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1. Vergadering 10 Jannari3 1852.
Tweejarig overzigt van den toestand van het Flistorisch Genootschap.
Bestuur. Commissiën. List der hier te lande in 1851 uitgekomen geschiedkundige werken.
Tweejarig overzigt van den toestand van het Historisch Genootschap. Door den voorzitter jhr. mr. A. M. C. van Asch van
Wijck.
Mijne Heeren ,
Gij zult u herinneren , dat bij de intrede van het nu afgeloopen jaar door mij in onze eerste bijeenkomst geen overzigt
van den toestand des Genootschaps gegeven werd. Dit verzuim ontstond geenszins uit het min gunstige, dat daarvan was
medetedeelen ; want ook in dat jaar was het blijkbaar, dat
onze inrigting zich in een staat bevond van toenemenden bloei
en uitbreiding. Maar thans verheug ik mij in dat verzuim ,
omdat het mij in de gelegenheid stelt van u een ruimer en
daarom ook een meer verblijdend en bemoedigend overzigt aantebieden van de ontwikkeling, die het Genootschap in eene
tijdruimte van twee jaren verkregen heeft.
Vergunt mij daartoe Benige oogenblikken uwe aandacht. Bepalen wij ons tot de volgende punten :
1°. Op de aanwinst, die het Genootschap in leden en boekwerken heeft ondervonden.
2°. Op hetgeen in zijne werken is aan het licht gebragt, en
door wie der leden het daartoe is in staat gesteld.
3°. Op hetgeen door het Bestuur tot vermeerdering van den
bloei des Genootschaps en tot beantwoording aan het doel der
instelling in het werk is gesteld.

2

Ten einde na deze beschouwingen u zelve te laten beoordeelen, in hoeverre het Genootschap kan gezegd worden in de
twee laatste jaren in bloei te zijn toegenomen.
10. Aanwinst in leden en boekwerken.
Nieuwe leden. Was het getal der leden sedert de oprigting
des Genootschaps in 1845 tot aan 1850, dus in een tijdsverloop van vijf jaren , tot dat van ongeveer 100 gewone leden
geklommen, terwijl daarenboven 28 honoraire waren benoemd,
zoo mag het Genootschap in de twee laatste jaren zich in eene
aanwinst van 67 gewone en 23 honoraire leden verheugen.
Daarentegen hebben wij het verlies te betreuren van de heeren
mr. J. Fabius te Amsterdam en van dr. G. H. van Sénden
te Zwolle , als gewone leden , en van de heeren F. Bogaerts
te Brussel en Verdussen te Antwerpen , als honoraire leden.
Een merkbare vooruitgang M. H. is dus hierin niet te ontkennen. Mannen van hooge verdiensten , ook in het vak der
geschiedenis , -- hunne namen zijn telkens in de kronijken
vermeld , --- hebben niet geaarzeld om zich de op hen gevallen keuze te laten welgevallen. hunne toetreding heeft bewezen , dat zij niet alleen de pogingen der nog jeugdige
instelling willen ondersteunen , maar zich ook met de aangenomen beginselen, waarop het Genootschap rust , hebben vereenigd ; want bij de kennisgeving hunner benoeming , meende
men hun te gelijker tijd de wet te moeten toezenden, opdat
zij , alvorens de benoeming te aanvaarden , zich met de zaak
volkomen bekend konden maken.
Waren de bezwaren veel en van verschillenden aard , waarmede onze instelling menigmaal te kampen had , zij vond in
die algemeene erkenning van hare nuttige strekking en van
het doelmatige harer werkzaamheden genoegzamen steun en
vertrouwen om op den ingeslagen weg voorttegaan , zonder
zich te laten verontmoedigen.
Boekwerken. Niet onbelangrijk is gedurende deze twee jaren
de aanwinst van de in de Kron jk vermelde boekwerken en
van eenige belangrijke handschriften aan het Genootschap ten
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geschenke vereerd. Dit getal bedroeg in 1850 74, en in 1851
ruim 100. De heerera jhr. mr. M. de Haan Hettema en mr.
D. Fockema te Leeuwarden , en de heer A. D. Schinkel te
's Hage, hebben aan het Genootschap al hunne uitgegeven
werken toegezonden. Het zijn ook vooral de Belgische leden ,
die onze bibliotheek op zulk eene beduidende wijze met vele
schoone en kostbare werken hebben verrijkt, en openlijk zij
hun voor die blijken hunner welwillendheid en belangstelling
dank toegebragt. De betrekkingen met verschillende Genootschappen zoo hier te lande als in Belgie aangeknoopt , brengen voorts niet weinig toe tot vermeerdering dezer boekverzameling. Onder die Genootschappen tellen wij het voormalig K.
Nederl. Instituut , de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, het Noord-Brabantsch Genootschap , het Friesch Genootschap,
Za Société des Gene de Leitres Belges te Brussel, la Société Archeologique te Namur , en de in 1850 opgerigte Société .drehéologique
Liégeoise. Bovendien hoopt het Genootschap zich ook met andere wetenschappelijke inrigtingen , door onderlinge ruiling van
werken , in soortgelijke verbinding ,te kunnen stellen , zoodat
ook ten aanzien van zijne boekverzameling meerdere uitbreiding met grond is te verwachten.
Onder de zeldzame boekgeschenken verdient de Keulsche
Kronijk van 1499, door den heer mr. H. J. Koenen te Amsterdam aan het Genootschap vereerd, de bijzondere aandacht,
en onder de ontvangene handschriften mogen wij tellen de
verzameling brieven , door den heer mr. A. van Dam van
Noordeloos te Rotterdam , de brieven van Pieter de Groot ,
door den heer B. W. Wttewaall te Leiden , en een zeer keurig afschrift van de grafelijke rekeningen uit het begin der
15. eeuw uit de verzameling van A. K. van Alkemade en P.
van der Schelling, door den heer jhr. J. P. Six van Hillegom
aan het Genootschap welwillend geschonken.
2°. Bescheiden en bijdragen ingezonden ter' plaatsing in de
genootschappelijke werken. Ik zal uwe aandacht niet vermoeijen
met de opsomming van al de onuitgegeven bescheiden en be-
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werkte bijdragen , welke in dit tweejarig tijdperk door het Genootschap in het licht zijn gegeven. Alleen merk ik op , dat
die bescheiden elk in hunne soort een of ander punt der geschiedenis toegelicht , of geheel aan de onbekendheid hebben
onttrokken, terwijl de bijdragen in de Berigten eene bijzondere
belangrijkheid bezitten. Een kort overzigt van het aantal en
den aard dier stukken en de vermelding der leden , aan wie
wij die mededeelingen verpligt zijn, kunnen niet anders, dan
u, die de medewerking der leden dankbaar met mij erkennen
zult , aangenaam zijn.
In de Kronijk van 1850 zijn in het licht gegeven ruim 100
oorspronkelijke stukken van verschillenden aard , als brieven,
rekeningen en extracten uit stedelijke notulen. De heeren dr.
P. Scheltema en wijlen mr. J. Fabius te Amsterdam, Haasloop Werner te Elburg, Ebbinge Wubben te Staphorst, Wauters
te Brussel, Rethaan Macaré, J. J. de Geer, Drieling en Trip
van Zoudtlandt te Utrecht , hebben in deze Kronijk bijdragen
geleverd ; terwijl hier bijzondere vermelding behoort gemaakt
te worden van de ijverige medewerking van de heeren Rammelman Elsevier, te Leiden, van Kinschot, te 's Hage, Leupe,
thans te Batavia , en Beeldsnijder van Voshol , te Utrecht.
In de Kronijk van 1851 komen 50 oorspronkelijke en 7
genealogische bescheiden voor , waarvan er onderscheidene van
groot belang voor de geschiedenis zijn. Zij zijn medegedeeld
door de heeren van Kinschot en Schinkel te 's Hage, Mertens
te Antwerpen , Callenfels te Oostbrug , de Haan Hettema te
Leeuwarden , van Ittersum te Brummen , Rethaan Macaré, J.
J. de Geer , B. J. L. de Geer , Drieling, Beeldsnijder van
Voshol , Kist en Beger te Utrecht , terwijl ook de heeren Elsevier en Leupe , door toezending van belangrijke mededeelingen hunne blijvende belangstelling in het Genootschap hebben
betoond. Onder de in dat jaar ter plaatsing ontvangen stukken , verdienen bijzonder de aandacht die van den heer Eyck
van Zuylichem te Maartensdijk , omdat zij ten onderwerp hebben zeer belangrijke beschouwingen over den middeleeuwschen
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bouwtrant hier te lande , in welke soort van onderzoek deze
heer onder de weinigen mag genoemd worden , die daarvan
eene bepaalde studie gemaakt en daarin eene groote ervaring
verkregen heeft , waardoor zijne bijdragen een hoogeren graad
van belangstelling behooren in te boezemen.
Berigten. Van deze uitgave is in het jaar 1850 in het licht
gegeven het 2e deel 2e stuk, behelzende de Verhooren van Johan
van Oldenbarnevelt , volgens een handschrift berustende op de
Kon. Bibliotheek te 's Hage, en het 3 e deel le stuk, waarin de
Strijd der Friezen en Franken door B. J. L. de Geer , de Proeve
eenex geschiedenis van het geslacht van Matenesse door J. J. de
Geer, de Catalogue analytique de documents manuscrits relatifs á
l'histoire de Hollande , conserves dans les biblioik ques de Paris
en eene Bijdrage der geschiedenis van 1672 door J. P. de Bordes voorkomen. In het jaar 1851 zag het 3e deel 2e stuk het
licht , waarin door mij is vervolgd de Geschiedenis der Nederlandsche schutgilde en waarin de heer dr.N. P. Visscher een
belangrijk ,Dagverhaal van het voorgevallene tijdens de vredesonderhandelingen te Utrecht in 1713 heeft geplaatst.
Al deze bijdragen zijn in hare soort belangrijk te noemen;
evenwel verdient de genealogische bijdrage van den heer J. J.
de Geer eene bijzondere opmerking, dewijl deze schrijver onder
de eersten hier te lande mag genoemd worden, die, in navolging
van den vermaarden geschiedschrijver van Spaen, op deze wijze
dat soort van onderwerpen behandelt en daardoor heeft getoond,
welk nut de Geslachtkunde bezit , indien men ze op die wijze in
verband brengt met de geschiedenis, en door deze invlechting den
lezer met het drooge , dat de enkele opsomming van namen,
jaargetallen en geslachtreeksen zou hebben, verzoenen doet; terwijl door de mededeeling der oorspronkelijke bescheiden, waaruit
de bouwsto ffen zijn ontleend , de historische waarde dier soort
van bijdragen niet weinig verhoogd wordt. De Geschiedenis van
het geslacht van Nyenrode , waarvan den leden reeds het een
en ander bekend is uit de ontvangen bladeren van het 4e deel
le stuk der Berigten , is niet minder der aandacht waardig.
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Codex Diplomaticus. Wat nu dit werk betreft , het eerste
deel in twee afdeelingen verdeeld is in 1850 eerst in het licht
kunnen verschijnen. Deze uitgave , zeker de belangrijkste der
genootschappelijke werken , vereischt eene dubbele zorg en
naauwlettendheid. De stukken daarin door de heeren J. J. de
Geer te Utrecht en mr. J. van Doorninck te Zwolle , in de
le afdeeling, en door de heeren mr. G. A. de Meester te Harderwijk , prof. Bosscha te Deventer en mr. J. van Leeuwen
te Alkmaar in de 2e afdeeling geplaatst , zijn u allen genoegzaam bekend , en over den aard en het gewigt dier oorkonden
behoef ik dus niet uitteweiden. Het Bestuur heeft bij de
uitgave eener nieuwe serie der genootschappelijke werken gemeend het 4° formaat van het eerste deel van den Codex Diplomaticus in 8° te moeten veranderen, met behoud echter van
de verdeeling in twee afdeelingen. In de eerste afdeeling van
het le deel, 2e serie , worden de belangrijke Charters van Buren
in het licht gegeven, waarop onmiddelijk zal volgen de rekening
der testamentoren van Jacoba van Beijeren 1444, welke aan het
Genootschap bereids is geworden door goedgunstige medewerking van jhr. mr. J. C. de Jonge , archivarius des Rijks. In
de tweede afdeeling komen reeds voor eene merkwaardige
verzameling van Brieven van J. Boreel aan R. van Kinschot ,
1661-1666, medegedeeld door jhr. G. L. F. van Kinschot te
's Hage , welke zal worden gevolgd door stukken betreffende
de Zeeuwsche onlusten in de 17 e eeuw door den heer Rethaan
Macaré en Bene verzameling Brieven van Jacob van Amstel van
1lynden aan .Floris van Egmond , 1538-1544, het tijdvak van
het midden der 16° eeuw toelichtende, voorts door Bene verzameling van .Leftres de P. de Groot écrites depuis 1672 jusqu'a 1674.
Wanneer wij nu dit alles te zamen vatten , zoo blijkt het ,
dat het Genootschap in deze beide jaren eene niet te misprijzen werkzaamheid heeft aan den dag gelegd , en dat het , op
dien weg voortgaande, aan de Nederlandsche bronnenstudie gewigtige diensten bewijzen kan.
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3 Pogingen des Bestuurs tot bloei en uitbreiding des Genootschaps.
Beschermheerschap der stad Utrecht. Gewigtig in vele opzigten mag het besluit genaamd worden , waarin bij den aanvang
van het jaar 1850 het Genootschap goedgunstig ouder het beschermheerschap van het Stedelijk Bestuur van Utrecht werd
genomen. Zich èn van de belangstelling èn van de, ondersteuning van het Stedelijk Bestuur te verzekeren, kon toch niet
anders dan meer vastheid geven aan het bestaan des Genootsehaps terwijl dit beschermheerschap , waardoor , het tijdelijk
Hoofd des Stedelijken Bestuurs het honorair v_oorzittersschap
aanvaarde , aan het Genootschap achtbaarheid en luister moest
bijzetten. Te gelijker tijd werd bij missive van Burgemeester
en Wethouderen dd. 21 Februarij 1850 aan het Genootschap
een der lokalen van het stadhuis tot het houden van zijne vergaderingen aangewezen, wrin tevens genoegzame plaats voor
de boekerij en de ;oplagen der genootschappelijke werken werd
beschikbaar gesteld. Door deze goedgunstige beschikking genoot , liet Genootschap, reeds dadelijk het voorregt wener betere
en meer , waardige vergaderplaats.
Iferziettiv der wet. liet Genootschap aldus ondet bescherming, der stad Utrecht genomen zijnde, moest het in 1848
herziend reglement noodzakelijke wijzigingen ondergaan, het
beschermheerschap daarin behoarlijk wOrden vermeld en de
Burgemeester der stad, als honorair voorzitter en hoofd der
vereeniging , de wetten met zijne otiderteekening voorzien.
Bestuurderen meenden in het behang, der instelling gevoegelijk
van deze gelegenheid te kunnen gebruik maken , om , met
behoud der grondbeginselen , in; de wet zoodanige vereenvoudiging en wijziging van ondergeschikt belang te brengen y als
waarvan Bene vierjarige ondervinding de noodzakelijkheid had
doen gevoelen. , Bene vergelijking der thans bestaande -wet met
het vroegere regieent zal de leden gereedelijk doen zien ,
waarin die veranderingen hebben bestaan, hoe de verschillende
betrekkingen der Bestuurderen regelmatiger en doeltreffender
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zijn verdeeld en omschreven , en hoe vooral in de bepalingen ,
het finantiewezen en het drukwerk betreffende , meer eenheid
en orde zijn gebragt.
Na rijp beraad begreep men tevens, door bepaling van art. 38
der wet , all e discussiën in de gewone veertiendaagsche vergaderingen , die niet het wetenschappelijke maar het organieke der
inrigting betroffen , te moeten vermijden , ook om geene algemeene vergadering, zoo als in andere Genootschappen jaarlijks
plaats heeft , vast te stellen , en eindelijk om het beginsel van
benoeming van leden, en wel in de maanden Januarij en Julij,
in de wet te moeten brengen.
Het Genootschap toch had nu bereids die hoogte van bloei
en uitbreiding verkregen en dat nut aan de historische wetenschap toegebragt , dat men het waagde zich op eene lijn met
andere inrigtingen te plaatsen en tegelijk den naam van Historisch Gezelschap in dien van Historisch Genootschap veranderde.
Sfragistiek. De belangrijke uitvinding van den heer E. F.
Georges, een onzer leden, is u 1. bekend, om namelijk uit zekere plastische compositie, in vele opzigten het gips overtreffende , afgietsels van zegels te vervaardigen , die tot in de
kleinste bijzonderheden het oorspronkelijke terug geven , zeer
gemakkelijk kunnen worden gepolijst en aan geene afbreking
of afbrokkeling onderhevig zijn. Deze uitvinding nu heeft
daarenboven het voordeel, dat de zegels, hoe broos en vergankelijk ook , door het afgieten niet kunnen worden beschadigd,
eene omstandigheid, welke een zekeren waarborg oplevert voor
het te gereeder toevertrouwen van belangrijke zegels, in openbare of bijzondere verzamelingen voorhanden.
In het begin van 1850 waren wij in de gelegenheid van
op eene onzer vergaderingen de vruchten dier schoone uitvinding te bewonderen , en gij zult u herinneren , dat , op het
aanbod van den heer Georges om zijne kunst ten dienste des
Genootschaps te stellen, eene sfragistische commissie, bestaande
uit de heeren Rethaan Macaré , Drieling , Georges , J. J. de
Geer en Six van Hillegom, werd benoemd, en dat die heeren
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verzocht werden verslag uit te brengen omtrent de wijze, waarop
die kunst het doelmatigst ten nutte der sfragistiek in ons land
kon worden aangewend. Verschillende omstandigheden , onafhankelijk van den wil dier commissie , hebben haar verhinderd
om vroeger dan 10 Mei 1851 aan dit verlangen te voldoen. Het
gunstig verslag deswege toen uitgebragt , had het besluit ten
gevolge om de uitgave van afgietsels van vaderlandsche zegels
van de vroegste tijden tot aan het einde der zestiende eeuw
op de navolgende wijze te beproeven :
I. De uitgave zal in vijf afdeelingen zijs gesplitst , als :
1. Zegels der aartsbisschoppen en bisschoppen, der
kerken en kapittelen.
2. Zegels der abdijen , kloosters en geestelijke broederschappen.
3. Zegels der graven, hertogen en der overige vorsten,
die hier te lande het bewind gevoerd hebben.
4. Zegels der voornaamste edelen.
5. Zegels der steden , dorpen , gilden en heemraadschappen.
II. Iedere afdeeling zal vergezeld gaan van eene korte beschrijving en een op zich zelf staande geheel vormen,
waarop afzonderlijk zal kunnen worden ingeteekend.
III. De uitgaaf geschiedt op onbepaalde termijnen in afleveringen van 12 à 16 afgietsels in klein folio formaat ,
gelijk aan de proefaflevering.
IV. Met hoogstens 100 afgietsels wordt elke afdeeling gesloten.
V. Telken jare zullen minstens vijf afleveringen het light zien.
VI. De prijs van ieder afgietsel wordt gesteld op f 0,30.
VII. Afzonderlijke afgietsels zijn te bekomen tegen „ 1,—.
VIII. Men zal eenen aanvang maken met de uitgave van:
le afdeeling , 1° aflevering , zegels van bisschoppen
van Utrecht.
2e afd ., 1° en 20 aflev., zegels van abdijen en kloosters van Holland en Utrecht.
30 afd., 1° aflev., zegels van graven van Holland.
2
VIII. J.
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40 afd., 1e aflev., zegels van Hollandsche en Stichtsche edelen.
50 afd., 18 aflev., zegels van steden en dorpen van
Holland en Utrecht.
IX. Eene proefaflevering zal ter bezigtiging gesteld worden
te Utrecht bij de heeren Kemink en Zoon , boekhandelaren , er` voorts in de voornaamste plaatsen des rijks
en ook buitenlands.
Deze proefaflevering bevat twaalf afgietsels , als :

r.

