenige schade hadden geleden. Dat de vlote van Spaen•
gien is also voortgevaeren, setteden heuren cours zuyt•
waerts nae de zee toe, ende daer naer noortwaerts aen,
zulcx dat sij vermoeden die nu omtrent die Maze te zijn.
Doen de vlote omtrent Gonich is gecommen , hebben de
Engelschen wederom geabordeert, die als doen CL schepen waeren, ende duyrde tselve wel thien uyren, alwaer
twee galions ende Biskayer in de gront sijn geschoten,
ende oock, so sij meynden, een Italiaender deur dien zij....
Twelck geschiet sijnde, setten hun cours noortwaerts aen,
soo tscheen, de vlucht nemende omtrent vier uyren lanck
met vollen seylen sonder trompetten ofte geluyt van d'een
of d'ander s jde, de Engelschen al volgende, ende so wan.
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neer desen bijschoot , so schoot d'ander oock bij, ende gingen also noortwest, ende oock noort noortwest omtrent anderhalf etmael, d'welck was een maendach lestleden. Dat de
Spaensche vlote heur al bij den anderen hyl. Seggen, dat
sij een dynxsdach snachts sijn ontlopen met huerder thienen met den boot, die achter aen tschip sleepte, d'welcke
was omtrent tusschen de Wieringe ende de Maeze, naer
heur gissinge twintich mijlen in zee, hebben alrede gepas•
seert, so sij gissen, de lengte van de Wieringen, hebbende
de Spaensche vlote gelaten al vast bij malcanderen. Seggen, dat de Spaensche schepen grote schade gedaen is, als
nyet connende gemissen duer de menichte van tvoick, dat
daer op is. Dat de Engelsche schepen luttel schade geleden hebben, alleenlijck deur de seylen geschoten sijnde,
ende egeen masten verloren en hebben. Seggen, dat de
Spaenjaerts vele lasten medebrengen in de schepen. Seg•
gen nyet gehoort te hebben van den aenslach, maer dat
sij wel verstaen hebben somtijts, dat so wanneer sij bij
den prince van Parma sonde gevoucht sijn, dat sij als dan
naer Wicht souden keren, solider dat doch yemant wiste,
tsij capiteyn ofte anders, waer den aenslach was. Seggen,
dat doen sij omtrent Calais waeren , datter wel chaloupen
aen boort quamen van den prince van Parma, aenseg•
gende, dat hij hen sonde commen assistentie doen. Dat in
de vlote geen Engelsche piloten en waeren. Dat de Spaenjaerts wel geweldelijck wederomme op de Engelschen geschoten hebben , maer huers wetens gheen in den gront
geschoten. Dat de Engelschen altfijt de loeff hadden. Actuan
in 's Gravenhage den XJ en Augusti 1588 tsavondts.
Wouter Alewijn geboren van Brugge, sayettier,
jegenwoordich woonende binnen deser stede op
St. Pieter Kerckgraft, oudt 24 jaren.
Seyt, dat hij op ghisteren binnen deser stede gecommen
is van Calis, aldaer hij van daer scheyde donderdach
29*
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voorleden den XIJen deser omtrent de vijff uyren in den
avondstont, dat hij tot Calis quam s'vrijdachs te vooren
den V°n deser tsavondts met begin van den duyster. Seyt,
dat den VJ°a deser maent onder Calis gecommen is de
Spaensche vloote, en wierpen anckers omtrent te sess uyren in den avondt achter de visbanck ten getalle so groot
als cleyn schepen (so eenige daer seyden) hondert vijff
en twintich schepen, maer en heeft hij (die spreeckt)
nyet meer connen tellen dan CXXJ. Dat ter selver uyre
mede daer int gesicht gecommen is de Engelsche vloote,
wesende bij gissinge een halff ntijle van den anderen,
schietende tegens den anderen, en wierp de Engelsche
vlote • mede ancker blijvende boven de wint aen de zijde
van Engelant. Seyt, dat de Spaensche vlote in ordre quam,
vier groote schepen voor wesende, ende een bij een, quartier mijls daer aen volgden een trouppe van tusschen de
XL en L schepen dicht bij den anderen , ende eenige distantie daer van volchde dese trouppe van XXVIIJ of
XXX schepen, ende daer na volchde darriere guarde van
tusschen de LX off LXX schepen , van achteren beset met
vier galeassen, schietende in t marscheren tegens de Engelsehen. Dat op sondage den VIJen smorgens omtrent te
vijff uyren de Engelsche vlote zeyl maeckte ende hem in
ordre schickte, ende dat van gelijcken de vier voorste
oorlochschepen roette vier galeassen van gelijken zeyl
maeckte, ende wierden van beyde zijden van de Engelsche
vloote geschoten tegens de Spaensche vlote ende weder
van de Spaensche tegens de Engelschen nyet boven een
halff uyre geduyrde, solider Jatter eenige schade, dat
men mercken tonde, aen schepen gebeurde. Seyt vorder,
dat beyde de voors. vloten de voors. sondach voorts
bleven liggen tot smaendach smorgens omtrent ten vijff
uyren, ten welcken tijde de Engelschen aenquaemen met
seven brantschepen, die zij brochte midden onder de