Uit afdeeling 1.

1. Zegel van Philips van Bourgondië, bisschop van
Utrecht. 1518-1524. In roode was.
Uit afdeeling 2.

i°. 2. Generaal zegel der abdij van Rijnsburg. In bruine was.
1°. 3. Zegel van Elburg van Langerak , abdis van Rijnst

In roode was.
Uit afdeeling 3.

r. 4.

Grootzegel en tegenzegel van graaf Willem II. van
Holland , als Roomsch-koning.

r. 5.

Zegel van jonkvrouw Richarde van Holland. 1258/9.
In witte was.

1°. 6. Zegel van Aleide , zuster van graaf Willem II. van
Holland. 1260. In witte was.
T°. i. 8. Grootzegel en geheimzegel van graaf Floris V. van
Holland. 1288. In bruine was.
Uit afdeeling 4.
V. 9. Zegel van Dirk van Teylingen , ridder , 125 8/s. In
witte was.
Uit afdeeling 5.
1°.10.11. Grootzegel en tegenzegel der stad Utrecht, omstreeks
1480. In roode was.
1°. 12.

Zegel van Albert , markgraaf van Brandenburg , aartsbisschop van Maintz en Maagdenburg , kardinaal en
legaat , enz. enz. 1542. (Dit zegel kan tot proeve
strekken van de hooge trap van volkomenheid waarop
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de kunst om zegels te graveren in de zestiende eeuw
stond). In zwarte was.
Het prospectus , waarin het bovenstaande vermeld is , ligt
tot afdruk gereed met de korte beschrijving der proefaflevering,
welke ik de eer heb aan de leden ter inzage aan te bieden.
Deze onderneming des Genootschaps kan niet anders dan
bijval aantreffen. Voor de kennis toch der beeldende kunsten
in de middeleeuwen zijn de zegels , als de schoonste voortbrengsels van de graveerkunst dier tijden , eene onmisbare en
tot nog toe weinig gebezigde bron. De Sfragistiek kan ook
worden gelijk gesteld met de Penning- , Geslacht- en Wapenkunde. Deze hulpwetenschappen bij de beoefening der geschiedenis dienen te zamen , om duistere punten op te helderen ,
tijdstippen te bepalen en gebeurtenissen te bevestigen.
Er bestaan in ons vaderland bijna geene toegankelijke openbare of bijzondere sfragistische verzamelingen ; de afbeeldingen
van zegels , door den druk openbaar gemaakt, zijn wegens de
zeldzaamheid der werken , waarin zij voorkomen , of wegens
hare onnaauwkeurigheid, als niet bestaande te beschouwen; en,
terwijl in naburige rijken , als Engeland en Frankrijk , afgietsels of afdruksels van de belangrijkste zegels te verkrijgen zijn,
is Nederland tot dusverre hierin nog achterwege gebleven.
Het Genootschap acht zich dus gelukkig in de gelegenheid
te zijn , dank zij daarvoor aan ons lid Georges en den ijver
der commissie toegebragt , om te trachten eenigermate in dit
gemis te voorzien , en hierin ook aan zijne nuttige roeping te
kunnen voldoen.
Onderhandelingen tot vereeniging van het Oudheidkundig Gezelschap met het Historisch Genootschap Het zal u. 1. niet onbekend zijn , dat in het jaar 1842 door wijlen mijn geachten
vader jhr. mr. H. M. A. J. van Asch van Wijck een kring van
geleerden en letterkundigen werd gevormd , welke zich eene gemeenschappelijke beoefening der Oudheidkunde en Geschiedenis , vooral des vaderlands , van de vroegste tijden tot aan de
kerkhervorming, tot hoofddoel stelde. Als leesgezelschap heeft
2*
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deze inrigting nu bereids tien jaren hier ter stede gebloeid ,
en is er alzoo eene belangrijke verzameling van oudheidkundige
en historische tijdschriften en boekwerken ontstaan , waardoor
het hoofddoel van het Gezelschap is voorbereid en gemakkelijk gemaakt.
Intusschen zijn het Oudheidkundig Gezelschap en het Historisch Genootschap ieder op zich zelf werkzaam en gaan er
daardoor krachten verloren , welke uit zamenwerking en overeenstemming zouden geboren worden.
De Besturen van beide inrigtingen zijn dan ook reeds lang
van het groot belang eener vereeniging doordrongen geweest,
en reeds in 1850 hebben officieuse onderhandelingen deswege
plaats gehad ; doch de verschi llende grondbeginselen , welke
men van elke zijde meende te moeten handhaven , waren oorzaak , dat deze handelingen toen zonder vrucht eindigden.
In den zomer van 1851 werden zij weder , en thans op
eene meer officiële wijze, aangevangen , met dat meer gunstig
gevolg , dat in eene vergadering der beide Besturen enkele
punten werden vastgesteld, waarop men begreep dat eene vereeniging korde tot stand komen. Deze punten, in de vergadering van het Oudheidkundig Gezelschap den 17 Nov. overwogen,
werden niet allen door de leden aannemelijk geoordeeld ; terwijl
men aandrong op eene naamsverandering van het Historisch
Genootschap en de verzekering verlangde eener jaarlijksche
som van f 200 guldens uit de inkomsten van het Historisch
Genootschap tot aankoop van boeken en onderhoud der bibliotheek van het Oudheidkundig Gezelschap. Het Bestuur van
het Historisch Genootschap begreep , dat eene naamsverandering in de gegevene omstandigheden om vele redenen ondoenlijk
en ook niets ter zake zelve afdoende was ; en dat eene jaarlijksche uitkeering der voormelde som door art. 45 der wet
werd verboden, volgens hetwelk het geheele bedrag der geldelijke bijdragen van de leden en der verdere inkomsten van het
Genootschap , na aftrek van briefport , schrijfloon en andere
onvermijdelijke kosten , tot het drukken en uitgeven der ge-
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nootschappelijke werken moet worden besteed. Een ander geheel nieuw voorstel werd daarop door ons aan de leden van
het Oudheidkundig Gezelschap gerigt , doch de tegenkanting ,
die sommige punten ondervonden , maakte, dat , hoewel de
onderhandelingen niet geheel als afgebroken zijn te beschouwen,
voor als nog de zoo gewenschte vereeniging niet tot stand is
gekomen. Eene zoodanige vereeniging is zeker voor de bevordering der kennis van de Nederlandsche Oudheid- en Geschiedkunde van hoog belang te beschouwen. Het Bestuur blijft dan
ook voortdurend den wensch koesteren , dat alle verdere hinderpalen later mogen worden uit den weg geruimd.
En hiermede, mijne heeren, heb ik mijne beschouwingen
Beeindigd. Heb ik welligt te lang uwe aandacht bezig gehouden , ik vlei mij nogthans , dat uwe zoo zeer betoonde belangstelling in onze vereeniging echter niet zonder eenige ingenomenheid den gunstigen toestand , waarin het Genootschap
verkeert , met mij zult hebben opgemerkt.
Vergunt mij dat ik met eene betuiging, mij zelf betreffende,
uit een ongeveinsd gemoed voortspruitende , deze toespraak
eindige.
Heb ik, als voorzitter van dit Genootschap, iets kunnen toebrengen om het in bloei , kracht en uitbreiding van nuttigen
werkkring te doen toenemen , mij komt daarvan de eer niet
toe, maar alleen Hem , die mij bij de lust en de gezondheid,
de gelegenheid en de medewerking mijner medebestuurderen
daartoe zoo ruimschoots schonk.
Bestuur. De voorzitter deelt aan de leden mede , dat in
de Bestuursvergadering van den 7. Januarij , volgens art. 20
in verband met art. 18 der wet des Genoot$chaps , het Bestuur op deze wijze is geregeld :

Mr. N. P. J. Kien , Burgemeester der stad Utrecht,
honorair voorzitter.
Jhr. nrr. A. M. C. van Ascii van Wijck, eerste voorzitter.
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Jhr. mr. B. J. L. de Geer , tweede voorzitter.
Jhr. J. J. de Geer tot Oudegein , eerste secretaris.
Mr. F. H. C. Drieling , tweede secretaris.
Jhr. C. A. Rethaan Macaré , bibliothecaris.
Mr. H. A. R. Vosmaer , penningmeester.
Mr. C. L. Scheller tot Peursum.
Dat, volgens art. 29 derzelfde wet, tot rapporteurs
zijn hernoemd :
Jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck voor de provinciën Gelderland en Overijssel.
Jhr. B. J. L. de Geer voor de Oost- en WWest-Indische bezittingen.
Jhr. J. J. de Geer tot Oudegein voor de provinciën
Friesland, Groningen en Drenthe en voor de Belgische leden.
Mr. F. H. C. Drieling voor de provinciën Noord-. en
Zuid-Holland.
Jhr. C. A. Rethaan Macaré voor de provinciën Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Mr. C. L. Scheller tot Peursum voor de Engelsche,
Fransche , Duitsche en Deensche leden.
Commissiepa. Voorts zijn door het Bestuur hernieuwd en

benoemd :
Commissie voor de Nederlandsche Kunstgeschiedenis ,

ingesteld 21 Oct. 1848.
De heeren E. F. Georges, B. de Poorter en G. Craeyvanger.
Commissie voor de Sfragistiek, ingesteld 1850.
De heeren jhr. C. A. Rethaan Macaré, jhr. J. J. de
Geer tot Oudegein , mr. F. H. C. Drieling , jhr.
J. P. Six van Hillegom en E. F. Georges.
Commissie voor de Nederlandsche Geslacht- en Wapenkunde.

De heeren jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck ,
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jhr. J. J. de Geer tot Oudegein , mr. H. Hooft
Graafland en E. Huydecoper van Nichtevecht.
Commissie voor de Nederlandsche Archeologie en Middeleeuwsche Bouwkunde.

Mr. F. N. M. Eyck tot Zuylichem , jhr. J. J. de
Geer van Rijnhuizen , B. de Poorter en jhr. Ortt
van Schonauwen.
Commissie voor de Nederlandsche .Penningkunde.

Jhr. C. A. Rethaan Macaré, F. H. de Veye de Burine en dr. G. Munnicks van Cleeff.
Voorts is de heer mr. H. Hooft Graafland te
Utrecht belast met eerre commissie ter zake van de
uitvinding der boekdrukkunst , nader omschreven in
de Kronijk 1851 bl. 102.
Lijst der hier te lande in 1851 uitgekomen: geschiedkundige
boeken.
Aa, A. J. van der, Lotgevallen van Wi llem Heenvliet, vooral
ook op Borneo en Ba li ; voor jonge lieden bewerkt. Amsterdam , G. J. A. Beijerinck , 12°, X -- 274 bl. met pl.
en kaarten.

f 2,80.

Aa, A. J. van der , Nederlandsch Oost-Indië , enz., 24e, 25e
en 26 e afl.
Arend , dr. J. P., Algem. gesch. des vaderlands , 2e dl., 3e
st. 14° afl., 4e st. 1e -14e afl.
Berkum , H. van , De Labadie en de Labadisten , eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk.
Sneek , v. Druten en Bleeker , 2 dl. 8°, VIII --- 410 bl.
en vign.
f 4, 5 0.
Bruggen , van , Friesland en het Friesche Volk, in hunne ontwikkeling geschetst.
f 0,50.
Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheden, verzameld en
uitgegeven door Is. An. Nijhoff. Arnhem , Is. An. Nijhoff.
7 e dl. 4e st., 8e dl. le st.
Carpentier Alting , J. H., Onze kerkgebouwen , in hunne be-
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trekking tot de geschiedenis , de maatschappij en het persoonlijk geluk. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot
den herbouw eener kerk voor de hervormde gemeente te
Purmerende. Purmerende , J. Schuitemaker , 8°.
f 1,00.
Chijs, P. 0. van der, Verhandeling over de munten der voormalige hertogdommen Brabant en Limburg van de vroegste
tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Met 36 platen. f 7,50.
Dagverhaal der ontdekkingsreis van mr. Jacob Roggeveen , met
de schepen den Arend , Tienhoven en de Afrikaansche Galet,
in de jaren 1721 en 1722. Met toestemming van den Minister van Koloniën, uitgegeven door het Zeeuwsche Genootschap der wetenschappen. Middelburg , gebr. Abrahams ,
gr. 8°, met platen en eene kaart.

f 2,90.

Diest Lorgion , dr. E. J. , Gedenkschrift der inwijding van
het nieuwe academie-gebouw te Groningen , in September
1850. Groningen , H. R. Roelfsema. Bij int.

f ],60.

Buiten int. - 2,00.
Diest Lorgion , dr. E. J., Geschiedkundige beschrijving der
stad Groningen. Gron., H. R. Roelfsema , 5 e afl. 8°. f 0,75.
Dijk , mr. H. A. van, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. Handelingen met Frankrijk en
Spanje in de jaren 1668-1672. Utrecht, Kemink en Zoon,
gr. 8°.
f 5,80.
Eekhoff , W. , Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken , bevattende een overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen , gedurende bijna
twee duizend jaren in dit land voorgevallen. Met eene
schetskaart van den waarschijnlijken toestand van het land
der Friezen en hunne naburen omstreeks den aanvang onzer
tijdrekening. Leeuwarden, W. Eekhoff, 8°, le afl. VIII en
64 bl. f 0,60. 2e afl. f 0,60. Op groot velin pap. f 0,75.
Feith , mr. H. 0., Het regt der stad Groningen op het klooster Ter-Apel uit de geschiedenis aangetoond. Groningen ,
A. L. Scholtens, 8°, 39 bl.

f 0,50.
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Glasius , B., predikant te Geertruidenberg , Schetsen en Beelden uit de Nederlandsche Hervorming Geschiedenis. f 2,20.
Glasius , B., Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden. 's Hertogenbosch ,
gebr. Muller , l e afl., 8', 160 bl.

f 1,75.

Goudriaan , J., Memorandum der geschiedenis van het Vaderland.
I 1,80.
Groen van Prinsterer , mr. G., Handboek der geschiedenis van
het Vaderland , l e gedeelte le afl.

f 4,80.
Haan Hettema, jhr. mr. de, Opene brief aan den heer J. van
Leeuwen , bij gelegenheid van de uitgave van zijn stukje
getiteld : De uitgave der beneficiaal-boeken van Friesland.
Leeuwarden , v. Meursinge.

f 0,10.

Halbertsma , dr. J. H., Aanteekening op het 4e deel van den
Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. Uitgegeven door
de tweede klasse van het K. N. Instituut.
f 4,50.
Hermans , dr. C. It., Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravestein , onder voortdurende medewerking van A. van Hoogstraten en
M. van Boogaard. Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant.
's Hertogenbosch , P. Stokvis. II° dl., gr. 8°, 224 bl. en
eene plaat.
Hoek , H. H. , Het leven van Willem I, prins van OranjeNassau , vader des vaderlands en grondlegger van Neêrlands
vrijheid. Dordrecht , P, C. v. d. Schalk , 12°, XIV — 223
bl. met uitsl. plaat.
f 1,20.
Horst , J. J. van der , Het huwelijk van Willem van Oranje
met Anna van Saxen , historisch-kritisch onderzocht. Amsterdam, C. L. v. Langenhuysen, 8°, XII -- 95 bl. f 0,75.
Jaarboekje der provincie Overijssel , voor 1851, met statistieke
en andere opgaven, door J. van Deventer, H. A. Zn. Zwolle,
J. J. Tijl.

f 1,20.
Jeune , mr. J. C. W. Le , Het brieven-postwezen in de republiek der Vereenigde Nederlanden. Eene bijdrage tot de
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staatshuishoudelijke geschiedenis van dat tijdvak. Utrecht q
Kemink en Zn., 8-.

f 4,80.

Jonckbloet, dr. W. J. A., Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Amsterdam , P. N. v. Kampen , l e dl.
8°, XVI -- 414 bl. Bij int. f 4,00 buiten int.

f 4,50.

Knoop , W. J. , Nederland in 1672 en 1673. Krijgskundige
beschouwingen.

f 2,20.

Knuivers , T., Handboek voor beoefenaars van de geschiedenis
des Vaderlands , behelzende 's lands alouden staat, het leenstelsel , het grafelijk of bisschoppelijk bestuur , enz. Met
eene kaart.

I

1,25.

Kroon , A. W., Ons vaderland , van den dood van Willem I
tot op den tegenwoordigen tijd, geschetst voor jonge lieden
van den beschaafden stand. Met zes platen. Te 's Gravendage , bij K. W. Piekhardt.
f 1,90.
Maaten , E. v. d., Geschiedenis der Nederlanden, 24e en 25 e afl.
Mees, Az., mr. G., Historische Atlas van Noord-Nederland, van
de XVIe eeuw tot op heden. Eerste en tweede aflevering;
Folio. Te Rotterdam, bij van der Meer en Verbruggen. f 4,00.
Middelburgsche naamwijzer , of jaarboekje voor de stad Middelburg , 1851, bevattende , behalve alles wat op de stad
Middelburg betrekking heeft , uitgebreide opgaven van gewestelijken en statistieken aard , en als toevoegsel: Beknopte
kronijk der stad Middelburg , gedurende de regering van het
huis van Oostenrijk , 1482-1574. Middelburg , J. C. en
W. Altorffer , 12°, 254 bl. f 0,85, in groen perkament met
Almanak enz.

f 1,20.
Moll , W., Angelus Merula , de hervormer en martelaar des
geloofs , 1530-1557. Amsterdam , G. Portielje , 8°, met
portret , titel en vignet op staal.

f 2,95.

Munten , Handleiding tot kennis der Nederlandsche , welke
sedert ruim drie eeuwen hier te lande zijn geslagen , gangbaar waren en thans geheel ingetrokken of buiten omloop
zijn gesteld , alsmede over den oorsprong , de benamingen ,
enz. Amsterdam , C. Wouters , kl. 8'.

f 0,60.
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Nolte , J. H., auomodo permulti, qui spud Taciturn leguntur,
loci sive emendandi sive explicandi sint , hoc libello astricte
exponere conatus est. Amsterd., M. H. Schonekat. f 1,00.
Nijhoff , I. A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van
Gelderland , door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en
bevestigd. 5 e deel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, gr. 4 °. f 6,00.
Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren, 1851, zestiende
jaargang. Deventer, J. de Lange, 12', XXX — 248 bl. f 1,50.
Plaatselijke en geschiedkundige beschrijving van Deventer.
Deventer , A. J. v. d. Sigtenhorst.

f 0,40.

Rees , 0. van , Specimen historico-politicum de opere Petri de
la Court , quod inscribiter : Aanwijsing der politike gronden
en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland. Traj. ad Rh. B. Dekema , 8 0, LVI —180. pag.
Reddingius , Gzn., J. H., Gedachten over de benoeming van
predikanten door Floreenpligtigen , het bezit der kerken en
het beheer der kerkgoederen ten platten lande in Friesland.
f 0,35.
Groningen , E. Ippius Fokkens.
Rijk , J. C. , Het bestuur der marine , onder den schout-bijnacht , later vice-admiraal J. C. Rijk , gedurende het tijdvak van 3 Junij 1842 tot 15 September 1849, toegelicht.
Eerste afdeeling. Amsterdam , wed. G. Hulst van Keulen,
gr. 8°, 112 bl.
Schinkel, A. D., Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn
Huygens en zijne familie, alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes. (Niet in den handel.
Gedrukt honderd vijf en twintig exemplaren). VIII-- 84 blz.
Schotel , dr. G. D. J., predikant te Tilburg , De abdij van
Rijnsburg.
f 4,90.
Schotel , dr. G. D. J., Lettre à mr. J. de Wal , sur les archives du royaume à la Haye. Traduite du Hollandais. La
Haye, P. H. Noorderdorp , 8°, 24 p.

f 0,30.
Staat der Nederlandsche zeemagt en koopvaardijvloot , op 1
Januarij 18 51. Amsterdam , v. Meurs & Co.

f 0,25.
Swinden , J. H. van , Beschrijving van het rijks planetarium
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te Franeker , van 1773 tot 1780, uitgedacht en vervaardigd •
door Eise Eisinga. Voorafgegaan door het leven van Eisinga
en eerre geschiedenis van zijn planetarium , door W. Eekhoff, 3e druk.
f 3,35.
Tideman , dr. J. , De remonstrantie en het remonstrantisme.
Historisch onderzoek. Haarlem , de Erven F. Bohn , 8°,
131 bl.
f 1,30.
Tydeman , prof. H. W. , Bilderdijk , geschiedenis van ons vaderland. 13e dl., l e st., op best papier.
f 3,00.
Toestand , de , van Sumatra's westkust in 1848 ; uit de nagelaten geschriften van den generaal-majoor A. V. Michiels.
's Hertogenbosch , gebr. Muller , 8°.
f 0,90.
Utrecht Dresselhuis , J. G. ab , Specimen historico-juridicum
de poena peregrinationis sacrae , medio aevo in Neerlandia
usitata. Goesae , L. de Fouw , 8°, 43 pag.
Verwoert , H., Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis , volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt. Nijmegen , D. J. Haspels , l e deel. (A. K.) kl. 8°, 387 bl.
geb. in heel linnen.

f 2,75.

Verzameling van Nederlandsche kleederdragten enz., 5 e en 6e
f 0,125.
afl. per plaat.
Vreede , mr. G. W., Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798 , 2e st. Amsterdam , C. L.
Schleijer en Zn.
f 1,10.
Vries , dr. A. de , Lotgevallen van Coster's woning. Haarlem , A. C. Kruseman.
f 0,30.
Wertheim , Joh., Verhandeling over het Nederlandsch consulaatregt. Utrecht , J. G. Broese , 8°, 275 bl.
f 2,75.
Wessels , A. H., Geschiedenis van ons vaderland , of Gods
groote daden op nieuw verhaald , l e stukje.

f 0,30,
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2. Vergadering. 24 Januarij. 1852.
Bibliotheek. Resolutiën der Amsterdamsche vroedschap bij en betreffende den aanvang der openbare prediking der Hervormden
aldaar. Uiterste wilsbeschikking van Anthonis van Bernagien
en zijne vrouw , 1536. Willem en Maria , hertog en hertogin
van Gelder , bevelen den rentmeester hunner landen van Mechelen,
om door hun zoon Jan van Arkel zekere goederen le doen lossen , 1384. .Eigenhandige brief van Cornelis Banninck aan den
graaf van Buren over gerezene geschillen bij het gerept te Amsterdam , 1538. Beleg van S. Disier ,15 44. Vrijgeleide door
Leycester verleend aan

131 ter zake der Hervorming emigre-

rende farziliën uit Antwerpen naar Middelburg, 1586. Graftombe te Veenhuizen van Reinoud , bastaard van Brederode.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van prof. A. des Amorie van der Hoeven te Amsterdam.
Nieuwe reeks van verhandelingen der Tweede Klasse van liet
Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschappen , letterkunde
en schoone kunsten , 2e deel. Amsterdam, 1851.
Van den heer dr. P. Scheltema te Amsterdam.
Dagboekje van Willem de Groot , door hem tijdens de regtspleging van zijnen broeder Hugo de Groot , Johan van Oldenbarnevelt en Rombout Hoogerbeets opgesteld , uit het onuitgegeven HS. medegedeeld door dr. P. Scheltema.
Resolutiën der Amsterdamsche vroedschap bij en betreffende den
aanvang der openbare prediking der Hervormden aldaar. Onder
dezen titel wordt door den heer dr. P. Scheltema te Amsterdam bij zijne missive van 15 Jan. jl. aan het Genootschap,
ter plaatsing in de Berigten , toegezegd eene verzameling van
stukken , welke hij aanvankelijk voor de werken van het nu
opgeheven Koninklijk Nederlandsch Instituut bestemd had.
Deze belangrijke bijdrage zal zoo spoedig mogelijk volgen in
het 4e deel 2e stuk der Berigten.
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Uiterste wilsbeschikking van Anthonis van Bernagien en Adriaenken , Jan Vim; dochter , zijne echtgenoot , 1536.
Deze akte , op parkement geschreven en den 2. Julij 1536
voor den notaris Henricus Loyen en getuigen te Breda verleden , wordt ons ter inzage toegezonden door den heer dr. B.
Glasius te Geertruidenberg. Gesteld in handen der commissie
van redactie ter beoordeeling , in hoever dit stuk belangrijk ter
mededeeling is.
Willem en Maria , hertog en hertogin van Gelder , bevelen den
rentmeester hunner landen van Mechelen , om door hun zoon, Jan
van Arkel, te doen lossen zekere goederen afkomstig van wijlen
hunne zuster van Bloois , 1384. Medegedeeld door den heer
Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.

Wir Willem ind Maria , vander genaiden Goids
hertzoge ind hertzoginne van Guilge ind van Gelre ,
laissen wissen mit disine offene brieue dir, Rommout
Bau, drosset ind rentmeyster onss lands van Mechelen, dat onse wille ind begerde is, dat onse son Johan van Erkel, heere zu Hagesteyn ind zu Pierepont,
zu eine wert loesse alsulchen heirlicheit , gude ind
renten , as wilner onsse bemynde suster van Bloys,
der God genaide, die beuolen hadde an onsen lande
van Mechelen jnd die du van yren wegen bis an dese
zijt ynne gehadt hais ; wilche heirlicheit , renten ind
guden an ons gevallen sijnt mit rechte; jnd schelden
dich dar van quyt sonder argelist ; want wir onsine
sone van Erkel der loesyngen gonne. Vrconde vnser *egele in desen offenen brieft' gedruckt. Gegeuen
zu Nymegen des goedestachs na sente Mertins dage
in den wynter , jnd jair ons Heren dusent drie hondert vier jnd echtzich.
De beide opgedrukte zegels in rood was bijna geheel vergaan.
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van Cornelis Banninck aan Maxivan Egmond over eenige geschillen bij het geregt
der stad Amsterdam gerezen, 1538.
Myen heer! Iek ghebiede mien an jr g. m. e. so ick
alderdienstelicksten mach, in den besten te kennen gheuende , dat ick int seker gheaduertert ben , dat die
here van Hochstraten ghescreuen heft an mien heere
van Assendelft, als dat jr mien heere ende hem ghoeyt
doechten, dat men den tuisten al hier te neder moechten legghen , ende dat tot dien einde de here van
Hochstraten in meninghe waer om te wesen in Hollant int eerste van Junio etc. fnsgheliecks ees mester
Reyer Braent ghewest bij mien heere van Assendelft, segghende : „heer, de saken tot Amsterdam een
ghaen niet wel, tuuaer ghoeyt, men de sake tusschen
Claes Gheritszoen ende Jan Rutes ter nederleyden ,
men sou den anderen mede met dusdanighe manniren
moghen sulcks ouer segghen etc. Oeck ghaen tot
Amsterdam dagheliecks veel abuselike sentencyen ,
waer daer om ghoeyt, men aldaer stelden inne gheleren mannen tot pensonnarissen om te wesen assessores
van de wet om sulcks te verhoeden"; waer op mien
heer van Assendelft seyden: „eens jaers als ick de schepenen aldaer stelden , een plaech sulcks niet te gliebueren ende quamen als doen vuyet Amsterdam de
sentencyen ghefuernert so bequameliken als vuyet
eenighe steden van Hollant"; waer op Braent seyden:
„mien heer de tresorier Vincent Corneliszoen coemt
nu alhier, als dan wilt van noet wesen, dat ghij heer,
de tresorier ende ick tot Amsterdam ghaen met ons
Brien, om alle tuisten ter neder te legghen"; waerop
mien heer van Assendelft seyden: „tees de sake van
mien heere van Hochstraten , ick een hebbe daer
niet in te doen"; waerop Braent seyden: „mien heer
van Hochstraten een verstaet hem dat niet, tsal best
Eigenhandige brief

9niliaan
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bij ons drien ghedaen woerden", met veel omstandighen woerden daer bij halende. Eentliken seyden mien
heer van Assendelft: „sonde ick tot Amsterdam ghaen,
so moeste ick weten tot wat Bende"; tuuelck Braent
al of sloech met veel woerden: „wij moeten daer met
ons drien ghaen ende sullent alsdan wel maken"; waer
op mien heer van Assendelft seyden: „ick een ben in
gheen mening daer yet in te doen , hebt ghyet wel
ghebrabbelt , so doet dat voert , so ghij wielt".
Myen heer , so vuyet scriuen van de heere van
Hochstraten , als vuyet de woerden van Braent beduchten de vrunden ende ick , dat de heere van
Hochstraten , de tresorier Vincent Corneliszoen ende
Braent practiseren sullen te hebben commissye van
de mt. van de coninginne, om alhier te comen onder
dexsel om alle tuisten te neder te legghen ende de
wet hier te moghen verniewen, om also jr mien heere
ende miens heren vrunden te fruestereren van eenighe
onpertyeyghe commissarissen hier te ghecrighen; want
alst tselfde bij hen luden ghedaen waer , so quamen
de ander commissaryen te laet, ende een soude als
dan gheen alteracye moghen gheuallen , want tartikel van consent van de beede hout : dat de mt. van
de coninginne eens de wet ende vroetschap sal moghen vernieuwen in de ses jaren. Ees daer om het
vruentlieck dyenstelieck bidden ende begheren van alle
de vrunden, dienaren ende mien , dat mien heere hier
thoe verdacht willen wesen ende beletten bij de mt. van
de coninginne, dat al hier niet nies beghonnen een
waert, dan bij commissarissen onpertyeych in de saeke;
mien heere wet wel, dat de heere van Hochstraten
ende Braent (God wet of de tresorier Vincent daer
mede de hant niet an een hout) de gheen syen , die
alle de sake hier ghebrouwen hebben ende als noch
doen moeghen , hier commissaryssen comen niet per-
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tyedich , ick een tuifel niet , miens heeren vrunden
sullen wel te bonen staen. Ick verstae, dat miens
heeren suuagher mien heere van Seuenberghen gheacceptert heft het bysdoem van Luyedieck, daer of
God gheloeuet moet wesen ende sien e. verlenen, dat
tselfde wesen mach tot Gods eer ende de k. mt. ende
miens heeren vrunden; waer om ick hoep, mien heere
nu in toert te houe comen sal ende een eende in de
sake maken, dat ick oeck sal moghen comen tot mien
ontschuelt van tguent die heere van Hochstraten mien
met onrecht ouer gheseyt heft. Al hier een ees niet
nieus waerdich om an mien heere te scriuen , dan
waer inne alle de vrunden ende ick mien heere dienen moghen naer onsen armen vermoghen, sullen wij
tot allen tijden ghans ende gheheel ghoeyt willich in
gheuonden waerden, kent God, die mien heere sparen
wilt langliuich, voerspoedich salich ende ghesont. Ghescreuen in Amsterdam den xviijen Mey a°. xvcxxxviij.
Jr. g. m. e. ghehel ende al ghoeytwillighe dyenaer.
Cornelis Banninck.
Opschrift. An myen heere , myen heere de graue
van Buren.
Beleg van S'. Disier, 1544. Medegedeeld door den heer van

Asch van Wijck.
In 1540 brak de tweede oorlog tusschen keizer Karel V en
Frans I, koning van Frankrijk , uit en eindigde in 1544 met
den vrede te Crespi gesloten.
In 1543 viel Luxemburg in de handen der Franschen, doch
werd in het volgende jaar met nog andere plaatsen , als Commersy en Binche , door Karel V hernomen. In dien veldtogt
verkreeg echter de belegering van S. Disier meerdere vermaardheid door het sneuvelen van den moedigen verdediger , den
graaf van Sancerre, en van René van Chalons, prins van Oranje.
Den negenden dag van het beleg (17 Junij) werd René in de
VIII. J.
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loopgraven door een slag van een steen zoo doodelijk getroffen , dat hij den volgenden dag in 23jarigen ouderdom
overleed. Het beleg duurde vijf weken en eindigde in het
laatst van Augustus met de overgave der stad in handen van
Karel V.
De navolgende eigenhandige brief van Joris van Lalaing ,
heer van Ville, later graaf van Rennenberg , is den 22. Julij
1544, dus niet lang na den dood van den prins van Oranje,
geschreven aan Maximiliaan van Egmond , graaf van Buren ,
die zich toen voor Montreal schijnt bevónden te hebben. Hij
deelt daarin omtrent dat beleg enkele bijzonderheden mede ,
waardoor deze brief, afkomstig uit de papieren van Buren,
eenige belangrijkheid bezit.