445
vlote, de weicke daer ancker lieten vallen, ende tvuyr daer
inne geworpen zijnde, maeckten de vlooten van de Spaensche schepen zeyl, afsnijdende haer cabelen ende zulcx verlatende haer anckers; midlertijt was de Engelsche vloote
schietende tegens de vier galeassen, van dewelcke een af•
gescheyden wesende aengevochten worden van XXIIJ Engelsche schepen, belettende de vordere Engelsche schepen
datter geen schepen t voors. galeas te hulpe conde commeu.
Dat t voors. galeas beschoten zijnde met omtrent IIJCLIIJ
schoten eyntelijck hem opgaf, d'welck gebeurde omtrent
ses uyren s'morgens. Dat midlertijt de XXIIJ oorlochschepen besich waeren mettet nemen van het galeas, de Spaensche vlote ende de Engelsche tegens den anderen schoten,
nemende de Engelsche vloote des een keer de Spaensche
vloote, ende duyrde t selve tot omtrent XJ uyren des maen•
daeches, houdende haer de Engelsche vlote altijts boven
de windt; dat t galeas, t welck genomen is, hadde aen eleke zijde XXVIIJ riemen, elck riem met zeven man, lanck
LV voeten hooch VJ man. Dat d' Engelschen in de galeassen geweest zijnde tot tusschen zeven en acht uyren ,
meenende, soo t scheen, daer inne te blijven om t getye te
verwachten ende de galeasse (die opt sant tegens over
t hooft van Calis) afte brengen, schoot de wonmermer van
Calis een schoot nae t galeas, ende so de Engelschen nae
de schoot een teycken deden uyt tschip, rondt de wonmermer een sloup aen de galeas , doende deselve aenseggen
dat de galeas was op te Fransche cust ende sulcx toequam,
dat de Engelschen deselve mochten deonisiren ende daer
affnemen tgene hen ,geliefde, ronder t galeas weg te brengen. Ende so de Engelschen t selve poochden aen brant
te steken, schoot daer nae noch XLIIIJ schooten , de admirael opte galias was genaempt don Hugo de Norada,
viceroy de Valentia, wesende admirael van de vier galeassen, was geschoten int hooft; de Engelschen namen hem
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uyt de twee pogen en de twee borsten , laetende t lijff
voorts in t schip , d weick gedect gebracht is tot Calis op
t hooft , daer in Calis gebalsemt ende begraven binnen
Calis, t lichaem in de kerck ende t ingewant opt kerck•
hof, t hert is naer Spanjen gesonden; veel van de Spaenjaerden verdroneken hun selfs, .springende over boort, de
Engelschen plunderden voorts de galeassen, behalven vijftich quartelen weyns ende 60 metale stucken. De Spaensche vlote heeft nu maendaechs ten elff uyren de Noortzee inne geseylt, vervolcht zijnde van de Engelsche vloote,
bij d welcke hen de 23 schepen voorn. weder vouchde;
omtrent een uyren versoncken drie van de Spaensche
schepen , dat hij gesien heeft, maer was bijnacst t'eynden
t gesicht, maer andere seyden van ons, hoorde alle den avont
den nacht daer aen tot s'dysdaechs te sess uyren t savonts
toe dapperlick schieten. Seyt vorder, dat de gedeputeerde
van haere ma'. tot Calis zijn gearriveert op donderdach
voorleden tusschen een ende twee uyren nae de middach,
dat hij deselve gesien heeft, oock gesprocken , deur dien
van haeren wegen gevraecht worde , offer yemant was, die
naer flollant wilde; daer op hij (die spreekt) antwoorde ja;
was weder gevraecht, off hij wel een brieff wilde dragen
aen de staten , daer inne hij bewillichde, niaer en hebben
nyet gescreven, mitsdien de wonnemer bij de gesanten
quam ende die weerde, dan ziende de post van de voors.
gesanten , wesende een Vlissinger, die hij daer t'anderen
tijde gesien heeft, dat belangende de prijs nyet en was,
hoewel de prince van Parma alles dat hij hen toegesecht
hadde , hadde gesonden ; de post zegde oock , dat hij wel
hadde tonnen hemercken , dat de coninck van Spaengien
noyt meininge van peys hadde gehadt, maer omme dese
sijde ende d'Engelsche daermede te abuseren, om hens
nyet te armeren, dat de voors. gedeputeerden geconvo•
teert waeren met vier personagien van de prince van Par.
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ma tot haere versekerheyt de saecke; dat hij vertrocken
was, dat hij mits het getye nyet en conste beyden , maer
vertrecken most tot Vlissingen, daer hij quam s'vrijdachs
ten thien uyren smorgens tusschen dynsdach ende don•
derdach, ende quam tot Calis sunderlinge geen tijdinge
dan van een sloup, die seyde uyt Engelant te commen
ende de Spaensche vloote in de noortzee te wesen , van
de Engelsche vloote even dapper aengevolcht; dat ook
midlertijt veel heeren van de zijde van de prince van Parma tot Calis oock quamen om tijdinge te vernemen; dat
onder vege bij hem een schip van de Spaensche vlote
gesien is , liggende opt sant voor Blanckenburch, een
ander tot Vlissingen binnen t Hooft , dat geheel gebroken
werdt, ende een derde voor Rammekens vol water sijnde.
Gehoort den XIIIJe Augustii 1588.
Verzoekschrift van Simon Pietersz., leermeester in de
rekenkunst enz., aan het bestuur der stad Medemblik tot
bekoming van een zeker jaargeld. Medegedeeld door den
heer P. A. Leupe, thans te Batavia.
Dat in het Noorderkwartier reeds vroeg en met ,goed
gevolg de zeevaart beoefend werd, dat het daarin een
aantal mannen opgeleverd heeft, die zich een onsterfelij.
ken roem hebben verworven, mogen de namen van een
Dirkx , Pieter Florisz., Vlugh, Schram, Meppel en zoo
vele andere getuigen. Ook in het theoretisch gedeelte
der zeevaart is het niet achtergebleven; de namen van
Dirck Rembrantsz., naar zijne geboorteplaats van Nierop
geheeten , Simon Pietersz., zich ook genoemd hebbende
Valckhoven, en Claes Heyndrix Gietermaker van Medemblik, die alle in de laatste helft der 17e eeuw bloeiden,
leveren daarvan de onwraakbaarste bewijzen op, en de werken door hen in het licht gegeven, werden nog lang na
hun verscheiden met vrucht gebruikt. Een zeer bevoegd
beoordeelaar geeft onder anderen van de twee eerstge•
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noemden dit loffelijke getuigenis »dat men in hen twee
uitmuntende onderwijzers in de stuurmaas- en sterrekunde had" 1).
Naar aanleiding van het boven aangevoerde, acht de
heer Leupe der mededeeling waardig een verzoekschrift
door S. Pietersz., leermeester »in de reekenconst, Italiaensch boeckhouden , meetconst, navigatie etc." aan het
bestuur der stad Medemblik gerigt , ten einde , om daarbij
aangevoerde redenen, met een jaarlijksch traktement begunstigd te worden.
Dat deze voor het onderwijs in de zeevaart zeer gezocht
moet geweest zijn, blijkt uit de bij dat rekwest overgelegde
lijst zijner leerlingen waarop er voorkomen van Tessel,
Winckel, Alkmaar, Staveren, ja zelfs drie van Lubeck.
Voor als nog is de heer L. buiten de gelegenheid geweest
om te onderzoeken , of er onder de op die lijst voorkomende
personen gevonden worden, die zich later, het zij op de
vloot of bij de Oost- en West-Indische Compagnien, hebben
onderscheiden; de namen evenwel van Houttuyn, Cat, de
Ruyter en Valck zijn in de geschiedenis der marine van het
Noorderkwartier niet onbekend. Gietermaker vermeent hij
voor den opvolger van zijn leermeester te mogen houden.
Medemblik was zeer beroemd voor het zeevaartkundig
onderwijs. In een opdragtsvers, geplaatst voor een der
zeevaartkundige werken van dien tijd, komt voor, dat,
wanneer een stuurman kon bewijzen, dat hij te Medemblik
onderwijs had genoten, men hem zonder nader examen
plaatste. In het algemeen waren de Noord-Hollanders zeer
met de zeevaart ingenomen; uit bijna alle dorpen gingen
de mannen met het voorjaar naar zee en kwamen tegen
den winter te huis, daarop doelt Pietersz. ook, als hij zegt,
dat de leertijd voor lien maar gedurende 'de drie a vier
1) Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders
door G. Mol, Hoogleeraar te Utrecht, bl. 488.
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wintermaanden was. Op verschillende dorpen in den omtrek van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik vindt men nu
nog zoogenaamde bootsmans-kassen, waaruit buitengewone
dorpslasten betaald worden. Deze kassen zijn hun oorsprong verschuldigd aan eene percentsgewijze opbrengst
van de verdiende gagien der zeevarenden na eene gedane
reine, en waaruit toen te gemoet gekomen werd aan die
gene, die door ziekte of andere wettige redenen aan land
moesten blijven, of wier huisgezin in behoeftige omstandigheden verkeerde. Eene zeer nuttige instelling voorzeker, die hoewel door dele drang der omstandigheden
van het doel afgeweken, nog zulke goede vruchten draagt.
Het bedoeld verzoek3chrift luidt als volgt:
Achtbare, wijse, voorsienighe, seer discrete heeren,
burgemeesteren en regeerders der stadt Meden•
blick.
Geeft met aller eerbiedinghe te kennen Simon Pietersz.,
leermr. in de reken.const, Italiaens boeckhouden, meetconst , navigatie etc, Alsoo hij voor desen in u e. verga•
deringhe heeft ingegeven seker request, met welcke was
versoeckende te mogen vercrijgen een jaerl. tractement, gefondeert op de redenen van sijne getrouwe onderwijsin•
ghe, die hij aen veel persoonen heeft gedaen en noch dagelix was doende, en dat sulck jaerlix tractement bij u e.
den suppliant geaccordeert, en toegestaen, hem mochte
verbinden om lijn woonplaatse gerustelijck binnen deser
stede te mogen houden, oock hoe sulx tot wedersijts eere
en reputatie, hoe wel besonderlijck tot subsidie des suppliants , was st:eckende. Item hoe dat sonder tgenieten
van seker jaarelt , nootsakelijck moeste resolveren om
elders proffitabeler conditie te betomen om van te tonnen
leven, en meer rodere redenen.
Op welcke requeste u e., vermits beleth van andere saken, niet en he>>ben gedaen; soo ist, dat hij suppliant bij
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desen sijn voorgaande renoverende, t selve u e. in verscher
memorie brenght; den suppliant is versekert, dat u e. ten
hoochsten t welvaren deser stede beharticht en door geruchten wel vernomen hebt , wat goeder diensten hij aan
vele zeevarende personen in dele wintersse dagen is doende;
oock dat u e. achtb. discreten wel can oordelen , wat erkentenisse die personen vereyschen, die als instrumenten
van t gemeene best bevonden worden. Om u e. bedenckinghen te leyden tot die insichten, dat de borgerij alhier
haer ter zee, ofte met binnen als buyten-lantse negotien
en handel, dienen te behelpen, achte onnoodich, gemerckt
sulx notoir is. Om nu een yegel joken na elx begeer en
gelegentheyt hier inne te dienen, daer van can hij suppliant volle instructie geven, niet alleen in t geen noot
sakelick is, maar oock van t geen dient om de hoochvliegende en curieuse geesten te voldoen, Alle weltake voorschr.
redenen aengemerckt, vermeent hij suppliant, dat t versoeck
van jaarl. tractement eerlijck en wel gedaen is en oock
sulx bij u e. sal opgenomen worden, t welcke obtinerende,
sal verstrecken een aengename luyster in d ooren der
borgerij en volgens loffelijcke exempelen u e. dienen tot
eere, en aen des suppliants sijne hem verbinden om u e.
weldaet danck-baerlijck Verkennen, en hen laardoor crachtelijck t aenimeren om met vreuchde en jiver sijne gaven
aen sijne discipelen toe te dienen.
Hierop van u e. achtbare discrete ...... verwachtende etc.
Lijste