Monsr. Il fault que je confesse, que jusques a cet
eure nay fet fort mon deuoir de vous escrire; touteLois voyant que jauoie fally de vous mander de noz
bonnes fortunes, comme des prinsses de Luscenbourc,
Conmersy et Bingny (Binche) , jl me sanble raysanable, que je me suis teu de la mort du bon prinse
dOrenge et de nostre asault la ou auons este reboutes. De vous escrire par le menu la fason diseluy,
je ne le vous saroie myeulx paindre que seluy de
Perone. Tout set pase en vngue arquebusede (?)
laquelle a dure deus eures et en y at eu bien peu
jusques au hault de la bresse. En fin , monsr., que
encoires que le solel entre estoyt dedens Saindisier
nols Espaniols y ont fally, le capitaine Poton fut iec
auec trois tens arquebusiers tout pres de la ville pour
y entrer; toutefois it falyt, et vous promes que je ne
saroie dire pour coy, car lordre y estoit mise pour
sette nuit de tel sorte quil ne deuoit louter dy entrer. Ilz se donnent allarme deus memes , de maniere quy se ropirent et se myrent au travers les
bois, et pour estre taut grans et eus ta pt epars , ny
eult ordre den prendre que vj ou vij. On ma dit
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questes devant Montreal ; je voldroie que la fortune
vous fut mylleure que elle ne nous at este devant se
lieu. De ses quy suruiendra isy, je vous en auertiray. Ausurplus monsr. je me recommande tousiours
treshumbement a vostre bonne grasse et prie le Createur , quil vous tiene en la siene. Du camp de
Saindisier xxij de Juliet. Sil vous plaisoit me fere
ce bien que de me recommander au bonnes grasse
de messrs. de Barbancon et de Alnles (?), je vous en
voldroie bien humblement prier.
Vostre treshumble seruiteur a james,
Joost de Lalaing.
Opschrift. iVlonseineur, mons r. le comte de Buren.
Vrijgeleide door Leycester verleend aan 136, ter zake der hervorming emigrerende familiën uit Antwerpen naar Middelburg,
1586. Medegedeeld door jhr. C. A. Rethaan Macaré te Utrecht.
Het is in de geschiedenis genoegzaam bekend , dat het licht
der hervorming in de Nederlanden , vooral ook in de provincie
Henegouwen, reeds vroeg doordrong en dat de nieuwe leer aldaar
menigvuldige aanhangers telde. Valenciennes schijnt vooral de
plaats te zijn geweest, alwaar deze eene vrije uitoefening hunner
godsdienst hadden verkregen , tot dat deze stad den 24. Maart
1567 voor het geweld van Philips van St. Aldegonde , heer
van Noircarmes , stadhouder, kapitein-generaal en hoog baljuw
van Henegouwen, na eene moedige verdediging, moest bukken,
waarvan eene bittere vervolging der hervormden het gevolg
was; de beide predikanten Guido de Bres en Peregrin de la
Grange werden tot de galg veroordeeld , terwijl dit lot in hetzelfde jaar aan meer dan twee honderd burgers te beurt viel 1).
Geen wonder dus dat velen , die der nieuwe leer waren toegedaan , hun leven door de vlugt poogden te redden, zich alom verspreidden en vooral die plaatsen tot hun verblijf kozen, waar
zij meerdere veiligheid hoopten te vinden. Een groot aantal
1) Box 3 B. p. 142, Historie der illartaaren,

422 v°.
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der gevlugte huisgezinnen , te Valenciennes of in den omtrek
woonachtig , schijnt zich naar Antwerpen te hebben begeven ,
alwaar reeds vele geloofsgenooten waren gevestigd , zooals dit
onder anderen blijkt uit de nota's over den toestand van Antwerpen in 1566 of 1567, in de Archives de la maison d'Orange Nassau, Tom II, pag. 328 , en in het Nederl. archief
voor kerkelijke geschiedenis , deel IV, b1.115--175, en deel VIII,
bl. 417--427 , opgenomen. Na de Pacificatie van Gent genoten
de hervormden te Antwerpen vrije oefening hunner eeredienst
en eenige jaren van rust ; doch de belegering dezer stad door
den hertog van Parma en de daar op gevolgde overmeestering
maakten daaraan een einde, hoewel bij art. 6 der capitulatie, gesloten den 17. Augustus 1585, was bepaald, „dat zij een ter„mijn van vier jaren zouden hebben , sonder aldaer ondersocht
„of geinquieteerd te worden in 't stuk van hunne conscientie ,
„of gedwongen te worden tot nieuwen eed om het feyt van de
„religie, mits aldaer levende in stilligheid en sonder disordre
„en scbandael, om hen daer intusschen te beraden en resolve„ren, of sij sullen willen leven in de exercitie van de oude
„catholijke apostolijke roomse religie , om ingevalle niet , hen
„alsdan binnen denselven tijd te mogen vrijelijk uiter lande
„vertrekken , als 't hen goeddunken sal." enz. 1).
Er bleef dus aan de hervormden niet anders over, dan
de stad te verlaten , of zich na verloop van vier jaren , wanneer men zich al van de Spaansche zijde aan het gegeven
woord wilde houden , (waarop niet te vertrouwen viel), weder
aan nieuwe vervolgingen bloot te stellen. Eene menigte van
huisgezinnen en daaronder ook veel van de gevlugte Walen
namen het besluit om zich naar de Vereenigde Nederlanden
te begeven , zoo als dit blijkt uit het navolgend oorspronkelijk
stuk, waarin vele aanzienlijke familiën voorkomen. De namen
van Vicar , Rousseau , Mouton , Polard , de le Cauchue , de
Hornu , de la Barre , le Borgne , du Bruil , Joli , Dragon ,
Parmentier , de Vos , Carpentier , Macaré , Roger , Boucher ,
1) Bor, 20° Boek, bi. 644.
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de Lalain, Plouvier, Sautin, Vilain, Prevost , Bassée, Carlier ,
le Févre worden in het werk van le Carpentier , .Histoire de
Cambrai et du Cambresis aangetroffen , als behoorende tot edele
of patricische geslachten uit Henegouwen of uit de Zuidelijke
Nederlanden in het algemeen. De omstandigheden dat het
request in de Fransche taal geschreven en het vrijgeleide door
den graaf van Leycester is verleend op 't vertooch vanden
ministeren ende ouderlinglie vande Fransche kercke van Middellurch , toonen aan, dat er een band tusschen de verzoekers
onderling bestond en dat zij betrekkingen met de Waalsche
gemeente te Middelburg hadden aangeknoopt. Zij , welker namen en beroepen in dit stuk in het Nederduitsch zijn geschreven , behoorden vermoedelijk niet tot de Waalsche gemeente,
maar schijnen van' de voordeelige gelegenheid, die zich ter verplaatsing aanbood , te hebben willen gebruik maken. Ook is
het blijkbaar, dat men op onderscheidene plaatsen van het stuk,
waar zulks maar eenigzins mogelijk was , nog namen heeft
bijgevoegd. Het aantal der daarin vermelde hoofden van huisgezinnen , waaronder slechts weinige alleen zijnde personen
voorkomen, bedraagt 136 , hetgeen naar eene gemiddelde rekening omtrent 600 zielen zal uitmaken.
Ofschoon men meent , dat de meesten dezer emigranten
zich eerst na 1567 te Antwerpen gevestigd hebben , waren
echter sommigen reeds vroeger aldaar woonachtig, vermits ook
hier voorkomen de op de aangehaalde nota's van 1566 of
1567 bekende personen van Adriaan de la Barre , de weduwe van Jan Carlier 1), welligt ook de Vos of Delvos en
anderen , die door veranderde spelling der namen niet te herkennen zijn.
Onder de voormelde personen is nog op te merken la
veuve du llieu et sa famille , zijnde dit welligt de weduwe van
dien Jacques du Rieu , die na de verovering van Valenciennes met Michiel Herlin, den jongen, gevat werd , ten gevolge
1) In de nota in de Archives de la Maison d'Orange Nassau staat:
Gaulier, doch in die van den heer van Dam van Noordeloos : Carlier.
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waarvan deze laatste , even als zijn vader Michiel Herlin , de
oude, burger hopman van Valenciennes, ter dood werd gebragt 1),
welk lot du Rieu ook waarschijnlijk niet zal ontgaan zijn.
Het oorspronkelijk verzoekschrift, waarvan de echtheid niet
is te betwijfelen , heeft van den aanvang af bij het geslacht
Macaré berust; de oorzaak daarvan is onbekend , a ll een kan
men daaruit de waarschijnlijke gevolgtrekking afleiden, dat ook
deze familie onder de voornaamste emigranten heeft behoord.
Het stuk is van dezen inhoud :

Sensuiuent les noms de ceux qui estans pour
le present a Anuers prient treshumblement
son Exelence leur vouloir permettre de venir pardeca auec leur famille et biens.
Jaspar Pipar sa femme , sa soeur et enfans.
Jaspar Drosette et sa famille.
Andrien Sasaghien et sa famille.
Mathieu Chrestien et sa familie.
Michel Datis et sa famille.
Arnoult Catheron et sa famille.
Simon le Due et sa famile.
Chrestien le Feure et sa famile.
Piat Bernard et sa famille.
Chonnette de la Chappelle.
Pierre de Guermanpré et sa famile.
La vefue de Guermanpré et son filz.
Gabriel Flamen et sa famile.
Bertholomy Catoire et sa famile.
Jan Pargy et sa famille.
Jacques Vicar sa femme sa mere sa soeur et enfans.
Pierre Loisy et sa famille.
Gilles Page et sa famille.
Jan du Quenne et sa famile.
1) Bar, 3°
422v
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La vefue Odonay et sa famille.
Jan Crabe et sa famile.
Mr. Philippe Mulet sa mere et famile.
La vefue Pierre Fauguant et sa famile.
Vincent Walera et sa famile.
Guillame Bertelens et sa famile.
Anne du Poti et sa famile.
Jan Rousseau et sa famile.
Antoine Catel et sa famile.
Martin Catel et sa famile.
Olivier Congne et sa famile.
Jan Ot et sa famile.
Philippe Mouton et sa famile.
Jan Motto et sa famile.
Jan Polard et sa famille.
La vefue de le Cauchue.
Jacques Bouche et sa famile.
Jacques de Hornu et sa famile.
Jacques du Bus et sa famile.
Heindric Nis et sa famille.
Anthoine des Quatre Semences.
Francoise Catel et ses deux niepces.
Vincent Pruvier et sa famile.
Adrian Charles et sa famile.
Jacques et Francois Le Fort et frs. families et biens.
Adrien le Sr . et Jacques Monnier et famile.
Adrien de la Barre , Pierre Dablen et his. familes.
Hery Vuide et sa famile.
Gregoire Fontenie et sa famile.
Pierre des Rousseaux et sa famile.
La vefue de Louis Cambien et sa familie.
Adrien de Wandemacker et sa famile.
Denis le Borgne et sa famille.
Bernard du Bruil et sa famille.
Herman Jou et sa famile.
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Daniel Note et sa famille.
Jan de le Bergue et sa famile.
Michel Marman et sa famille.
Simon Marman et sa famille.
Lion Marman et sa famile.
Michel Datis et sa famile.
Les enfans de Gabriel Maure.
Hubert Dragon et sa famile.
Anselo de Lingne.
Jacques Bison et sa famille.
Jan Caffard et sa famile.
Martin Parmentier et sa familie.
La vefue Emery.
Simon Emery et sa famille.
Catherine Buitel vefue de feu Mathieu Dentuves, et
sa famille.
Jan de Ruielles teinturier.
Michel de Vos drappier et sa famille.
Pierre Carpentier et sa famille.
Hans de Keiser et sa famille.
Jan Macaré et sa familie.
La vefue de Nicolas de Montagne et sa familie.
Jan Roger et sa famille.
Vincent Roger et sa familie.
La vefue de le Warde et sa famille.
Jacques Crabiel et sa famille.
Paul Boucher et sa famille.
Louis Mivienne et sa famille.
Philippe le Page et sa famille.
Jacques Breban et sa famille.
Francoise du Meloy et sa famille.
Catherme du Meloy et sa famille.
Nicolas de Lalain et sa famille.
Hugue Canu et sa famille.
Gillis Genot
v et sa familie.
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Anthonie Guinguet et sa famille.
Jan de Hag u e g ni et sa famille.
Maiken Weltens et sa famille.
Jacques Plouvier.
Jean Geofroy et sa famile.
Hennis Soudan et sa famile.
Pierre de Milde chausseteur.
Jan Sautin , Bernard Lunen et leurs families.
Jan le Duy et sa famile.
Philippe Blane et sa famile.
Adrien Nis et sa famile.
Hans Poigné et sa famile.
Melcior Villain et sa famile.
Henry du Mondidier et sa famile.
La vefue du Rieu et sa famile.
La vefue d Anthoine Prevost et sa famile.
Guillaume Bassee et sa famile.
Jan Potie et sa famile.
La vefue de Jan Carlier et sa famile.
Henri Widie et sa famile.
Piere Bouche et sa famille.
Vinchent le Feure et sa familie.
Jan le Feure et sa famile.
Brisle Candrelier et sa famille.
Baltasar Violin et sa famille.
Jan Sage et sa famille.
Franchois Grin dor et sa famille.
Willem Adamsz. tapper met sijn vader ende moeder.
Merten Facker , smallekenwerker.
Symon de schrijnwercker.
Hans Bidlor met Herman cleermaker zijn broeder.
Hans Moenensz. armezijnwercker.
Arnoult figuersnijder.
Myntien Dierick Cramers wed. met haer suster en
huysgesin.
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Jacques Ivernesz. siluersmit die te Dort is sijn huisvrouwe met 2 susters ende famillie.
Hans Cammaker.
Heynderick van Deventer, cleermacker.
Jacques Roere vlesmaeker.
Willem Diericxsz. riemslagher, met sijn susters.
Jan de Schaper smalwercker.
Govert schrijnwercker met sijn susters, broers en familie.
Phlips van Mechele schilder met sijn familie.
De wed. van Henrick Maertschalck met haer suster.
Sijn Excellencie ghesien hebbende 't vertooch vanden
ministeren ende ouderlinghe vande Fransche kercke
van Middelburch mette lijste ende namen vanden ghenen die met haerlieder famillie begheeren te commen
vuyt der stat Antwerpen, ende daer op ghehadt hebbende het aduys vanden welgheboren graue Mauricius
van Nassauwe, Gouuerneur der landen ende Grauenheyt van Hollandt ende Zeelandt, Admirael etc., heeft
gheaccordeert ende gheconsenteert , accordeert ende
consenteert bij desen, dat alle de persoonen in deze bouengheschreuen lijste begrepen hen zullen moghen vertrecken met heurluyder familien vuyt der stat Antwerpen landx de riuiere in den gheunieerde Prouincien ende
aldaer wonnen ende onthouden , zoo verre deselue lijtmaten zijn vande ghereforrneerde kercken, zonder in
desen te committeeren eenighe frauden op peyne van
ghehouden te worden van goeder prinsen, volgtiende
het laste ende jristructie breeder gegheuen aen mr.
Christoffel de 1a Becq. Ordonneert ende bevelt daerom allen Gouuerneurs , Admiralen, Vice admiralen,
Capiteynen ende ghemeenen soldaeten, zoo te peerde
als te voete , te water ende te lande , wesende in
dienste van haere Mat. van Enghelandt ende andere
tsamen onder onzen ghebiede gehoirende , dat zij de
bouenschreuen persoonen , vrij , vranck ende onver-
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hindert laeten commen in deze landen, ten eynde als
voiren , zonder dezelue aen te doene eenighe moyenisse oft empechement , maer veel eer alle behulp
ende assistencie des noot oft versocht zijnde. Ghegeuen binnen der stat Utrecht onder onze handt ende
zeghel van wapenen den xx. Augusty anno xv c zess
entachtentich.
get. R. Leycester.
lager Ter ordonnantie van zijn Excellencie,
Burchgrave.
Graftombe le Veenhuizen van Reinoud, bastaard van Brederode.
Jhr. P. Opperdoes Alewijn te Hoorn acht het niet onbelangrijk , aan het Historisch Genootschap de navolgende bijzonderheden mede te deelen, betreffende eene graftombe aanwezig in de kerk van het dorp Veenhuizen , gelegen in het
arrondissement Alkmaar :
In den loop van het jaar 1844 verhaalde mij de heer L.
Stokbroo te Hoorn , dat zeker Klaas Blom, landman te Veenhuizen , bij hem te koop had aangeboden een marmeren pop,
welke onder een aangebouwd afdak , vroeger het koor der
kerk te Veenhuizen , boven een grafkelder lag , dien hij gedeeltelijk wilde sloopen, gedeeltelijk tot een regenbak wenschte
in te rigten. Mij toen herinnerende, dat ik als kind wel eens
van deze graftombe had hooren spreken, stelde ik er veel belang in , om iets naders van dat gedenkstuk te weten, en nam
ik mij al dadelijk voor, om wanneer dat grafteeken eenige waarde
voor geschiedenis of kunst bezat , als dan te trachten het voor
slooping en wegvoering te behouden en den eigendom daarvan

in vertrouwde handen te verzekeren. De heer Stokbroo werd
daarop door mij uitgenoodigd , om den gezegden landman
door uitstellende onderhandelingen optehouden en mij eenige
meer bepaalde narigten ten aanzien van dit monument mede te
deelen ; terwijl ook van mijne zijde een belangstellend onderzoek naar die zaak gedaan werd ; tee gevolge waarvan het mij
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bleek , dat de tombe was opgerigt ter vereering van de nagedachtenis van Reinoud , bastaard van Brederode , zoon van
jonker Lancelot , bastaard van Brederode , welke in 1573 te
Schooten , na de verovering van Haarlem , op last van Don
Frederik zoon van Alba is onthoofd geworden ; deze Lancelot
was een der bastaarden van Reinoud den III , in rang de
20. heer van Brederode , en is gehuwd geweest met Adriana
van Treslong Albertsd. De hier bedoelde Reinoud, bastaard
van Brederode , hunlieder zoon, (die nog eene zuster heeft gehad genaamd Anna, gehuwd geweest met Willem Martini, raad
van Brabant, doch kinderloos overleden), werd geboren in 1567
en stierf 7 Januarij 1633.
In zijne jeugd nam hij eene bezending waar bij den koning
van Zweden , die hem met de baronnie van Wesemberg begiftigde ; vervolgens werd hij voorzitter van den Hoogen Raad
en is als zoodanig gemagtigd geweest , om te Alkmaar bij eene
hevige beroerte de regering te veranderen. -- Hij is gehuwd
geweest 1°. met jufv. Adriana van Oldenbarnevelt Jansd. , die
stierf 1601 ; 2°. met jufv. Maria van der Duyn (volgens Kok,
van Duivenvoorde), gestorven 1607; 3°. met jufv. Anna van
Lienden (volgens Kok, van Lynden), wed. van jonker Pieter van
Berchem; 4°. met Maria van Henijossa, vrouw van Zaanden. Bij
zijne tweede vrouw verwekte hij 2 dochters , 1°. Adriana van
Brederode, baronnesse van Wesenberg, 2°. Deliana van Brederode , baronnesse van Wesenburg, die getrouwd is geweest met
Philibert van Cats , heer van Broïles , in welk geslacht de
heerlijkheid van Veenhuizen en ook de grafkelder is overgaan
en tot in deze eeuw is bezeten geweest. Reinoud , door zijn
eerste huwelijk de schoonzoon van Johan van Oldenbarnevelt,
volgde de begrippen van dezen , bij het uitbarsten der staatsen kerktwisten. Na de gevangenneming van zijn schoonvader,
stelde hij alle . pogingen in het werk eerstelijk om dezen te
ontslaan, later om diens leed te verzachten; hij deelde vervolgens in den rampspoed van dat geslacht. Men beschreef
hem niet langer onder de edelen van Holland. Hoewel dus
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uit de staatsvergadering geweerd, bleef hij echter voorzitter in
den Hoogen Raad. Bij zijn dood waren de driften reeds zoo
zeer bekoeld, dat de staten van Holland geene zwarigheid
maakten, om zijne begrafenis, naar de gewoonte van dien tijd,
in rouw bij te wonen.
Deze bijzonderheden kwamen mij van genoegzaam gewigt
voor , om eene schets van de graftombe te maken en een bepaald gevolg aan mijn voornemen te geven. Overtuigd van
de belangstellende zorg van den staatsraad , commissaris des
des konings in Noord-Holland , den heer van Ewijck , in de
bevordering van het schoone en goede en van alles wat tot
nut en luister van dit gewest kan dienen, veroorloofde ik mij
met dien heer over de zaak in briefwisseling te treden; en'
het is ten gevolge van de daaruit voortgevloeide onderhandelingen en latere beschikkingen , dat wij ons thans verheugen
mogen, dat niet alleen het monument is behouden gebleven,
maar zelfs door aankoop in eigendom aan de provincie is overgegaan , en dat de kapel , waarin de graftombe is geplaatst,
op eene zeer doelmatige wijze herbouwd en aan een behoorlijk
toezigt is toevertrouwd geworden.

3. Vergadering. 31 Januarij 1552.
Bibliotheek. Iets naders over Albert Christiaenssen , boekdrukker
te lianen, 1565. Iets naders over de begraafplaats van Joost
van Lalaing , sladhouder van Holland. Namen , woonplaatsen
en livereijen van de plenipotentiarissen op het congres van Utrecht,
1712. Nog iets over Liet geslacht van Chantraiae gezegd Broucqsaut. Verzameling van eigenhandige brieven van Anna van Egmond aan haar broeder Maximiliaan van Egmond.

Bibliotheek. In ruiling ontvangen :
Van (le Societe Archéologique de Namur.
Annales, tome deuxiéme, 2me Livraison. Namur , 1851.
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lets naders over Albert Christiaenssen, boekdrukker te Vianen
in 1565. Medegedeeld door den heer mr. A. van Dam van
Noordeloos te Rotterdam.
Volgens het door den heer Rammelman Elsevier op bl. 3845
der Kronijk van 1851 medegedeelde uit het werk van Gachard,
zou de genoemde boekdrukker in 15(35 of 1566 te Vianen
hebben uitgegeven een Colloqui van Pasquillus ende Marforius,
en zou er bij gevolg in dat jaar of wel vroeger Bene Nederduitsche vertaling van dat werk hebben bestaan. De heer v.
D. v. N. vestigt echter de aandacht op den titel van een exemplaar , uitgegeven tot .Embden a° 1567 en luidende als volgt :
Een seer sclzoone .Dialogus oft 't sanzensprekinglze van den Roomschen Pasgz'illo ende Marforio, inhoudende enz. Ghiemaect over
langhe jaren door den gheleerden Celium Curionem, ende nu eerst
Wen Latiinsche in de Nederduytsclze tale overgheset." Dit exemplaar, afkomstig uit de belangrijke verzameling van prof. van
Goens , wiens handteekening op het titelblad staat , heeft dit
bijzonders , dat op hetzelfde blad Adolphus a Meetkerke zijne
hand heeft gesteld en onder de woorden „tot Entbden" heeft
ingevoegd „bij Boudewijn van Meetkerke A° 1567." Het een
en ander doet dus vermoeden , dat welligt Adolph van Meetkerke zelf de vertaler van dit werk was , en dat Boudewijn
van Meetkerke van hetzelfde geslacht, mogelijk wel zijn broeder,
zal geweest zijn. Over de groote zeldzaamheid dezer Neder,
duitsche vertaling zie men den catalogus van v. Goens T. I, p.
90, n° 910, Vogt 228; Schelhorn I, 761.
lets naders over de begraafplaats van Joost van Lalaing , stadhouder van Holland. Naar aanleiding van het door den heer
Rammelman Elsevier in de Kronijk van 1851 bl. 391, medegedeelde omtrent de vermoedelijke begraafplaats van dien stadhouder , merkt de heer v. D. v. N. op , dat Joost van Lalaing gehuwd was met Bonne de la Viefville , vrouwe van
Sains, zie le Carpentier , Histoire de Cambray, T. II, p. 714;
en dat dus het in de thesauriers-rekening van Leiden genoemde
Nilpont , de plaats zijner begravenis , zal hebben behoord tot
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Nivelle. Bij Gosselin vindt men Nil St. Martin, Nil St. Vincent,
arrondissement Nyvel. Ook bij Grammaye en Sanderi leest men:
Valliapont juxta Nivellam , en van de tienden van Vallienpont.
Namen , woonplaatsen en livreijen vaq de Meeren plenipotentiarissen op Liet congres van Utrecht, 1712. Voormelde heer merkt
eindelijk op , ten aanzien van deze opgave geplaatst in de Berigten 3. deel 2. stuk bl. 213 en volgende, dat, ofschoon hij de
zeldzaamheid dier bijlage niet durft betwisten, de inhoud echter genoegzaam is bekend. Zie o. a. het Boekske van Nicolaas Chevalier, opgedragen aan haere Excellentien de heeren plenipoteniiarissen, dewelke zich bevinden op het congres over een
generale vrede t Utrecht ; bevattende de lijsten der namen en qualiteiten van hare Excellentien de HH. plenipot., enzoyes ende publicque ministers, dewelke sig bevonden op het congres tot eene generale vrede te Utrecht, benejens Tiaare wapene , woonplaatse ende
livrijen, alles in alphabetique ordeninge gebracht. Het bevat,
behalve de wapens , 44 bladzijden en 4 bladen • supplement of
bijvoegsel van de lijste en 4 bladen supplement of bijvoegsel
van verscheidene voorname heeren , dewelke sig bevonden bij het
congres te Utrecht , om haar particuliere ajairens. Ook zie men
een werk getiteld : Lettres historiques et galantes , par Mad. de
C., alwaar in het 6. deel, uitgegeven á Cologne 1713 in 12),
deze namen en wapens beschreven en afgebeeld zijn.
Nog iets over het geslacht de Chantraine gezegd Broucqsaut.
Naar aanleiding van het medegedeelde in de Kronijk van 1851
bl. 376 en volgende omtrent het geslacht de Chantraine (niet
Chautraine), verwijst de heer Rethaan Macaré te Utrecht naar
Ferwerde en naar le Carpentier Histoire de Cambray et du
Cambresis p. 391 ss., waar de genealogie van dit adellijk geslacht , afkomstig uit het gebied van Kamerijk , wordt aangetroffen. Van dit geslacht hebben eenige leden den naam
gevoerd en zich geschreven diet Broucquesaut , Brouqsaut en
Boucquesaus; ofschoon le Carpentier zegt, dat de reden daarvan hem onbekend is. Later heeft men ook geschreven Broucqsault en Brouxaux.
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Het door dit geslacht gevoerd wapen wordt ter aangehaalde
plaatse beschreven als volgt :
Goud veld met een kruis van Keel , gecantonneerd 1, 3 en
4, met twaalf kleine arenden (alerions ou aiglettes) van azur
en het 4. met drie moorenkoppen de pr op van Sabel met zilveren hoofdbanden op zilver veld.
Blijkens het wapen van Jacques Broucqsaut den Ouden hier
na te vermelden werd door zijn geslacht als heimteeker, gevoerd
een bruine brakskop met gouden halsband.
Als een der kwartieren van het wapen van Jacob Winkelman , gehangen hebbende in de oude kerk te Middelburg, komt
dit wapen voor met een dubbelen arend van Sabel , op het
midden van het kruis.
In de groote kerk van Tholen heeft een wapen gehangen
van Charlotte Peters diet Cats, waarbij het kwartier de Chantraine diet Broucqsaut geen arend op het kruis had , terwijl
in de cantons slechts drie alerions waren geplaatst.
Tot opheldering van de in de Vereenigde Nederlanden en
vooral in Zeeland bekend geworden personen van dien naam ,
strekken de volgende uit le Carpentier overgenomen generatiën.
8. Generatie.
Pierre de Chanteraine, gouverneur en kapitein van Quincy,
groot bailluw van 16 omliggende dorpen; te Brugge overleden
in 1551, nalatende bij zijne echtgenoot Louise van Stakenburg.
9. Generatie.
Jacob de Chanteraine diet Broucqsault , ridder, heer van
Oudenhoven en Straten, burgemeester van Brugge, die om de
geloofsvervolgingen , waarvan zijn hier na te vermelden zoon
het slagtoffer is geworden , naar Veere vlugte en in 1589 te
Middelburg is overleden , nalatende bij Adriana de l'Ecluse
negen kinderen , genaamd : 1. Pieter , 2. Joost , 3. Jacques ,
4. Johan , 5. Anna , 6. Magdalena , 7. Catharina, 8. Adriana
en 9. Maria.
10. Generatie.
1. Pieter , oudste zoon van den voorgaanden heer van Ou-
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denhoven, Straten , groot baljuw van Bailleul, werd ter oorzaak van te groote belangstelling in * de hervormde godsdienst
beschuldigd van staats-misdaad en in 1580 onthoofd. Hij was
gehuwd met Johanna de Cabooter , dochter van Joost de Cahooter , burgemeester van Brugge , en van Catharina Boot ,
waarbij hij vijf kinderen had , genaamd : 1. Jacques, 2. Pieter,
3. Joost , 4. Philips en 5. Maria. (Zie 11. Generatie).
2. Joost de Ch. d. B., kapitein in dienst van den staat
ter repartitie van Zeeland , gehuwd met Marie Emilie de
Bermuy of de Bernuy , dochter van ...... de Bernuy Ferdinandsz. en Isabeau de Bomberge en van .
en ...

Caron

de Lange diet Papegay. Hij stierf den 27 Julij

1604 en werd te Vlissingen in de Groote of St. Jacobskerk
begraven met zijn wapen zonder kwartieren. Zij overleed den
22 December 1621 en is mede aldaar begraven met haar wapen en vier kwartieren , te weten :
De Bernuy.

Caron.

Bomberge.
De Lange Alias Papegay 1).
Zij hadden eenen zoon , Ferdinand genaamd. (Zie 11. Generatie).
3. Jacques de Oh. d. B., kapitein in dienst van den staat
ter repartitie van Zeeland, gehuwd met Johanna Fopma, dochter van ...... Fopma en ...... Vereykens uit Friesland , die
bij le Carpentier ten onregte d'Jobma wordt genaamd en in de
generaliteits-notulen (zie Ironijk 1851 bl. 377) als Johanna
Sobs (waarschijnlijk door eene verkeerde lezing) voorkomt.
Het is dus deze kapitein Jacques de Ch. d. B., die ook bij
die notulen de Oude wordt genaamd, bij tegenstelling van zijn
neef Jacques Pietersz., hierna in de 11. generatie te vermelden
Hij is blijkens voorn. notule vóór 1619 overleden. Hij won
uit zijn huwelijk eenen zoon Philips, aan wiep de soldaats paye
bij de aangehaalde notulen werd toegelegd, doch waarvan verder niets meer vermeld wordt, en eene dochter ......a de Ch
1) Verzameling van wapens gehangen hebbende in de kerken van
Zeeland van den heer P. J. Rethaan Macaré.
VIII. J.

4
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d. B., gehuwd met ...... Peeters dit Cats, waarvan de dochter
Charlotte Peeters dit Cats gehuwd was met Theodorus van
Vrijberge , kolonel van een regiment infanterie en commandeur
van Sluis, en te Tolen in de Groote kerk werd begraven met
haar wapen en vier kwartieren , te weten :
De Chantraine diet Broucqsaut.
Fopma 1).
Horn.
4. Johan de Ch. d. B., kapitein in dienst van den staat
Peters dit Cats.

ter repartitie van Zeeland , gehuwd met N. de Haghe.
5. Anna Ch. d. B., gehuwd met Melchior Winckelman ,
schildknaap. Zie voorts Ferwerda , Adelijk en aanzienlijk wapenboek. Genealogie Winckelman , 5. generatie.
8. Adriana de Ch. de B., gehuwd met Nicolaas de Blocq ,
griffier bij den raad van Vlaanderen. Hij is overleden den 2
April 1611; zij den 21 Maart 1623, en beide zijn in de
Groote kerk te Vlissingen begraven , ieder met een wapen
zonder kwartieren 2), nalatende Bene dochter Adriana de Blocq,
gehuwd met Abraham de Brauw , waaruit twee kinderen 3).
9. Maria de Ch. d. B., gehuwd met Kasper of Jasper van
Kinschot, raad in het hof van Brabant, daarna raad en thesorier
generaal van prins Maurits 4) , zijnde het dus op dit huwelijk
dat door Hugo de Groot een bruiloftsgedicht verwaardigd
werd , zie zijne Poëmata 1. druk bl. 141. Zij was weduwe
in 1620.
11. Generatie.
1. Jacques de Ch. de B., geboren te Brugge , zoon van
Pieter en Johanna de Cabooter , hoogbaljuw van het Vrije
van Sluis , eerst kapitein , in welken rang hij bij de aangehaalde generaliteits notulen kapitein Jacques de Ch. de B. de
Jonge genaamd wordt; later kolonel ter repartitie van Zeeland.
Hij huwde :
1) Verzameling van wapens als voren.
2) Als voren.
3) MS. Genealogie de Brauw en Ferwerda , geslacht de Brauw.
4) Ferwerda , Geslacht van v. Kinschot, 16. generatie.
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10 . Den 5. Aug. 1618 (zijnde ondertrouwd te 's Hage 1) met
Alijd de Grijse Jacobs dochter , ridder , heer van Watervliet ,
baljuw van het Vrije van Sluis , commissaris generaal van de
vivres van den staat , en Margaretha Hinckaert Jans dochter,
heer van Ohain , Corbais , Watignies en Cerfontaine , generaal
postmeester der Nederlanden. Zij stierf den 14. April 1623
en werd te Vlissingen in de Groote kerk begraven met haar
wapen en acht kwartieren , te weten :
De Grijse.

Hinckaert.

Van der Rot of Pot.
Dailly.
Nassau.
Uit dit huwelijk zijn gesproten :

Borgneval 2).

1. Charles Philippe , geboren te Vlissingen 17 Julij 1619.
2. Jehanne Marie, geboren aldaar 21 Oct. 1620, denkelijk
jong overleden a).
3. Anna Margaretha. Zie 12. generatie.
2.. Hertrouwde hij met Maria van Wachtendonck , dochter
van Rombout van Wachtendonck , baljuw der stad Middelburg ,
en van

de Smit , zijnde dezelfde , waarvan Catha-

lina van Wachtendonck weduwe van jhr. Johan de Mauregnault mede erfgename was , (zie ICronijk 1851 bl. 379),
3°. Met Sabina van Lier, dochter van .,.... van Lier, gouverneur van de Willemstad.
De beide laatste huwelijken bleven kinderloos. Het was
waarschijnelijk aan hem dat de brief van prins Maurits van
18 April 1623 was gerigt.
2. Pieter de Ch. d. B., tweede zoon van Pieter en van Johanna de Cabooter , was gehuwd met Louise Pollet , waaruit
een zoon , genaamd Gerard. (Zie 12. generatie).
5. Maria de Ch. d. B., vijfde kind van Pieter en van Jol) M. S., Aanteekeningen uit verbrande doopregisters der Waalsebe
kerk te Vlissingen.
2) Verzameling van wapens als voren.
3) Aanteekeuing uit de doopregisters als voren.
4*
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banna de Cabooter , gehuwd met haren germain neef Ferdinand de Ch. de B. (zoon van Joost en Marie Emilie de
Bermuy) , kapitein van de infanterie , gouverneur van Axel.
Hij stierf den 13 Julij 1623 en is te Vlissingen in de Groote
kerk begraven met zijn wapen en acht kwartieren, te weten:
De Chantraine diet

1)e Bermuy.