hier tot Medenblick bij mij onderge•

schreven geleert.
In de navigatie.
Frederick Pietersz. Vonhuyzen, tegenwaordich stuerman.
Jan Nuwe, eerst stuerman nu schipper.
Pieter Theunisz., bequaem voor stiermmn.
Adriaen Cornelisz,, wel uytgeleert.
Jan Lambertsz., redelijck uytgeleert.
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Dirck líouttuyn, onder stierman.
Robbert Jansz., wel uytgeleert, oock hij vaert voor onderstierman.
Pieter Jansz., goet bequaem voor stierman.
Reyer van Tessel, was schipper, is volleert.
Theunis vant Slot, bequaem keuren, hij vaert voor onderstierman.
Cornelis van Rossum van Alcmaer, in t landmeten.
Marten Cat, voor onderstierman.
Dirck de Ruyter , voor onderstierman.
Jan Mes , bequaem voor stierman.
Hendrick Vijch, voor stierman na de Straat.
Claes Pietersz., voor stierman soo anders niet en weet.
Laurens Adriaensz., bequaem voor stierman.
Sibrant van Hoorn , voor onderstierman na Oost-Indien.
Martijn en }
Hendrick

beyde Lubeckers, stuxwijs geleert.

Temme Jansz. van Staevren, voor stierman.
Johannes, vrij wel uytgeleert.
Pieter Frericksz. Mars, stuxwijs heen.
Gerrit Krul, bijna volleert.
Jan Rutjes, aenghevanghen.
Volekert Jansz., voor stierman.
Hendrick Willemsz., na de noodighe opmerkinghen,
voor opperstierman na Oost-Indie.
Wouter Smith, redelijek wel uytgeleert, vaart op West•
Indie.
Groote Claes, stuxwijs.
Gietermaker 1 ), aengevanghen.
Sander Sandersz., omtrent uytgeleert.
Claes Pieter Adams, wel toegenomen, is na West-Indien.
Reyer Albertsz. van Winckel , int landmeten.
4) Waarschijnlijk Claes Hendriksz. Gietermaker, later zelf leermees.
ter in de navigatie enz. te Medemblik.
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Laurens Stat van Lubeck, voor stierman.
Jacob Schellingher, vrij wel geleert.
Pieter Cornelisz., ten meesten uytgeleert.
Daer sijn noch eenighe die aengevanglien hebben ......
comende meende te vervolgen wiens naemen ......
...... duystert sijn en hier niet stellen en can.
Van deze voors. te winter t huys comende , sullen soesken te volleeren, beneffens eenighe zee-varende, die van
niews aff van meeninghe sijn aantevanghen, want desen
leertijt is maer des winters 3 a 4 maenden.
Van boeckhouders.
Jan Jansz.

1

Pieter Jansz. Valck.
Thomas Jacobsz.

'

Dese alle sijnder te degen ach-

Pieter Evertsz.

ter en begrijpent wel en doent

Dirck Schellingher.

met goede kennisse, soo dat ick

Arie Schellingher.

haer niet veel behoeve t onder-

Simon Blauw.

wijsen.

Jan Nu we.
Aerjan Gerritsz.
Adriaen Bouwensz.
Adriaen Roocker.
Jelle Claesz.

Dese sijn alle stuxwijs geleert
C
Cornelis Reyniersz.
en souden verder ja ten effecte
Cornelis Jacobsz.
sijn gebracht geweest , soo sij
Ja Ruemondt.
haren tut waergenomen hadden.
Jan de Zee. en noch
2 a 3 wiens namen mij i
vergeten sijn.
Wat andere dinghen te leeren aengaet, als van de rekenconst , etc., daervan en stelle hier niet noch niemant.
get. Simon Valck-hoven, leermeester in tgeen voors.,
tegenwoordich binnen Nedenblick.
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Aanbeveling van het stedel ijk bestuur der stad Medemblik
voor den kapitein Houttuin tot het ambt van schout hij
nacht, 1659. Medegedeeld door den voorn. heer.
Onder de kapiteinen, behoord hebbende tot het collegie
der admiraliteit van het Noorder-kwartier , wier namen
neet lof in de geschiedenis van ons zeewezen genoemd
worden, behoort Adriaen Dircksz. Houtthuyn 1 ).