Broucgsaut.

Caron.

Van Stakenburch,

De Bomberge.

De l'Ecluse.

De Lange, alias Papegay 1).

Van den Rine.
12. Generatie.
2. Jehanne Marie de Ch. de B., dochter van Jacques, den
Jonge, en van Alijd de Grijse , gehuwd met Willem van Levin,
ridder , heer van Mont St. Aldegonde Famars , overleden te
Bergen-op-Zoom in 1659, waaruit een zoon Charles van Mont
St. Aldegonde, denkelijk jong overleden, en eene dochter Mine
van Levin , geseght Famars , vrouw van Mont St. Aldegonde,
voorkomende in de generaliteits-notulen van 1 Oct. 1692.
(Zie Kron jk 1851 bl. 379).
3. Anna Margaretha de Ch. d. B., zuster van de voorgaande,
gehuwd met Charles de Manmaker , ridder , heer van Hofwegen , waaruit twee kinderen Adriaan en Alijd de Manmaker.
Gerard de Ch. d. B., zoon van Pieter en van Louise Pallet,
kapitein van Bene kompagnie voetvolk , wonende te Vianen ,
(zie Kronijk 1851 bl. 378), gehuwd met Sabina Catharina van
Wachtendonck Lodewijks dochter , en
waarbij hij twee zoons bad.

van Borsele ,

Zij hertrouwde met ......... van Wanrooy, drost van Vianen.
Het is meer dan waarschijnlijk , dat dit geslacht , hetwelk
blijkens het bovenstaande zes verdienstelijke krijgsoversten aan
den staat heeft geleverd , in het mans oir is uitgestorven ; althans is het niet bekend, dat er in de Nederlanden nog meerdere van dien naam zouden bestaan. In de vrouwelijke liniën
1) Verzameling van wapens als voren.
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zijn er nog vele afstammelingen in de geslachten van de
Brauw , de Jonge en andere aanzienlijke familiën aanwezig.
Verzameling van brieven van Anna van Egmond aan haar
broeder Maximiliaan van Egmond. Medegedeeld door den heer
F. H. C. Drieling te Utrecht.
De historische studie is vooral in onze eeuw met reuzenschreden vooruit gegaan. Te regt hebben hare beoefenaars begrepen , dat de geschiedenis , zal zij wezenlijk nut aanbrengen,
zich niet bepalen moet bij de opsomming van groote gebeurtenissen , de opvolging en de groote bedrijven van vorsten en
regenten; maar dat er moet worden onderzocht, welk verband
tusschen die groote voorvallen bestond , welke de omstandigheden waren, waaronder zij plaats grepen. De ontwikkeling
van de volken zelve , van de verschillende standen der maatschappij , en niet meer van de hoogere alleen, op dat zoo
gewigtig en ruim veld beweegt zich thans de historische wetenschap , ontslagen uit de enge banden , waarin zij vroeger
gekneld werd. Wat de geschiedenis , op die wijze bearbeid
en onderzocht , zijn kan , leeren ons o. a. Thomas Babington
Macaulay in zijne History of England; M. Guizot , in zijne
Histoire generale de la civilisation en Europe en in zijne Histoire de la civilisation en France, en zoo vele andere verdienstelijke geschiedkundige werken van lateren tijd, waarin voortreffelijke lessen voor het nageslacht uit de lotgevallen der vaderen
zijn verzameld , waardoor niet alleen het geheugen gescherpt ,
maar ook het verstand ontwikkeld en het hart veredeld wordt.
Bij deze wijze van beschouwing der geschiedenis wordt men
als het ware in den voortijd verplaatst , zoodat men de personen zelve ziet handelen en hoort spreken ; en verkrijgt alzoo elke bijzonderheid, zelfs van het dagelijksch leven, waarde
en belangrijkheid. Hoe waren de menschen in een bepaald
tijdperk ontwikkeld ; wat wisten , wat dachten zij ; waarmede
hielden zij zich bezig ; welke was hunne kleederdragt en welke
hunne huisselijke gewoonten ? Ziedaar zoovele vragen , die onbeantwoord moeten blijven , wanneer men zich uitsluitend be-
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paalt , om hen uit de boeken te leerera kennen, die in deftigen
leertoon geschreven , de handelende personen slechts in hun
statiegewaad voorstellen , zooals zij op het wereldtooneel te
voorschijn traden. ' Maar hoe diezelfde menschen werkelijk
waren in het maatschappelijk leven , en hoe zij zich in den
huisselijken kring voor deden -- dit alleen kan uit de oude
oorkonden en bescheiden , uit rekeningen , brieven en andere
stukken, uit dien tijd bewaard gebleven , geput en onderzocht
worden. Onder de papieren van het voormalig archief der
graven van Buren bevonden zich achttien geheel eigenhandige
en een onderteekende brief van Anna van Egmond aan haren
broeder Maximiliaan van Egmond geschreven 1), die , uit dat
oogpunt beschouwd , niet onbelangrijk zijn.
Tot goed begrip dier brieven komt het mij noodig voor ,
eenige korte opgaven omtrent de familiebetrekkingen van Anna
van Egmond te laten voorafgaan.
Frederik van Egmond en Leerdam , heer van IJsselstein ,
St. Maartensdijk , Kortgene , Kranendonk en Jaarsveld , was
gehuwd met Alida, erfdochter van Buren en St. Maartensdijk,
door welk huwelijk het voorn., graafschap en deze heerlijkheid
in het geslacht van Egmond overgingen. Frederik had twee zonen, Floris en Wemmer van Egmond, welke laatste ongehuwd
stierf , zoodat Floris de heerlijkheid van IJsselstein verkreeg.
Floris van Egmond was gehuwd met Margaretha van Bergen
erl had drie kinderen.
1. Anna van Egmond , de schrijfster der brieven , was de
oudste.
2. Maximiliaan van Egmond , die in 1548 te Brussel overleed , en wiens eenige dochter Anna van Egmond in 1551
huwde met Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau,
door welk huwelijk het graafschap Buren in het geslacht van
Oranje overging.
4) Drie dezer brieven behooren in eigendom aan jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol, die ze mij ter mededeeling goedgunstig heeft afgestaan.
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3. Walburg van Egmond , getrouwd met Robbrecht , grave
vander Mark , heer van Aremberg en Naaldwijk.
De vader van Anna van Egmond , graaf Floris van Buren ,
stierf volgens Kok Vaderl. Woordenboek , XIII, 198, in het
jaar 1519. Andere geslachtkundige schrijvers geven het jaar
1539 als zijn sterfjaar aan, en teregt , want in twee oorspronkelijke kwitantien , door Anna van Egmond onderteekend, komt
het navolgende voor:

„Want de voirs. viijc gulden sijn hem gegeuen zij-.
dert de doot van mijnen voirs. heer vader, dewelcke
is gestoruen den 25. Octobris anno (15)39 lestleden."
De moeder van Anna v. Egmond was , zooals wij zagen ,
Margaretha van Bergen , zuster van Maximiliaan van Bergen ,
van Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen, en van Maria,
vrouwe van BarbanCon. In welk jaar zij overleed is mij tot
hiertoe met geene zekerheid gebleken.
Anna van Egmond trad in eerste huwelijk met Joseph de
Montmorency chevalier , seigneur du pays de Nivelle, de Hubermont, Huysse, Burcht, Zwindrecht, St. Lin, Plaissis, Bouchard et du quart de la baronnie de Montmorency. Dit huwelijk
had plaats ten gevolge van de traite fail le 26 jour d'Aoust
Zan mille cinq centz tin gt trois 1). Hij overleed in 1530 te
Boulogne , werwaarts hij zich had begeven bij gelegenheid der
krooning van keizer Karel V 2).
Joseph de Montmorency, zoon van Philippe de Montmorency
en Marie de Homes , had de navolgende broeders en zusters.
1. Frederik de M. 2. Robert de M., seigneur de Vuimes.
Hij stierf 5 Maart ] 554. 3. Philippe de M. Hij erfde, na
doode zijns broeders, de heerlijkheid van Vuimes. 4. Ysabeau
de M. 5. Marguerite de M. 6. Maria de M. 7. Francoise
de M. 8. Helena de M. 9. Claude de M.
4) Zie Histoire gene'alogique de la maison de Montmorency et de
Laval, par Adré du Chesne Tourangeau , géographe du roy. Paris,
4624, p. 265.
2) Zie Histoire génealogique, p. 267.
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Uit dit eerste huwelijk had Anna van Egmond 4 kinderen
volgens de voormelde Histoire généalogique, p. 267 seq.; volgens Kok , Vaderl. Woordenb. , XIII , en den geslachtsboom
van v. Egmond in 1627 vervaardigd , zoude zij echter vhf kinderen hebben gehad.
1. Philips van M., heer van Nivelle , graaf van Homes en
van Meurs , baron van Altena , vrijheer van Weert, ridder van
het guide vlies. Hij huwde in Dec. 1540 met Walburch van
Nieuwenaar , (zie de brief n° 8), en werd den 5. Junij 1568
te Brussel onthoofd 1).
2. Floris van M., baron van Montigny , heer van Hubermont , Vimy en Leuse, graaf van Hornes , ridder van het
guide vlies , geboren in 1528, huwde in ] 565 met Helena de
Melun ; stierf in Oct. 15 70 op het kasteel van Simancas 2).
3. Maria van M., gehuwd 1° met Karel, tweeden graaf van
Lalaing enz., 1558 ; 2° met Pieter Ernst graaf van Mansfeld.
4. Eleonora van M., gehuwd 1° met Paulus de Lalaing ,
heer van Beignicourt of Bugnicourt , 2° met Antonie van Lalaing , graaf van Hoogstraten , baron van Borssele.
Hiermede wordt de lijst der kinderen van Anna van Egmond , voorkomende in de Histoire Généal. de la Maison de
Montmorency, gesloten. Ia de Preuves van het werk en aldaar
op p. 212 beroept zich de schrijver op een brief van 8 Mei
1537 , bezegeld door de schepenen der stad Douay , waarin
Floris van Egmond als grootvader en voogd van Philips, Floris , Maria en Alienor van Montmorency voorkomt en Anna
van Egmond als „alliée en secondes nopses auec Tiaull noble et
puissant seigneur Monseigneur Jehan conste de Hornes, seigneur
de Wert, 'Plena etc.
In den geslachtsboom van v. Egmond worden Anna's kinderen opgegeven als volgt :
Maria , Philips , Leonora en nog 2 zonen als : Florens ,
4)

Zie Zijne biographie bij Kok, 1.1. XX1, bl. 74 en volg. en

His-

Wire généalogique, p. 272.

2) Zie Kok, 1.1. XXIII, bl. 99 en volg. en

Histoire généal.,

p, 274.
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heer van Montigny, en Rogier , abt van St. Vaest tot Atrecht 1).
Van dezen laatsten heb ik alleen deze opgave aangetroffen.
Zeer waarschijnlijk heeft in de geslachtslijst van v. Egmond
eene verwarring plaats gehad. Anna van Egmond toch was ,
zooals wij zagen, in 1523 gehuwd en reeds in 1537 hertrouwd;
geen harer kinderen kan dus in laatstgemeld jaar ouder dan
13 jaren zijn geweest , en om welke reden zoude dan deze
Rogier niet voorkomen onder de kleinkinderen van graaf Floris
van Egmond , in wier belang hij als voogd handelde ; Kok
zegt ons ook niet , hoe hij tot de kennis van een vijfde kind
gekomen is.
Anna van Egmond trad in tweede huwelijk met Johan van
Homes ; hij was domheer van Luik en erfde, na het overlijden
van zijnen broeder Jacob , derden graaf van Hoorne , diens
titels. Zijne echt kinderloos blijvende , nam hij de voorkinderen zijner vrouw aan. Met hem stierf het manlijk oir van
het huis van Hoorne uit , en bij zijn dood in 1540 bekwam
Philips van Montmorency het graafschap van Hoorne en de
heerlijkheden van Altena en Weert.
Wat nu de brieven van Anna van Egmond betreft, slechts
een is van eene jaarteekening voorzien. Vier zijn geschreven

a monsr. d'Istain , mon bon frere ; de overigen a monsr. le
comte de Buere , mon bon frere. In aanmerking nemende dat

de drie eerste brieven , blijkens den inhoud , geschreven zijn
vóór den dood van graaf Floris van Buren, schijnt het dat Maximiliaan , tijdens het leven van zijn vader , den titel heeft gevoerd van seigneur d'Isselstein, en met deze heerlijkheid als
eenig zoon , na het overlijden van zijn oom Wemmer van
Egmond , heer van IJsselstein , zal zijn begiftigd , of wcl door
zijn oom bij uiterste wilsbeschikking daarmede zijn bevoorregt.
Bij de brieven zijn voorts kortelijk eenige ophelderingen gevoegd, waaruit tevens blijken zal welke orde men in de plaatsing gemeend heeft te moeten volgen.
I) Deze Rogier komt ook voor bij S. van Leeuwen , Batavia Illus.
trata, I, 950.
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I.
Mon frere. Je vous auize , que madame nostre
mere, ma suer dEggermon partieren juedy dissy , et
se jour ma renuoie mon cheriot auecque vne partie
de vostre menage , et pourse que ney yssy cheriot a
mandemen , ey tenu le cheriot de ma suer pour les
mener; vostre lacay (laquais) estoit sy hastee que ne
le sauoie tenier.
Mon frere , y fault que ma lettre me sert de reproche , chet que maues promis me venier voir vng
jour, se pendan que sieres a Curenge, mes lanes mys
en obly; toutefois jauoie espoir que en ses fetes de
Paques, quj fly duelt auoir faulte, quant y vous plera
mestres vostre promesse a excusicion. Jentens que
monsr. nostre oncle se porte par reson, grase a Dieu,
car come monsr. mon pere escripuit a madame, y ly
auoit espoir; toute la crente que ney, chet que pourxois (?) ne ly change. Je vous prie auoir de vous
noeuelles et sauoir coment y se porte , mes que ce
soit mardy, pourse que lors me pense partier pour
quelque affaire que jey.
Mon frere. Quant auxs cent escus que maues preste,
jen ey bailie Lxxv ii a madame ma mere; jespere ly
parfaire la reste la Synt Jan quj vient, et vous merchie bien fort du plesier que men aues fet; vng autrefois quan larey ousy quelque chose , de quoy vous
puis faire plesier , en le me mandan me trouueres
volontaire ; se chet le Creatuer, auquel je prie vous
donner bonne vie et longe, apres mestre recomande
de bien bon cuer a vostre bonne grase. De Wert
se xxviij. dAuril.
Mon frere , je ne vous fay nulle recommandacion
de monsr. de Horne , pourse quj nest point jssy;. je
laten ce soir ; par quoy vous ly voloir monde'. , sy
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monsr. de Liege demore a son opinion de faire son
entree le jour , que monsr. mon Pere ly a escript ,
sauoir xv jours deuan la Synt Jehan.
Vostre bien bonne suer et amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Mons". dIstain, mon bon frere.
Ma suer dEggermon , namelijk Walburg van Egmond , ge-

huwd met graaf Robbert van der Marck, graaf van Aigremont.
Monseigneur de Liege , Cornelis van Bergen , bisschop van

Luik , oom van Anna van Egmond van moeders zijde.
Van die geleende 100 kroonen wordt ook in den volgenden
brief gesproken , die blijkbaar in het jaar 1536 is geschreven,
om dat de beer van IJsselstein den veldtogt tegen de Franschen in 1536 bijwoonde , gelijk men lezen kan in een brief
van Lalaing aan Floris van Egmond , medegedeeld in de Kronijk van 1851 bl. 361.

II.
Mon frere. Pour se que de puis que parties de
Douay ney eult nouuelles de vous, me donne a erendre que sy aues Bult quelque fortune , que bien fort
me displerait combien que i espere le contrere jusques
sy; mes se jour jcy este ung pue trouble de ce que
ion ma dyt que les Franchois vont deuan Cambrey et
Nous vous lestes mys dedans pour atendre le siege.
Vela le bruit qui court en ce paies de Flandre qui
me samble nestre gran sens de vous et qui vous doit
soffiere de garder la ville dArras, sans vous mestre
plus en auanture. Je vous prie mon frere, mon amy,
de ne vous point taut mestre en hazart que vous et
tous vos parens et amt's en aient de penes, car sy
vous esties pas, se seroit au desplesier de nous tous
come reson, et je vous prie me pardonner ma folie,
le sousy, que jen ey, men fet parle y. Mon frere
jey vng rpt a Hubermon , qui a marie sa fille a
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vng qui desiere hanter la guere, lequel ma prie auoir
vne letre de recommandacion a vous , a ce que jen-.
ten. 11 et home de service , je vous prie ly voloir
faire quelque avansement, son beau pere et tan bien
mon servituer, que desieroit bien lavansement de ses
enfans , Chet le porteur de chete. II a nom Abraham de la Court, fete ly quelque bonne adresse pour
lamour de moy. Ce cira ara ton milleur cuer me
bien servier. Fete ly ovoir ij ou iij paies , sy faire
se puet. Mon frere , je vous mercie des cent escus
que maues preste, je les vous rendrey le plus tot que
porey; je me porte demain pour retourner en Hollande,
je vous prie auoir quelque fois de vos noeuelles. Qui
sera fyn de chete , mon frere mon amy, priant le
Createur vous donner bonne vie et longe et en sante
vng brief retour , qui ne sera james a mon premier
desier. e Escript a Oclon xxij. de May.
Votre bien bonne suer et plus grant amie.
Hetzelfde opschrift.
Anne dEgmont.
Zie aanteekening op den eersten brief. (Geschreven in 1536).

Oclon zal zijn Eukelen in Belgiën.

Mon frere. Lanchaals le seigneur de Olsen ma
dyt le bon offre , que luy aues fet, chet de prendre vng de ses enfans auecque vous en chelluy qui
et trespasse en vostre seruice , de quoy bien fort y
vous merchyse et se sente a james oblige ver vous ,
ausyn y vous en enuoite vng et vous suplite le voloir prendre , y mon prie auoir chete lettre pour
recomandacion , y desierre que vous en vuelles faire
seruier en vostre chambre. Ii et encore bien cru ,
vous le fasonneres a vostre main , lonnuer sera a
vous , sy deuient honeste homme. Je vous prie ne
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prendre de mauese part , que vous escrips chete, y
men ont tan prie , que ne loer en ey chupt faire
refus , toujours vous fres a vostre bon plesier. Qui
sera fyn de chete. Mon frere , mon amy, apres
mestre recomande de bien bon cuer a vostre bonne
soeuenanse et quan prendres vng bon butyn , men
voloir faire part , et ne vuelles oblier le pety cheval
de Floris , affyn qui puet estre remonte. Priant le
Creatuer vous dormer bonne vie et longe et nous
nous puisons renoir de brief en sante. Escript a
Wourkem la xv. de Juing.
oostre bien bonne suer et arme.
Anne dEgmont.
Opschrift. Monsr. dIstain (m)on bon frere.
Deze brief is waarschijnlijk in 1536 , mogelijk wel in 1537
geschreven.

Iv.
Mon frere , mon amy. Jey rechupt vostre lettre,
par laquelle desieres auoir les mules de mons r. de
Horne. Incontinent quil a veu vostre lettre, y ,nen a
point fet de refus , mes les vous enuoie tres volontiers , quan nen gres que faire , les ly pores rendre ,
ou synon vous en fres bien vous duexs ; y dyt , syl
auoit autre chose , de quoy eusies enuie , . quj seroit
bien mary que ne le demandies, car de bon cuer en
fyneres. Mon frere , vous distes , que estes la en
bien, que faites bonne chiere , quj et bon a croyre ,
car vous aues la compaingnie de mesme; mes je crin
que la bonne chiere vous soit a la fyn bien rendue,
a cause que le bruit court en ce paies , que les
Franchois sont vy fort, que riens plus, et mest auis,
que aues Men petyte compaingnie pour le atandre ;
par quoy vous prie voloir estre sage, et ne vous point
trop hazarder ; car la fortune vous poroit ousy bien
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venier que a vng mallueruex. Je croy que monsr.
nostre pere ne fera longe demuere a Graue pour
venier en Artois. Penses la bonne paciense , que
madame en a de son partemen , quj nest point sanse
cause , veu quil et homme ancien , et faiie grosse
painne et trauiel ne duit pas bien ensamble ; jen ey
de melleur espoir, plus que vous y estes, que lay edderes a subporter ses painnes , a quoy fay doubte
que en fres vostre deuoir. Mon frere , quant au
b(atard) de Horne, mons r. ly a baille vng cheual et
quelque pue dargent ; je vous suplie lauoir pour
recomande et ly vuelles faire quelque auantage, affyn quj puet gaingner quelque chose ; jl et bien en
vous lauanser en chela , toujours y ne sera pas a
vous faire tout humble seruise, comme a chelluy quj
la mis au monde ; a vostre retour fault que regardons ly faire auoir quelque bien de mons r. de Horne,
y ne vous en fera pas de refus. Mon frere, y fault
que vous prie pour le vilage de Vemy, que les auoir
en sauuegarde, et prinsypalemen les pouers suerestes
y prieron Dieu pour vous. Quj sera fyn de chete.
Mon frere, vous auizan que me trouueres vne suer a
james entieremen vostre, prest a vous faire tou plaisier et seruice , sans oblier me recomander a vostre
bonne soeuenanse, a laquelle prie auoir part, et que
ne vuelles oblier la cheyneste dor , que manes promise et que puisse auoir quelque fois de noeuelles.
Antoinne et auecque ma suer vostre famme par lequel
vous prie en auoir. Escript a Wert se xx. de Mars.
Vostre bien bonne suer et p(1)us grant amie,
Anne dEgmont.
Mon frere , j1 a fallu , que Fedrick soit demore
ij jours yssy, pourse que les mules nestoint pret pour
partier , par quoy vous prie nen estre mal contend.
Opschrift. Mons'. dIstain (Isselstain) mon bon frere.
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In dezen brief wordt gesproken van het vertrek van Floris
van Egmond naar Artois. Hij moet dus geschreven zijn in
1537 tijdens den oorlog tusschen keizer Karel den V en den
koning van Frankrijk. In de .Hisíoire de France par Daniel ,
t. VII, p. 810 leest men : „Aprés quoi le roi fit =tanner
„son armée sur toute cette frontiere et en fit marcher une
„partie en Piemont, ou it avoit avis que les troupes ennemies
„grossissoient , mais ce detachement fut contremandé sur la
„nouvelle que Floris d'Egmond comte de Bures et general de
„l'empereur avait investi St. Pol en Avril 1537.,
En in de registers gehouden bij meester .Jeri van der Goes I,
557. „Ende aldus doende , soude veertich duysent gaen tot
„defensie van Artois , ende die oirloge aldaer tegens de Fran„choisen, daer de heere van Buyren capiteyn generael van es."

V.
Mon frere. Je ne vuexs lesser vous aduertier que
jey enuoie ver monsr. de Liege pour sauoir coment
y se porte veu que lauoie lesse bien mal, quan je fus
ver luy a Zeuenberge , aussy maistre Jacop son secretaire mescript , quj se porte beaucop pis , quj ne
fyt lors, come pores veoir par sa lettre que vous enuoie et tout procede de desplesier quj se trouue tant
en debte , ausyn sy vos affaire le portoiet de vous
trouuere vnefois ver luy, chela ly feroit gran bien ,
quj ma cause le vows escripre incontinent mon retour
a Wourkem, quj sera luendy ou mardy, me trouuerey
ver luy, au cas que je trouue quj sempiere, me faudrey le vous mander; monsr. dUtrecht passyt en la
Bonne Semainne par Wourkem et me fyt promester de
venier auxs fetes de Paques vers luy a Vtrecht , se
que jey fet et me fet fort bonne chiere, quj nest pas
sans vous y auoir soehaite. Quj sera la fyn , mon
frere, esperant de vous veoir brief que bien fort deBiere, en aten an vostre venue ne vuexs lesser me

56

ramentenoir a vostre bonne grase , en laquelle de
bien bon cuer me recomande. De Vtrecht se xx.
jour de Auril.
Vostre bien bonne suer et vraie Arnie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Monsr. le conte de Buere, mon bon frere.
Deze brief dagteekent vermoedelijk van 1539 , want in de
kameraars-rekening van Utrecht van dat jaar vindt men onder
het rubriek schenkwijnen aangeteekend , dat van stads wegen
aan de vrouwe van Buren en de vrouwe van IJsselstein elk
8 kannen wijn werden geschonken.

VI.
Mon frere. Franchois ma dit lenuie que aues ,
que monsr. de Horne acepte la tutelle de mon neueux dArenberge auecque vous, et que en ce je fyche
mon mieuxs ce que jey fait, en sorte quil a acepte,
moienant que luy bailles lettre de indempnite, ce que
lay auons promis de par vous, sy le vuelles faire jl
le fera; y fault tenier les jens auecque hier condisions , je ney chupt faire autrement.
Mon frere, jenten que deues venier de brief a
Endouue auecque madame, quj ne sera point sans
vous voir au cas que me mandes , affyn que pulses
faire fyn de mon affaire. Je vous prie auoir soeuenanse de ce que vous priey yssy et que en ce ne me
vuelles faire refus; vous saues que mes enfans deuiente grans et quj noot point tou les biens du monde,
par quoy fault que les aides a norry.
Mon frere, je vous voudroie bien faire encore vne
requeste , chet que fue mons r, nostre pere auoit des
fourures de sables , qui vous plut men doener suelement pour vne paire de manche de robe , sy le
vous plet faire , me feries gran plesier, se chet le
Creatuer,, auquel je prie mon frere , mon amy apres
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mestre recommande de bien fort bon cuer a vostre
bonne soeuenanse. De Wert se iiij. de May.
Vostre bonne suer et amie ,
Anne dEgmont.
Opschrift. A nmonsr. le conte de Buere , mon
bon frere.
Neveux d'zlrenberge was de zoon van Walburg van Egmond, zijn vader graaf Robbert van der Marck was heer van
Aremberg. Bij zijn overlijden in 1544 kwam deze heerlijkheid,
die toen tot een graafschap werd verheven , aan Johan van
Ligne, heer van Barbancon, door diens huwelijk met Margaretha , dochter van Robbert van der Marck , die de heerlijkheid
van Aremberg van haar broeder erfde. Deze brief moet in
Mei van 1540 geschreven zijn. Hij spreekt van sabelbont
(fourures de sables) dat toebehoord heeft aan fue rnr. noire pere,
Floris van Egmond , die den 25. Oct. 15 39 was gestorven ;
en uit den aanhef des briefs blijkt, dat de graaf van Hoorne ,
die

in 1540 overleed , toen nog leefde.
VII.

Mon frere. Pour noeuelles je vous auize que moils'.
dArenberg a enuoie quere mon neueux son fys , et
et venu ier ousoir a Rekem. Jl auoit couche la nuit
a Dist, ou it y auoit de mes jens quj auoint mene
la bastarde de monsr. de Horne ver ma cousynne de
Noirkerme (Noircarmes), mes y ne poioint voir mondit neueux et ne bougoit sa chambre tan quj furent
party , mes ses jens disoint , que on auoit mande ma
suer de venier audit Rekem , ce que vous ey bien
volu mander , affyn que soles sur vostre garde. Je
crin que , quant y saron que mons r. de Horne et
vous sues acepte la tutelle y que ledit seignuer dArenberg fera du pis quj para. Mons". de Horne vuet
tou le jour enuoier la lettre audit seignuer dArenberg; je le delaie le plus que je puis, pourse que
VIII. J.
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Franchois me dit le faire tant que vous aries enuoie
ver Marck. Vuelle le haster le plus que pores, car
je ne le sares bonnemen plus longemen delaier; y dit
fly enuoier dimense ou luendy , sy vous voles que
on le tarde plus , le me vuelles mander, lors jen fe' rey
mon mieuxs ; mes sans auoir de vous noeuelles, enuoiera ladite lettre luendy. Quj sera la fyn , mon
frere , apres mestre recomande de bien bon cuer a
vous , priant le Creatuer vous donner bonne vie et
longe. De Wert se vij. de May.
Mon frere. Mons r. de Liege mescripuit ier vne
lettre , de me trouuer ver luy a Stockem pour vendredy, ou jey fet mes excuse , pensant que madame
et vous deues estre luendy ou mardy a Endonne ,
sur espoir que me manderes pour y venier et ey
remy mon veage ver mondit seignuer jusques mon
retour. Ousy son lacay me dit quj partieroit ver
Curenge , toutefois a ce que Courselle ma dit, chela
et change ; vous sares letout par vostre lettre.
Vostre bonne suer et vrale amie,
Anne dEgmont.
Opschrift Monsr. le conpte de Buere, mon bon frere.
Monsr. d'.drenberg is graaf Robbert van der Marck, gehuwd
met Walburg , zuster van Anna van Egmond.
lifonsr. de Liege was Cornelis van Bergen , bisschop van
Luik , oom van Anna van Egmond. Deze brief is even als de
voorgaande in 1540 geschreven.

VI I I.
Mon frere. Jey entendu que mons r. de Liege sen
ua ver lemperuer ; a chete cause ey enuoie ver lily
pour entendre sy ly pleroit me faire se bien de mener mon fys auecque luy, pour le donner a lemperuer , ce qui ma acorde et ma mande quil en fera
son mieuxs , et que a son arriue que vous duexs
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par ensamble en feres requeste a sa mate. Je vous
prie , mon frere , me monstre tour de bon frere et
de bon oncle, car y mest auis, sy vuelles prendre la
matiere au cuer, que le feres bien sortier en effet, et
Ia fianse que jey en vous a este cause que ey plus
tot despeche mondit fys, combien quj ne soit encore
bien quary, mes je ley fet, crindan vostre retour de
Prize, ce que on ma dit estre de brief. Je sey bien,
sy pores tant faire quj puet obtenier Ia chambre ,
que feres gran plesier a monsr . de Horne, veil lamitie quj ly porte , come sares par Synte Foy le bon
tour quj ly a fet , car y ly a toujours este present ;
toutefois, mon frere, je remes le tout a monsr. de Liege
et a vous, pour en faire come bon vous Kimble , car
vous estes chuxs desquels son auansemen despen. Mon
frere , quant a vous diere la disposicion de monsr.
mon mary, il et au retour de sa maladie , grase a
Dieu. Nous auons tenu garnison yssy a Malines duexs
mois et demy ; nous fesons nostre compte en partier
luendy prochain. Jespere que seres la fyn de la semainne a Wert; je croy quj viendres voir madame
nostre mere, quj ne sera sans vous voir, se je le puis
sauoir. Quj sera la fyn , mon frere mon amy, priant le Creatuer vous donner sa grase et a moy la
vostre, en la queue de bien bon cuer me recomande.
Lentieremen vostre bonne suer et vraie amie.
Anne dEgmont.
Opschrift. A monsr . le conte de Buere, mon bon frere.
Deze brief moet geschreven zijn tijdens Anna van Egmond
te Mechelen was en dus in het begin van 1540, hare mededeeling in aanmerking nemende, dat monsr. de Liege , dat is
Cornelis van Bergen , bisschop van Luik, oom van Anna van
Egmond, haren zoon Philips van Montmorency aan den keizer
zoude voorstellen. Het is bekend, dat keizer Karel V den 20.
Febr. 1540 zijne plegtige intrede binnen Gend gehouden heeft.
5*
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IX.
Mon fiere. 'f ey differe vous escripre jusques ou
de mon fys vostre nepueu , lequel estoit venu

retour

prender conge de monsr.
ce

mon mary et de moy pour

trouuer au jour , quj luy fat comande, a Namuer,

mes

a son ariue yssy a trouue molls,. de Horne ren-

chupt en maladie, Iaquelle continue de plus en plus,
en sorte que les medesyns ont pue despoir. Dieu luy
vuelle donner son salut. Vous poues penser la desolacion en quoy je suis; je rens grase a Dieu de la
belle conoisance qui ly fet. Jl a rechupt tous ses
drois desglise en bon cretien, et a fet son testamen,
ce que ne vous vuexs cheller quil a fet vostre nep ueu son heritier suel, en fesant le mariage de la fine
de mon cousyn de Nuwenaer et de luy, on se sont
trouue a sa requeste pour plus assuerer laffaire mesinguers de Liege , coadieutuer de Colongne , le
conte Guilame de Nassou, mon cousyn de Nuwenaer,
le conte Gompart de Nuwenaer , le lantcomanduer
de Trecht , et estoit mons r. Mon mary bien mary,
que nesties au paies pour vous auoir prier vous y
trouuer ausyn , quil a dit aladite compaingnie en la
presence de madame nostre mere quj y estoit , laquelle ma fet se plesier, suiant la requeste que mondit sr. luy a fet , de demorer jusques a ce que on
voit ce qui plera a Dieu faire de luy, ce quelle ma
promys de faire, ce quj mest grande consolacion.
Mon frere , sy le cas auenoit , je vous prie estre
toujours en mon aide, ce quelque affaire mauenoit,
vous estes chelluy, a quj je me adresseroie a garder
mon droyt, et ey chete fianse que ne me leries a mon
besoing; ousy je narey james rien quj ne sera otant
a vostre comandemen , que au mien, et ny trouueres
faulte. Mon frere, je vous prie encore vne fois auoir
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laffaire de mon fys pour recomande, obtenes son conge
le plus longemen que pores, toujours je hasterey son
partemen le plus tat que porey; mes au cas que
monsr. de Horne alloit de vie a trespas, y faudroit
quj releuit les teres, vous saues, ce quj fault et tien
cas , par quoy fetes en come le cas le requiert. Qui
sera la fyn, mon frere mon amy, apres mestre recomande de bien bon cuer a vostre bonne grase ,
priant le Creatuer vous donner bonne vie et longe.
De Wert se vij° de Desember.
Vostre bien bonne suer et vraie amie,
Anne dEgmont.
Opschrift.

Monsr. Ie conte de Buere , mon bon

frere.
Deze brief is den dag voor het overlijden van den graaf van,

borne in 1540 geschreven.