Even als

van zoo vele anderen , is ons van zijn vroegeren loopbaan
niets met zekerheid bekend. Voor het eerst vindt men
van hem gewag gemaakt in het jaar 1656, wanneer hij bij
de vloot van den luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer
in de Sont als kapitein van het schip 't Kasteel van Medenblick voorkomt. Op den 8 e2 November 1658 was hij
tegenwoordig bij den slag tegen de Zweden. Door den
vice-admiraal de Ruyter werd hem in 1659 gelast, als
bevelhebber van zeven schepen tusschen Langsland en
Spró te kruizen en voor de stad Nyborg de wacht te
doen houden , en had een belangrijk aandeel in het veroveren van die stad op den 25eII November van dat jaar.
Hij voerde, in den ongelukkigen slag tegen de Engelschen
op den 13" Junij 1665 de vlag als schout bij nacht, bij
het zevende esquader onder bevel van den vice-admiraal
Schram , doch hij had het bijzonder geluk eenige schepen,
die in den storm van den Ben en gen September van dat
jaar van de vloot waren afgeraakt, na eene allermoei•
jelijkste togt weder bij de vlag te brengen. Hij eindigde
zijn leven het volgende jaar als bevelhebber van het schip
de Prins van Oranje in den zoo beroemden vierdaagschen
zeeslag, en wel op den 11 eII Junij.
Dat men iemands die zulke belangrijke diensten aan het
I ) Mr. J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen,
2 e deel 2e stuk , bl. 256 , noemt hem onder de gene »die reeds sedert
eene reeks van jaren aan het Gemeenebest de gewichtigste diensten
ter zee hadden bewezen."
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vaderland bewees, trachtte te bevorderen, blijkt uit den
hier bij genoegden brief van burgemeesteren en regeerders
der stad Medemblik aan hun regerend oud-burgemeesster en pensionaris , Nicolaes Stellinghwerff. Deze aanbeveling had evenwel voor hem geen gunstig gevolg. Hij ging
echter voort zijn arm aan het vaderland te wijden en
hem mogt dan ook bij herhaling de onderscheiding te
beurt vallen van als schout bij nacht de vlag te voeren.
Hij stierf als kapitein den dood der helden, met dit getuigenis van den geschiedschrijver van den grooten de
Ruyter, dat hij zich steeds als een trouw en vroom kapitein heeft gedragen.
De bedoelde aanbeveling is van dezen inhoud :
Erntfeste, welwijse, voorsienige ende seer discrete
heere.
Alsoo schepen Meindert Oostwoudt 1) bij uwe. gerecommandeert tottet schout bij nacht arnpt, om redenen nu
daervan desisteert, soo hebben wij, opt ernstich versouck van
den thoonder leses, niet connen leedich staen , in plaetse
van hem , van wegen onse stadt voor te slaen den persoon
van capiteyn Houtthuyn, wesende een geswooren capiteyn,
die voor desen goede preuven van sijn valeur ende courage,
tot contentement van eenen yegelycken , als mede van sijn
goede directie en beleyt int commanderen vant volck heeft
gethoont ende daeromme buyten reproches eenen yegelycken aengenaem sal wesen, die mede noch wel vier duy
sent gulden vant landt is competerende over dc bewuste
procedueren , hem in debito aengedaen (als uwe. wel bekent is), met versouck dat uwe. gelieve den selven voor
allen anderen , die daer nae souden mogen aspireren , te
houden voor gerecommandeert, ten eynde den selven cape.
4)

Meyndert Teunisz. Oostwoudt was kapitein bij de admiraliteit

van het Noorder-quartier en had als zoodanig een schip gevoerd in de
Middellandsche zee.
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Houtthuyn (soo t uw e. geraden dunckt) tottet voorschr.
schout-bij-nacht ampt magh worden genomineert ende ge•
ëligeert, daer aen den lande dienst ende ons een welbe,;
tamende vruntschap geschieden sal. Wij sullen ons hier
op verlaten ende hier intusschen

Uw E.,

Erntfeste , welwijse, voorsienige ende seer discrete heere;
in de genadige bewaringe Godes beveelen. Geschreven tot
Medenblick den 16°n Septemb. a° 1659.
Uw E. geaffectioneerde confraters, burgemeesteren
ende regeerders der steede Medenblick.
Ter ordonnantie van de selve,
C. W. Rijckaerdt, 1659.
Opschrift. Erntfesten, welwijsen, voorsienigen ende seer
discreten heere, d'heer Nicolaes Stellinghwerff, regerende
oud-burgerm r. ende pensionaris der stalt Medenblick, residerende int Hoefijser tot 's Gravenhage.
Het voorgevallene bij het plaatsen van het wapen van v.
Rieheeck in den gevel van het stadhuis aan de Kaapstad
in 1804.
Hoewel de Kaapkolonie reeds sedert bijna 50 jaren in
andere handen is overgegaan, blijft echter alles aldaar een
Hollandsch karakter behouden en worden de Nederlandsche
oorlogschepeh er steeds met de meeste voorkomenheid ontvangen. Gedurende zijn kort verblijf aldaar, heeft de heer
Leupe eenige inlichtingen bekomen omtrent de archieven.
Zij bevinden zich in een goeden staat, zijn alle in lederen
banden gebonden en beginnen reet de stichting der kolonie. De journalen der gouverneurs en de kopij-sententieboeken loopen tot op de verandering van het bestuur onafgebroken door.
Met

Z. M. fregat Prins Rendril: der Nederlanden in de

maand November 1850 in de Tafelbaai (Kaap de Goede
Hoop))

geankerd zijnde, maakte hij daarvan gebruik om de

openbare gebouwen in de Kaapstad te bezigtigen. Onder
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meer andere trok het stadhuis zijne aandacht, in den
gevel waarvan het wapen van v. Riebeeck, den stichter en
grondlegger dezer kolonie, prijkt.
Het verheugde hem, dat men tot het stads wapen gekozen had het wapen van een man, wiens onvermoeide ijver
en volharding getuigden , dat hij niet te vergeefs gerekend had op de gunstige ligging en geschiktheid van den
grond van dezen zuidelijken hoek van Afrika , om te kunnen voldoen aan den hem opgedragen last van er eene
rust en ververschingplaats te stichten voor de heen- en terugvarende schepen der Oost-Indische compagnie, en die
na een tienjarig bestuur die kolonie aan zijn opvolger Zacharias Wagenaar kon overgeven in een toestand, die de
gekoesterde verwachting verre overtrof.
Zoo vond onder anderen Wouter Schouten bij zijne
tweede reis aldaar in het jaar 1665 de Nederlandsche fortressen de Goede Hoop in beter stand als i on het jaar 1658,
»wesende merkelijk vergroot, versterkt en met bequame huy
»singe voor den commandeur en compagnies dienaers, benevens een kerkdaer men Gods woord in predikt, altemael
»na de Europische wijs van kalk en steen en die hier ook
»gebrand en toegestelt wort, gebouwd zijnde; gemelde
»vesting, daer aen men noch dagelijks niet de versterking ijverig besig was, met een goet garnisoen en oorlogs»voorraed wel besorgt", zoodat deze plaats door den zegen des Allerhoogsten tot ee ri e volkrijke stad eerlang
stond aan te groeijen 1).
Het genoemde wapen werd in het jaar 1804 voor den
gevel van het stadhuis geplaatst. Op welke wijze en door
wie p dit geschiedde , wordt in de Kaapsche dagbladen
van den

Ten

en

14°° Juli;

1804 van dat jaar aldus mede

gedeeld :
4) Wouter Schoutens Reystogten neer en door Oost-Indien, 3e boek
blz. 430.
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»De dag van dingsdag den

2°a

dezer was een plegtige

dag voor deze stad en hare inwoners. Tot nog toe had zij
geen bepaald wapen gehad; het was voor den commissaris-generaal mr. J. A. de Mist bewaard, om aan dezelve
het voeren van een wapen toe te staan, hetwelk de inwo
ners dezer volkplanting altijd met dankerkentenis aan den
eersten grondlegger en gouverneur dezer kolonie, den
heer van Riebeek, moet doen gedenken.
De raad dezer g€meente heeft dan ook den dag, waarop
dit nieuw verkregen stadswapen plegtig in het openbaar
ten toon is gesteld, met alle solemniteit gevierd.
Reeds des morgens vroeg waaide de groote vlag van
het kasteel; ten 9 uren was de raad der gemeente met den
procureur-generaal vergaderd ; deszelfs voorzitter, de heer
J. J. Vos, benevens een secretaris, haalde, geëscorteerd
van dragonders, den commissaris-generaal van het kasteel
af; eene deputatie van twee leden en een secretaris begaven zich naar het huis van het raadslid de Salis en
begeleidden van daar den gouverneur en generaal en chef,
benevens de raden van politie, insgelijks naar de vergaderzaal van het stadhuis, alwaar door den president voor•
noenid eene gepaste aanspraak werd gedaan aan den commissaris-generaal , benevens aan den gouverneur en generaal
en chef, en raden van politie, welke aanspraak door den
commissaris-generaal gratieuselijk werd beantwoord.
Bij het stadhuis was eene eerewacht van eene compag»ie grenadiers geplaatst, ten einde aan den commissarisgeneraal de verschuldigde militaire honneurs te bewijzen.
liet nieuwe stadswapen, bestaande in drie gouden ringen
op een rood veld , rustende op een anker (het zinnebeeld
der hoop), werd nu, onder het geschal van trompetten en
ander muzijk, binnen de raadzaal en buiten aan het stadhuis ten toon gesteld ; waarna de commissaris-generaal
door den vollen raad der gemeente tot aan de stoep weder
VII. J.

30
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uitgeleid werd en onder het losbranden van 21 kanonschoten vertrok.
Des middags gaf de raad der gemeente een prachtigen
maaltijd, bij welken de commissaris-generaal , de gouverneur en generaal en chef, de raden van politie, benevens
derzelver secretarissen, voorts alle presidenten der onderscheidene geconstitueerde magten, de commandant der
troepen, vele chefs van corpsen en administraties, de predikanten der stad en vele ambtenaren tegenwoordig waren, en waar alle, welke aldaar genoodigd waren, niet
de meeste minzaamheid en henschheid zijn onthaald geworden.
Des avonds was het stadhuis prachtig geïllumineerd; de
verbazende menigte van aanschouwers, op de groote markt
vergaderd, bragt niet weinig toe tot den luister van dezen
plegtigen dag, die overigens zeer tot genoegen van ieder
een is afgeloopen.
Bij gelegenheid van de plegtige tentoonstelling van het
nieuw verkregen stedelijk wapen, deed de wel ed. heer
J. J. dros, president van den raad der gemeente, de volgende aanspraak.
Commissaris generaal!
Thans beleven wij het heugelijk oogenblik, om het op
ons verzoek aan deze stad geschonken wapen plegtig in
uwe hooge tegenwoordigheid te zien plaatsen.
Ontvang onze dankerkentenis, commissaris-generaal, ook
voor deze weldaad, welke gij benevens zoo vele andere,
aan deze stad bewezen, hebt willen voegen.
Een heilige eerbied beziele ons bij het aanschouwen
van hetzelve! Het herinnert ons, commissaris-generaal,
den man, voor wien men reeds sedert anderhalve eeuw
eene eerzuil had moeten stichten. De brave Riebeek, grondlegger dezer volkplanting, was wel onder ons geroemd,
doch aan u hebben wij het tc danken, dat zijne nage-
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dachtenis voor alle toekomende geslachten der vergetelheid
is ontrukt; terwijl het ons gelijktijdig het levendigst genoegen verschaft, om den schenker daarvan onze openlijke hulde te betoonen en hoogstdeszelfs naam onder
ons te vereeuwigen, hem onze dankbare harten en die
van onze nakomelingen tot het einde der eeuwen toe te
wijden.
Gouverneur en generaal en chef, benevens de
raden van politic!
Wij omhelzen deze gelegenheid, om u 1. onder dit nieuwelings verkregen teeken van het aanwezen onzer stad ook
op nieuw onze hulde en trouw te betuigen.
Als representanten dezer burgerij, uitmakende den raad
der gemeente, beloven wij, in hunnen naam, gehoorzaamheid aan de wetten en eerbied voor uwe bevelen ; vurig
wenschende, dat het ons geboorteland bestendig moge
welgaan , en de kommerlijke finantieële staat dezer volkplanting, door de aanmoediging van veeteelt, landbouw,
koophandel en aankweeking van nuttige wetenschappen ,
in voorspoed en welvaart moge veranderd, en dat doende
uwe namen voorwerpen worden van de steeds toenemende
erkentenis van het late nageslacht.
lfetwelk door den commissaris-generaal, mr. J. A. de
Mist, werd beantwoord , in substantie als volgt:
Leden van den raad der gemeente!
Indien het de pligt is eener dankbare nakomelingschap,
de dappere of vrome daden der voorvaderen te gedenken,
an daardoor hunne namen te vereeren en, ware het
mogelijk, te vereeuwigen , indien die herdenking ons zelven en onze volgende geslachten ten prikkel strekken
moet , hunne loffelijke bedrijven na te volgen; dan mogen
wij ons gelukkig achten, dat het voor onzen tijd en voor
dezen dag is bewaard gebleven, om uit de vergetelheid
weder op te delven de nagedachtenis van een braven
30*
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man , aan wiens beleid deze volkplanting hare geboorte
verschuldigd is. Het was in het midden der re eeuw
toen Johan Anthony van Riebeek , op last , door de magt
en in naam van de hooge regering van Neérlandsch gemeenebest en ten dienste der vereenigde O.-I. maatschappij, bezit nam van deze zuidelijke punt van Afrika. Hij
stichtte hier eene rust- en ververschingsplaats voor de
heen- en terugvarende Indische schepelingen, en, tevreden om zich bij wettigen titel van koop van liet naast
bijgelegen land te verzekeren , kon hij zich niet voorstellen , dat deze rustplaats door ongevoelige aangroeijingen
eene uitgebreidheid verkrijgen zou, die ons thans zelven
verbaast en die misschien reeds te groot is voor haar
geluk. Anderhalve eeuw bleef deze volkplauting ongestoord in het bezit der Nederlandsche 0.-I. maatschappij
en in de magt van het Bataafsch gemeenebest, waaruit
zij nimmer had moeten zijn vërloren geworden, wanneer
, doch deze plegtige dag duldt geene treurige herinneringen!
De vereerende last mijner hooge zenderen , om deze
volkplanting in hunnen naam en ten behoeve van het moederland andermaal in bezit te nemen en als het ware te
herstichten, gevoegd bij het gepast verzoek van u l., leden
van den raad der gemeente, om op openbaar gezag eenmaal met een stedelijk wapen te mogen worden voorzien ,
stelde mij in die gelukkige mogelijkheid , om de ten dezen
gepleegde nalatigheid onzer voorgangeren te kunnen herstellen en den naam en de eer van den eersten grondlegger van deze uwe geboorteplaats in u 1. midden te doen
herleven. Stond het aan mij, om namen, door de oudheid eerbiedwaardig gehouden, met eene pennestreek te
kunnen veranderen, nog heden droeg deze schoone en
sierlijke hoofdplaats den naam van Riebeeksstad. Doch
daar het ten uiterste bezwaarlijk en voor de handeldrij-

461
vende wereld veelal aan nuttelooze moeijelijkheden onderhevig is, om zonder de algemeene denkbeelden te kwetsen,
een ouden naam te veranderen, vergenoegde ik mij, om, op
u 1. verzoek, aan deze hoofdplaats toe te staan het gebruik
van een openbaar zegel of wapen, hetwelk in het Anker,
zinspelende op de Goede Hoop, tevens in den gouden grond,
waarop dit anker rust, mijnen wensch aanduidt voor den
toekomstigen rijkdom en welvaart dezer volkplanting, ter•
wijl hetzelve gedekt en beschermd wordt door een rood
schild, dragende drie gouden ringen, zijnde het wapen,
dat wij weten gevoerd te zijn door uwen vader en grondlegger van Riebeek.
Hangt dan nu dit wapenschild ter zijner eere en binnen
en buiten de wanden van uw raadhuis. Maar dat gijl.
met alle uwe niedeburgeren u onder dit schild, als onder den standaard van eendragt en burgertrouw, vereenigt ! Zweert daar in uwe harten nimmer te zullen dulden , dat vijanden van buiten, of zulke die uwe rust en
veiligheid van binnen belagen , ooit hunne verwoestende
handen aan dit heiligdom slaan.
Indien de zalige schimmen van uwen eersten vader van
Riebeek , nevens zijn afbeeldsel in deze raadzaal mogten
tegenwoordig zijn , dan hoort hij thans mijne wenschen en
ulieder plegtig verbond : dat zijn naam en wapenschild
door u en uwe medeburgeres tegen alle buiten- en bin.
nenlandsch geweld zal worden beschermd ! enz.
Duurzaam gel uk aan Riebeeks stad!!!
Gedurende den maaltijd werden door den president van
den raad der gemeente, den commissaris-generaal en de
gouverneur en generaal en chef eenige conditien ingesteld,
waarvan wij de volgende slechts mededeelen:
De bloei en welvaart dezer volkplanting.
Leden van den raad der gemeente ! Door dapperheid en
beleid kunnen staten gevormd en steden gebouwd, maar
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door godsdienst en burgerdeugd kunnen die aIleen be.
houden worden. Dat deze beide dan voortaan de steunpilaren zijn mogen , op welke gijl. de hoop van toekomstige welvaart vestigt! Het afbeeldsel van uwen eersten
stichter, op heden der vergetelheid onttrokken, versiert
thans, en voor altijd, deze uwe raadzaal. En ik bidde
den Almachtigen, dat hij de keur zijner beste zegeningen
uitstorte over deze volkplanting en derzelver bewoners,
en dat Hij door altijd aangroeijenden rijkdom en vermeerderde welvaart deze hoofdplaats eenmaal doe worden de
schoonste, magtigste stad aan deze zijde der linie!
De burgerij van deze hoofdplaats!
Dat hare welvaart steeds moge toenemen en deze dag
bij het nakroost altijd in zegening moge blijven!
Alle besturen!
Dat elk door de heilige betrachting van pligt het maatschappelijk geluk helpe vermeerderen!
De koophandel en zeevaart!
Dat dezelve in het vaderland weder moge bloeijen als
weleer, en door den nu toegestanen vrijen handel ok
hare zegeningen storte over deze volkplanting!
De veeteelt en akkerbouw!
Dat de krachtige middelen door het gouvernement bestemd tot derzelver verbetering, mogen gezegend worden,
ten einde dezelve hier mogen bloeijen als in het moederland!
De opvoeders der jeugd!
Dat hunne pogingen met den besten zegen mogen bekroond en daardoor het geluk van het menschdom onwrikbaar moge gevestigd worden!
Den braver' Riebeek !
Dat deszelfs nagedachtenis nimmer vergeten worde door
een ondankbaar nageslacht!
Johan Anthony van Riebeek was met de schepen de
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Drommedaris, Reyger en Goede Hoop op den 6 eD April
1652 in de Tafelbaai aangekomen en gaf het bestuur van
zijne nieuwe volkplanting op den 6" Mei 1662 aan zijn
opvolger over. Het dagboek der kolonie maakt er op
deze wijze gewag van:
»Jaar 1662 den ben Mei. Op den middag, is de ed.
heer Zacharias Wagenaar, in behoorlijke forme, voor' alle
den volke alhier, als koinmandant voorgesteld en zijne
kommissie van de ed. heer gouverneur generaal en raaden van India, van der puije door den secretaris afge•
leezen; waarna eenstemmiglijk voor kommandeur in de
plaats van de ed. hr. Jan van Riebeek is aangenomen en
erkent. God de Heere geeve geluk en voorspoed in ziju
begonnen regeeringe. Is meede de vaandrig Francois Tul•
tekens, in presentie van alle de hier leggende en nog extra
geligte soldatesque, voorgesteld als hoofd over dezelve
en begiftigd met de kwaliteit van lieutenant, en tot zijn
secunde persoon, den sergeant Pieter Everaerd, met de
kwaliteit van wachtmeester.
Sondagh den ie". Weer en wind als gisteren , met regen tot naar den middag, dat het begoste opte klaren,
waarmede den ed. h r. kommandeur Jan van Riebeek met
zijn huisvrouw en de famillie, aan boord van het schip
de Mars is gevaren, om met hetzelve naar Batavia te vertrekken, en is de voors. kommandeur de behoorlijke ...
Den 8" dito zijn deeze voorleden nagt, met de lichte
maan, de scheepen Mars met 154, en Amstelland met
118 koppen zeil gegaan naar Batavia.
Het afbeeldsel van J. A. van Riebeek versiert nog eene
der zalen van genoemd stadhuis, eene topij er van vindt
men in een der nummers van het Nederduitsch Zuid•
I frikaansch Tijdschrift,
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Brief van Maria van Hongarije, (1586 , 1587).
215, 848 , 397.
Brieven van Joost van
Zwieten, (1535-1537).198.
Brieven van Willem I,
147.
(1582).
381.
Brock , capitein.
Broechuysen , Reinier
97, 392, 898.
van ,
Brouxaulx, Gerard de, 377.

.467
Bladz.

Bladz.

Brouxaulx, Jacques de, 377.
-------- Philips van, 377.
Brunswijk, Erich van,
314, sqq.
Butewech, Pieter, poortmeester.
180.
C.

Dinant ingenomen.
281.
Dirk de bastaard , hofmeester.
61.
Dolre, Johan van,
886.
Domeinen van de graven
van Holland.
122.
Driel , Pelgrum van ,
goudsmid.
97.
Doopvonten.
128.

Caillard , Fransch secre-

taris.
1^^.^.
Chautraine. Zie Brou•
xaulx.
Chapelle, sr. de la,
317.
Charm, monsr. de, gouverneur.
340.
Chattam , (overwinning
bij),
132.
Christiaansen , Albert ,
boekdrukker.
384.
Christiern II.
416.
Christina, koningin van
Zweden.
142.
Christoffel , graaf,
108.
Cleef, Katharina van, 251.
Clifford, George, 237.
Cloppenburch , Roelof, 849.
Cloppenburg, professor. 425.
Cnoppert, kapitein,
135.
Coccejus, professor,
425.
Colonna , M. A. de ,
318.
Colve , Jr. Jacob ,
378.
--- Maria, 378.
Coulot, J. B., raadsheer, 406.
Croddebos , G. , predikant.
435.
Culenborg, Alyd van, 112.
D.
Dam , Aelbrecht van , 187.
Dampier verwoest , 296.
Dandelo, monsr. de, 18, 324.
Deckere, Joost de ,
6.
Delen , Gerrit van ,
886.
Diepholt , Rudolf van,
bisschop.
393.

E.
Egmond, graaf van ,
293, 305, 314 sqq.
Egmond , Aerent van , 279.
Egmond , Floris van,
198, 343 sqq., 397.
Egmond , Frederik van, 112.
Egmond , Jan van , 97.
Egmond , Maximiliaan
van,
897.
Egmond, Willem van,
266, 270, 275, 276, 279.
Enghien, mons r. d', 318.
Erkelens. 355, 357, 360, 366.
Erp , Daniel van , conditeur. 820.
Essen , Johan van, raad. 406.
Evertsz , vice-admiraal. 133.
F.
Fabricius , predikant. 385.
Fagel, G., 411.
Famars, Zie Levin.
Fleury van Kulan, Henrik de , ritmeester. 249.
Floris V, graaf. 111.
Floris van IJsselstein. 99,113.
}locket's, Anske, kapitein.186.
Frederik (palatin).
863.
Frederik van Baden, bisschop.
394.
Fremont , heer van ,
369,
Fullenius , B., predikant.
419, 435.
Furien , eiland ,
245.
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G.
Gaasbeek , jhr. van , 261,
276, 278
Gelder , Jan Pouwelsz.
van , kapitein. 132
Giessen , geslacht van, 50
.Glagion, overste artilleriemeester. 320, 331,
i 8 33 , 337
Glocester, hertog van ,
260, 266.
Goor, geslacht van, 50.
Grafzerken, (oude) 81,110.
Groot, Pieter de, 109,
163, 404
Gruythuyzen, heer van, 294.
122
Gruterus, Janus,
IL
Haaf ten , Dirk van , 391, 396.
Haarlemmermeer. 236.
Hang , Meinert ten , 205,
206 sqq., 342 sqq.
Handschriften. 312.
Hartsoeker, predikant ,
109, 404.
Hattingen , Aernt van ,
richter. 349.
Naveren, heer van, 316, 371.
Heemskerk, Gerrit van, 177.
Ileermale, mr. Floris, 374.
245.
Heldt , vice-admiraal.
Helleweghen, Louis van,
400.
raadsheer.
120.
Hemert , heer van ,
Hennebauit, mons r. de,
gouverneur. 340.
Heringh, Philips van , 406.
Herlaer, Dirk van , provoost. 280.
Herman , W. H., raad. 406.
's Hertogenbosch, zeldzame boekjes betreffende de belegering
109, 151.
van (1629).

Hesdin verbrand.
292.
Hilarius, L., predikant. 436.
Hinderra, predikant.
420.
Bogendorp, D. van, raad
en rekenmeester. 406.
Hohenloo, graaf van, 381.
Holstein , hertog van,
346, 352, 357.
Homoet, Henrik van , 58.
Honepel , geslacht van , 86.
Hoogstraten, heer van , 207.
Horn°, Thomas van ,
346.
llorst, Dirck van der ,
253, 254.
Huygens, Christiaan, 382, 404.
Huls, W. C. van,
412.
J.
Jamays, monsr. de, 317.
Jan van Kleef , hertog. 393.
Jansen, Zacharias, 194, 196.
Jansz., Joost, beeldsnijder.
310.
Jelles, J., predikant.
435.
Jesuiten. 217.
Johannis , F., predikant. 430.
Isabella van Denemarken. 417.
Juan (don).
369.
K.
Kaart van het bisdom
193.
van Utrecht.
Karel V.
198, 239, 395.
Karel, hertog van Gel99, 113, 198, 212.
der.
Kerken , (middeleeuwsche) in Friesland en
Groningen. 23, 25, sqq.
Kijf hoek , Floris van, 270.
Killegrew, kolonel. 248, 265.
Kinschot , kasper van , 377.
Kleinodiën (XV eeuw). 231.
Knorre, J. F., raadsheer. 406.
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Kobeler, Jorgen, krijgs393.
overste.
371.
Komat.
Kriekenbeek, Henr. van, 255.
95.
Kuser, Willem,
L.
Lalaing, A. van, 343 sqq.
Lalaing, Joost van, 390.
Lalaing, Philips van, 369.
1.
Lampsen s , C.,
Langen , Ilenrich van ,
252, 253.
Larische Fouteau, sr. de, 317.
Laroisport , mons r. de, 317.
Laurent, Loecys , capi•
381.
tein.
317.
Lausaek , mons r. de ,
6.
Lauwereins, mr. Jan,
Leden, gewone, (in 1851).
Beer Poortugael , 'D.
J. den,
Bod6l Nyenhuis, mr.
J. F.,
Boetzelaar van Dubbeldam , mr. C. W.
J. baron van,
Boon, Cs., A. van der,
Boot, J. C. C.,
Both Hendriksen, mr.
W. J.,
Buehler, D. D.,
Calkoen , mr. A. J. van
Beeck,
Cost Jordens, mr. W.,
Deketh , mr. A.,
Dielen, mr. W. M. J. v.,
Eck, A. van,
Ermerins, mr. J. J.,
Ewijek, mr. D. J. van,
Fabius , mr. G. J. ,
Glasius, dr. B.,
Gravenweert, mr. J.
van 's,
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Haan Hettema, jhr. M.
M. de,
Halbertsma , Dlr. J. II.,
Hall, mr. F. A. van,
Heim, jhr. mr. H. J.
van der,
Hi nlópen , mr. J.,
Hoeven , prof. M. des
Amorie v. d.,
Holtrop , J: W.,
Janssen , ds. H. Q.,
Jeune , mr. J. C. W. le,
Jonge van Ellenieet ,
jhr. mr. W. C. M.,
Kemper , jhr. mr. J.
de Bosch,
Hoeven , prof. A. des
Amorie v. d.,
Lóben Sel s , E. von ,
Moens van Bloois,
mr. A.,
Noordziek , J. J. F.,
Noot , J.
Ontijd , dr. C. G. R.,
Pabst van Bingerden,
mr. J. M. baron van,
Perk, A. H.
Prince . mr. P. C ,
Rees, nir. 0. van ,
Romer, mr. H. G.,
Romer, ds. R. C. II.,
Schinkel, A. D.,
Senden , ds. G. H. van,
Sloet, mr. L. A. J. W.
baron ,
Superville, jhr. -M. D.
M. de,
Teding van Berkhout,
mr. J. J.,
Tel legen , mr. B. D. H.,
Telting , mr. A.,
Veye de Burine, F.
H. de,
Verloren van Themaat,
mr. P.
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Veth , P. J.,
Visser, mr. A. R.
Vollenhoven , mr. H.,
Vollenhoven , ds. J.
J. van ,
Vries, dr. A. de,
Vries , M. de,
Was , ds. J.,
Wind, mr. S. de,
Winkler Prins, A.
Leden , (honoraire).
Busscher, E. de,
Capitaine , U.,
Even , E. van ,
Hall , mr. M. C. van ,
Jonge, jhr. mr. J. C. de,
Mathieu , A.,
Melano, A. L. graaf de,
Schoonen , L.,
Stroobant , C.,
Ledenberg , Gillis van,
404.
secretaris.
341.
Leydis, J. G. a,
Leyenberch , Aernt van, 271.
380.
Levin, Mine van ,
Levin, Willem van, 380.
Lienden , Johan van , 386.
Lier , jonker Jan van ,
318, 319, 333.
Lydius, M., predikant. 433.
i st der stadhouders en
graven van Holland. 122.
Liedanus, professor. 424.
Loe, (van den) geslacht
86.
van,
Longueville, duc de, 316, 317.

Marienbeeld. 332.
Marymont , kasteel van, 283.
Margaretha van Oostenrijk.
414, 415.
Mark,Philippotte van der,
Matenesse , Johan van, 107.
Matthias. 372.
Mauregnault, J. de, 378, 379.
Mauregnault, Maria van, 378.
Meckelenburg , Henrick
van ,
345.
Meerman , Frans ,
377.
Mogen, graaf van , 319, 334.
Meysrna, burgera r.
419.
Mendoza, ad mirant.
380.
Meulebeke, Clara van,
6.
Meurs , Walraven van,
bisschop.
225.
Mirakel.
291, 332.
Monickhuysen, Elb. van,
capitein.
318.
Montbron , mr. de ,
317.
Montfoort , Jan van , 392.
Montjou, jhr. Jan van, 281.
lllontmorency, Annas, 317.
Montpensier, due de, 317.
Montsiau, Hans van, conditeur.
320.
Morré , colonel.
381.
117orvi l fiers, de, gouverneur.
340.
Muiden , Joost van , 346,
348, 359.
Mulert , mr. Gerard ,
raadsheer. 360, 361,
362, 364.
Munter, Jan , heer van,
Sanen.
405.
Murgy, colonel.
381.
Musch, Cornelis, griffier. 142.

L

j

M.

Maine, marquis de, 317.
Mansvelt, graaf van, 314, sqq.
N.
Mantua, Louis, prince de, 317.
Maria van Hongarije.
215, 283, 343 sqq., 397. Nanningh, Pieter Ja6.
cobsz., kapitu.132, 136, 137.
Mariakerk te Utrecht.
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Nassau, Engelbrecht van, 111.
------ Hans van , 289.
------ Justinus van, 147.
--- Lodewijk van, 107.
---- Willem Lode380.
wijk van ,
----- Wilhelm van,
115, 119.
----- Willem III van,
405, 409.
307.
Nemours, due de,
Nes, van, schout bij
nacht. 131, I35.
Nieuwenaer,Willem van, 113.
Nydeck, Frans van, ka132.
pitch).
Nyenrode, geslacht van,
107, 217.
Nyevelt, Hendrik van, 396.

Pesters, Johan ,
406.
Philips II.
4, 312.
Pieck , geslacht van ,
143.
Pieck , Gijsbert, 58.
Piemonte!, Don Johan de, 289.
Pluvier, S., predikant. 431.
Poelgeest , Aleid van ,
95.
Polanen , Jan van,
111.
Porte, Cornelis de la, 406.
Portlant, graaf van ,
407.
Potter, Dire, 263, 264, 276.
Prack , predikant.
423.
Praet, heer van, 207, 366.

0.

Q.

Quentyn (St.) belegerd. 313.
__..._..._...r.._....

ingeno-

men.

322

R.

Olaneau, monsr. de, 317. Rayneval, heer de,
152.
Oldenbarnevelt, J. van, 49. Reede, Adriaan van, 349.
Rees , Rijnken van , 58.
Oldenburg, graaf van,
366, 348, 349. Reigersbergh , Maria , 309.
Reiners, G., predikant. 435.
Oorlog tusschen Holland
Reinald, hertog van Gel.
en Utrecht, (1481der.
1483). 109.
54, 61.
Rengers van ten Post,
Oranje, prince van, 297,
Johan,
sqq., 299.
128.
Oudheden, (Romeinsche) 95. Renthi , marquis van , 338.
Ouwerkerk, heer van, 411. Rijndijk.
267.
Overstein , graaf van, 289. Rijngraaf, Jo. Philippus, 317.
Rioux , Sr. de,
318.
P.
Rochefort, s r. de,
317.
Roche Guyon, rnons r. de, 317.
133. Roes, heer van,
Paauw, kapitein.
207.
Palisse, monsr. de la, 317. Roeulx, monsr. de,
366.
Papiermerken.
162. Rassem, Maarten van,
Pardieu, Valentyn van ,
282, 286, 327, 331,
370, 375.
356. 360, 366.
Parma, Margaretha van,
Rotelyn, marquis de, 317.
107, 38k. Ruyter, M. A. de, 131,
Pasor, G, professor.
431.
135, 244.
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R u stici , Nicolaas , ca352, 361.
pitein.

Staveren , beleg van,
180.
(1399).
Sterkenburg, geslacht
72.
van,
Sterrevelt , Adr. van , no407, 409.
taris,
Swart, Jacob Pietersz.,
132, 133.
kapitein.
Sweling , Jan Pietersz.,
93, 129, 148.
organist.

S.

Saen, van der, schout
133, 134.
bij nacht.
Sagius, mr. Willem,
raadsheer. 355.
Savagie, Jan, kanselier. 99.
Savoye, hertog van, 285,
297 sqq., 314, 331,
T.
335, 336.
--- Jaques de, 332.
14.
---- Philibert van, 415. Tabago, (eiland),
317.
Schacht, generaal luit., 248. Tayle, monsr. de,
Terminologie , (bouwSchenk , Jurriaan , 205,
83.
kundige),
209, 343 sqq.
288.
97. Terouane verbrand.
Schip (zilveren).
Terpen. 24.
Schotanus , W., predi4 34. Testament derXlV • eeuw. 239.
kant.
------ prof., 425, 4 30. ------ van Willem
405.
III.
3 09.
Schuerman , A. M.,
Testamme , monsr. de , 317.
Schuylenburgh , Johan
4 06. Thernies, Paul de, maarvan , griffier.
340.
schalk.
------- Willem
368.
406, 407, 4 09. Thin , Floris,
van ,
246.
66.
Tijszen
,
Jan
,
capitein.
3
Selbach.
244.
Togt naar Funen.
Senarpont , monsr. de,
208.
3 40. Torck , Lubbert ,
gouverneur.
3 33. Tourlon , mons r . de,
Sessa, due de,
overste capitein. 297, 317.
1 61.
Sfragistiek.
Tremouille, monsr. de, 317.
Synode nationaal , plaat
8. Turenne, vicomte de , 317.
van het,
340.
Tuteville , J.,
Sluysken, Frederik, heer
4 05.
van ter Horst.
U.
Sniettau, baron de, 406, 4 09.
196.
Snijder, Z.
86.
377. elft, geslacht van,
Sobs, Johanna,
265.
147. Upstalbooin.
Sonoy, Diederik,
Spiegel van de, raadpenV.
sionaris. 152.
Spiegelberg , graaf van , 316
Stanhope , Alexander, 406. Valckenaar, geslacht van, 166.
Vallensis, Jacob, raadsStar, Enno Doedes, vice405
heer.
121.
admiraal.
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Veer , colonel ,
-jhr. van der,
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381.
264.

Willem II, hertog van
Gelder.
118.
----- VI, graaf.
60.
Wissche, Dirck van , 253.
Wit , Pieter , raad.
180.
121, 132.
Witt, C. de,
Witte, Johan de, capi•
tein.
135.
Wittenhorst , proost.
368, 374, 376.
Wolffgangh , baron de
Smettau , 406.
Wten Eng, Frederik , 368.
Wterwijk, Barth, baill u.17 6.

Verboekholt , J. J. , ka132, 136.
pitein.
Verborch , Jan , jonker. 320.
Verhel , Arnold , prof.
423, 424.
194.
Verrekijkers.
318.
Villaers, comte de,
131, 135.
Virginie.
Vliet , Jan van , 260, 261.
Vloot, (onoverwinne438.
lijke),
Voorstellingen , (zinnebeeldige),
49.
Vox, Conraad, drost van
Oldenburg.
356.
Vreden, stad,
225.
W.

IJ.
IJsendoorn, Willem van, 60.
------•-- geslacht van, 72.
IJsselmuiden , Pelgrim
van ,
346, 348.
IJsselstein, heer van , 176.

Wachtendonck, proost. 379.

--...--------- S., C. en
11'I. van, 378.
Walkens, H., predikant. 435.
Walsdijck , graaf van , 316.
Walsmeer , M., predikant.
420, 435.
Wassenaar , Theodorus
110.
van,
Weysenbach , prof.
425.
Werken , (geschiedkundige), in 1850 uitgegeven. 9.
Westerborch, graaf van, 317.
Wierts , Johan Jacob, 406.
Wybinga , professor.
428.

Z.
58.
Zallandt, Jan van,
Zegels.
4, 13, 236.
Zoenbrieven.
176.
Zuylen van Nyevelt, Johan van , 391, 393 seqq.
Zuylenstein , heer van , 411Q
Zutphen's landregt. 129, 164.
Zwartsenborch , grave
van , 282, 284, 289,
299, 314.
Zwieten, Claas van, 186, 191.
181.
------ Gillis van,
198.
-,-,---- Joost van ,

VERBETERINGEN.

131. 127 r. 10 v. b. staat; belangrijk om lees: belangrijk
mede raad-

is om hier•

pleegd

bij geraadpleegd

»

» r. 4 v. o. »

daarvoor vruch• » daarvoor vroeteloos

ger, vruchteloos

A »

r. 14 v. o. u

» 128 r. 11 v. b. »
»

» r. 14 v. o. »

» 240 r. 9 v. b. »

Psalenger

»

Houdries

» Hondius

veluire

» reluire

te Flakké

» te ter Vlake

Psalinger

De overige drukfeilen gelieve de lezer goedgunstig te
verbeteren.