X.
Monsieur mon frere , de bon coeur et tout
comme je puys a vostre bonne graisce me
recommande.
Monsieur, it at esteis le plasyr de nostre Creatuer
dappelleer monsr. mon marry de certe vie caducque.
Je prye a Dieu luy volloir pardonneir et donnier a
lame repoys. A ceste cause et pour vous donneir a
cognoistre certaines affayres , qui touchent a la succession de monsr. mon marry, susdit enuoye porteur
de cestes , monsr. Sancte Foys, enuers vostre grace
pour a icelle donneir a entendre che que luy ayons
donneir en charghe ; pryant que de che que depar
moy dyrat, volloir donneir audience et adjouster foy,
donnant assistente et responce comme ay la parfaicte
fiance; quoy faisant me fereis plasyr, the chet Dieu,
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quj vous donne bonne vie et large. Escript
a Werdt le ix. de Decembre.
Vostre bien bonne suer,
Anne dEgmont.
monsr.
Opschrift. A
monsr. le conte de Bure.
liet blijkt uit deze brief dat het overlijden van den graaf

van borne in December vermoedelijk den 8. heeft plaats gehad.

XI.
Mon frere. Monsr. le coajutor de Coulongne et
le conte Guillame de Nassou mont escript duexs trouuer yssy le xiiij e de ce mois , pour entendre auxs
difficultes , mises par mon cousyn de Nuwenare au
traitee de mariage de mon fys et de sa fille, en reseruant, nest quil naient cause legitime, ne le pouoir
faire , dont jl men aduertieront en tamps asses ; a
quoy luer ay fet responce , que atendu que je nentend nullemen entrer en comnicasion sur lesdites affaires, que vous ny soies et aucuns mes amys et autres quj seuent de lintension de fue monsr. de Horne,
que Dieu absoule, dudit mariage, et aneeque ce quil
ny a assuerance coste, sil sy trouueront ou non; sur
quoy y mont de rechief escript , quil esperent bien
duexs y trouuer audit jour, dont ii out aduerty ycbelluy seignuer de Nuwenard, et quil ne cuident point,
quj ne sy trouuera ausy, nestoit que telz affaires
poroint suruenier, quil ne seroit de faire, dont il me
aduertiroint ausy en tanps , come pores veoir par
luer lettre , que vous enuoie; et pourse , mon frere,
que ne sey entendre quil les muet a prendre sy court
jour sans estre assueree , sy1 sy poroit trouuer ou
non , et que je nenten de wider ledite affaire sans
vostre chupt et consentemen , mes en vser du tout
par vostre aduis , et come il vous samblera pour le
mieuxs , je vous en ey bien vol escripre, pour sur ce
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auoir vostre bon auis; et come je my arey a regler,
vous requere de vous y trouuer, atendu que je ney
encore surte de luer venue, ne vous voudroie faire le
trauiel de venier en vain , mes estre assueree quj
tiendront le jour par euxs prins , aiant tanps conuenable pour vous y pouoir trouuer. Suis delibere
vous en auiser, pourse, sy possyble vous et, tant faire
pour moy et mon fys , clout je vous tins le pore ,
vous y voloir trouuer, estant suer que ne men feres
refus , come jey mon entier confidence en vous , car
je ne fay doubte que vostre presence poroit beaucop
a ladresse et vuidaingne dudite affaire, quj et vne des
chose de ce monde , que plus desiere ; vous priant
par ce portuer vostre bon auis, affyn de me conduire,
se non ce. Jenten que le conte Guilame et a Vtrecht,
lequel,* je croy, vous en a tenu pourpos de sa venue
yssy, atendu que luy auoie escript que ne vouloie
besongner audite affaire sans vostre presence. Je
mande mon fys venier ver moy pour chete affaire ,
sy besoing , et vous prie ly faire auoir son conge.
Sur ce , mon frere , ferey fyn , supliant au Creatuer
vous donner sa grase et a may la vostre, en laquelle
plus que de bon suer me recomande. De Wert se
vije de Januier.
Vostre biera bonne suer et parfaite amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. A monsr. le conte de Buere, mon bon frere.
Cousyn de Nuwenare is Willem , graaf van Nieuwenaar , bij-

genaamd de Oude.
Deze brief, betrekking hebbende op het huwelijk van Philips
de Montmorency, waarvan in een der vorige brieven wordt gesproken, schijnt

in het jaar 1541 te zijn geschreven.
XII.

Mon frere. Je ne vuexs lesser vous diere, come
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je suis este au Noeuel An et Roixs a Graue opres de
ma suer, ou auons fait fort bonne chiere, et fly auoit
faulte que de vostre personne. A diere vray, vous
nous faites sertous bien languir apres vostre venue,
veu que le desier que checun a de vous veoir. Je
voudroie que vous afaires fuchent vng pety passe ,
que puisies venier , quj ne sera james sy tot que je
le desiere; mes come jenten, on vous donne ousy bien
des facheries pardela , come on me fait pardecha. Je
suis encore en ce lieu de Wourkem, ou ne puis auoir
fyn de ce xe, come aues puelt entendre par vos jens
de Lerdam, qui vsent du mesme come moy, reserue
quj me lessent debourse au proches et vous sers tous
de exemple: Dieu nous en vuelle donner vne bonne fyn.
Mon frere , y fault que je vous die, que mon fys
Floris et venu ver moy, qui me moleste le plus
fort du monde destre a lemperuer , et pourse que
Flippe et a sa mate. tien oseroie parler auecque ce
quil et a la roine, crindan que sa ma te. le prendroit
de malle part , pour sy pile quil a este a elle , que
je bottise. Ausy vous suplie men donner vostre bon
auis , se quj vous samble que jen doy faire ; car en
chela et en tout autre chose ne vuexs riens faire sans
vostre auis et consel, car je vous tiens en partie luer
pere. La crinte que jey, chet que on ma dit que sa
mate. me porte quelque mauese vuelle , se que ne
puis penser a quoy lauoir merite, quj me donne tan
plus de crinte de choter; toutefois je ne pause en
riens auoir offence sa mate ., se ce nest a cause que
je soutien mon droit du xe , sy vous en ouues parler,
je vous prie, en defendan vostre droit , que noublies
le mien.
Mon frere , y fault ousy que je vous die , come
je suis assailly de moue'. de Bossu, a cause du douaire de ma cousynne sa fame , lequel y vuelt auoir
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maintenant de moy, combien que fue mons r. de Horne
ly a bailie son hipoteque sur Auelgem (?); mes jens ont
este en comunicasion auecque le siens a Malines, mes
come je puis entendre, ne se voelt aucunemen entendre a la raison; par quoy je vous voudroie bien prie,
sy Salmon eient ver vous de ma part , pour vous
requere de parler a mono. 1e Bossu , que en ce me
vuelles assister, come jen ey mon entiere fyanse que
feres. Sur ce , mon frere , ferey fyn , apres mestre
recomande bien fort a vostre bonne grase , priant a
Chelluy, quj a toute puisance, vous donner bonne vie
et longe. De Wourkem se xij e de Januier.
Vostre bien bonne suer et parfaite amie ,
Anne dEgmont.
Mon frere. Quant a mon fes de Horne, je le fay
tenier prest, pour faire le veage auecque lempereur,
sy bon vous samble , don me vuelles ousy mander
vostre auis.
Opschrift. Monsr. le conte de Buere, mon bon frere.
Deze brief is in 1541 geschreven. Uit het naschrift blijkt
dat de graaf van Hoorne gereed was om met den keizer de
reis naar Duitschland te aanvaarden. „Op ten 24. Jan. anno
1541 stilo Hollandiae" , lezen wij bij v. d. Goes , Register, I,
638. „es in effect geweest hoe dat de keyserlicke majesteyt
vuyt deze landen gereyst is in Duytslandt , om die catholicke
mitten protestanten te veraccorderen in enige articulen van
't heylige geloeue enz."
Welke de vrouw was van den graaf van Bossu , is mij niet
gebleken.

XIII.
Mon frere. Je me recommande de tresbon cueur
a vostre bonne grace. Et depuis les derrieres lettres
que vous ay escriptes, ay receu de rechief lettres de
mon drossart de Hornes , contenant entre autre eer-

GE;

taille article de ses nouuelles , de laquelle vous enuoye la copie. Et si le cas ainsi aduenoit , comme
ji escript, est bien de besoing de pourueoir ... resister aux emprinses , et suis bien seure que moy et
mes subjectz en auront a souffrir, nest que si bonne
ordre y soit mise , quilz ne puissent passer a leur
volunte. Jespere que monsr. le prince et vous y
pouruerez , car autrement le quartier de Brabans en
auroit beaucop de dommaige , vous pryant de tenir
tousiours la main enuers jcelui prince , que en cas
que vous allez en Frize , quie vous mescripuez , quil
vueille garder et preseruer moy et mes subjectz du
moindre dommaige , que faire se pourra. En de ce
dont pourray encores estre aduertye, ne foray faulte
de vous en aduiser. En faisant fin a ma lettre , a
tant , mon frere , je prye au Createur vous donner
sa grace. De Weert ce xxix e de Mars xLiij apres
Pasques.
get. Vostre bien bonne suer et amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. A monsr. le conte de Buren, mon bon frere.
Deze brief is niet eigenhandig door haar geschreven.
XIV.
Mon frere. A chete huere ey rechupt lettre de
mon drossart de Horne , laquelle vous enuoie , par
laquelle pores entendre, come les jens de lemperuer
et les Geldroys se sont battu ensamble, de la perte
quj a este dung cotte que dautre ; jey encore jens
dehors , se que je porey entendre , vous auertierey a
diligense.
Mon frere , pour otan que je pais entendre au fet
de la guere , me samble que sy la mate. auoit jens
de noeueau de cheual et de piet, et auecque rasam-
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bier chuels quj ont este en chete defaite retourner
deuan Sittard, y mest auis que de brief elle se renderoit ; car a se quo je puis entendre , les Geldrois
ont perdu beaucop de jens de Men, et sy en a y
beaucop de bless e , et sy a discord entre euxs,
et dauantage fly a point dargent , quj et la cause
prinsipalle. Y mest auis, sy Settard fat gaingne et
que on fyt le samblable deuan Rernud, quj luy aroit
espoir le gaingner, veu la dissension et pouerte, quj
et en ladite ville. Pourse que maues escript , que
desieres bien dauoir Remud , je vous ey bien volu
escripre, se quj men samble et a autres. Mon frere,
apres auoir met ma lettre, vous prie la bruller. Quj
sera la fyn , apres mestre recomande de bien fort
bon cuer a vostre bonne grase , priant Chelluy, quj
a toute puisance , vous dormer bonne vie et longe.
De Wert se xxvij e de Mars.
Vostre bien bonne suere et vraie amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Monsr. le conte de Buere, mon bon frere.
Deze brief schijnt in het jaar 1543 te zijn geschreven, omdat er gesproken wordt van eene nederlaag der keizerlijke krijgsbenden en van krijgsbedrijven bij Sittard. Maarten van Rossem had namelijk in Maart 1543 den hertog van .A.arschot ,
die Hensberg van levensmiddelen voorzien had, bij Sittard geheel geslagen. Zie Daniel t. VII, p. 852.

XV.
Mon frere. Je ne vuexs lesser vous diere , come
ii y at venu vng jentilhome en chete ville, soy di.-sant
estre ambassaduer de lesuecque de Mens , et laiant
chupt , luy ey fet presenter le vin et quelque paste,
luy mandan, sy luy plut, verder (Ender le lendemain
auecque moy, que feroie le mieuxs que poroie pour ly
faire bonne chiere ; tellemen quj vint diner auecque
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moy, et auoit son logfis a la ville , ou Cleuer estoit
ousy loge; et come y fyrent bonne chiere, apres quj
fut party de moy, luy comensa a diere , come jl auoit
charge de leuer quelques jens , et que en xv jours
ou iij semaines passeroit par se cartier , et eient sy
auant en pourpos, come ledit Cleuer ma dit, quj luy
prioit se trouuer a Nues (?), et que lors se deseleroit
entieremen sa charge. Et pourse que apres le partemen dudit jentilhome ledit Cleuer vint ver moy, me
ontant ses deuises, que lors je luy dit: „Cleuer, plus
quj vous a dit le suiure, voudroie bien que le fetes,
et mest auis , que mon frere sera bien aise dentendre
quelque noeuelles." Ausyn a ma requeste et alle jusques
a Nus , ou jl la trouue , et a sy auant entendu sa
comission , quil a charge depar le roy de Franche
a leuer pietons , come Horne , present portuer , vous
Biera plus amplemen. Son nom et Loduick van Diepemen , et dit quil a bonne connoisance de vous,
mon frere. Se que jen ey fet, a este pour le vous aduertier, affyn que, sy bon vous samble, le pores auertier
a lemperuer. Je vous assuere , que je nen fus en nul
point , quant on me dit quil auoit charge de leuer
pietons, et quj se donet nom de ambassduer et se
fesoit lors noemer Hans van Welter, quj me causet
de plus a enuoier Cleuer, crindan quj ly eult autre
faucllete, veu quj ne mauoit tenu pourpos quelconque
et que, incontinent quj fut party de ma maison, tint
ses pourpos , toutefois que ledit Cleuer le fyt bien
enuie a le suiuer, pourse quj ne se porte pas bien,
mes je luy dis que chetoit pour vostre seruice, ausyn
se le vous plet auoir ver vous, pour en ouuir se quil
en a entendu, le pores mander vers vous. Ledit capitainne a renuoie luendy ver Breban ; je panse que
chet a monsr . dOrleans ou a ses jens, car y ne chet
bonemen, come ii trouuera mien de mener ses jens
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en Franche. Les Franchois sont sy fyn, par quoy lemperuer a bien affaire a se bien garder; plus que en
estes auertie , en pores faire a vostre volonte. Quj
sera pour la fyn, mon frere, apres mestre recomande
bien fort a vostre bonne grase. De Wert se dernier
jour dAuril.
Mon frere. Se capitaine a forche argent , come on
ma dit , et cherse toute maniere a recouure capitai•
nes , pour ly mener jens , je vous prie le tenier
secret se que vous en escripts, et bruler ma Iettre.
Vostre bien bonne -suer et vraie amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Mons,. le conte de Buere, mon bon frere.

XVI.
Mon frere. Jey rechupt vostre Iettre, ousy vne de
mon cousyn de Berbanson , lequel mescript de son
besongne de Honselerdyck, des excuses que la granmere fet sur la prochimite, je mes la dispense du pape
a lencontre, je ne voy autre moien que vostre aide,
quj puelt le tout , veu que la dame , a quj la chose
touche , le remest du tout a ses tutuers et parens.
On dit que au besoing on congnoit ses amis, par quoy
deures maintenant monstre lamitie, que aues touiours
porte a mondit , cousyn , car nul autre- ne le peult
aider, de nous autres chet toute fanfare; de ma part
je ny pues riens , sy ly auoie ousy bonne puisance
que vous, y sentiroit que je luy voudroie faire sernice , car checun et tenu de aider les chiens , molenant quj vous samble que ce fut le profit de ma nepce,
car chet stelle ou vous estes le plus tenue. Quj sera
pour la fyn , mon frere , priant Ie Creatuer vous
donner sa grase et a moy la vostre , en laquelle de
bien bon cuer me recomande. De Wert se ixe de
Desember.
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Mon frere. Jey enuoie a Mors pour regarder sy
je poroie recouurir quelque venaison, or queue vient
trop tard pour Buere , elle vous viendra a point a
Vtrecht.
Vostre bien bonne suer et vraie amie ,
Anne dEgmont.
b
Opschrift Monsr: le conte de Buere, mon bon frere.
In dezen en in den hierop volgenden brief wordt gesproken
van een huwelijksaanzoek gedaan door mon cousyn de Berbanson (BarbanÇon), welke een kleinzoon schijnt geweest te zijn

van Walburg , de zuster van Anna van Egmond, wier dochter
Margaretha gehuwd was met Johan van Ligne , heer van BarbanÇon , uit welk huwelijk ontsproot Robbert van Ligne, prins
van BarbanÇon , graaf van Aigremont , die in 1614 overleden
is en die in 1545 of 1546 ongeveer 20 jaren kan geweest zijn.
Is hij de in den brief bedoelde persoon , dan zal hij huwelijksaanzoek gedaan hebben naar Margaretha van Lalaing , dochter
van zijne oudere zuster Margaretha van Ligne , die met den
graaf van Lalaing gehuwd was. Hij was dan oom van Margaretha van Lalaing, en daarom wordt er gesproken van zwarigheden wegens bloedverwantschap en van eene dispensatie
van den paus. In den volgenden brief wordt gezegd , dat hare
nepce d' ilrenberg es t retournée vers madame sa grandmère d' Arenberg. Margaretha van der Marck , gravin van Aremberg nu
was grootmoeder van Margaretha van Lalaing ; zij was gravin
van Aremberg geworden in 1544, nadat haar broeder Robbert,
de derde heer van Aremberg , overleden was ; het is derhalve
blijkbaar , dat deze en de twee volgende brieven na het jaar
1544 zijn geschreven.

XVII.
Mon frere. Aiant entendu vostre retour a Graue,
vous voudroie Men prier faire se bien a madame ma
mere , que de la venier veoir auan vostre partemen,
car elle desiere fort de vous veoir, on sy vous pie-
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soit venier a Heeswick, au cas que luy mandes, elle
sy trouuerat. Mon frere , je vous tiens memoratief
de la requeste , que je vous fys dernieremen a Bolduck , diet quj vous plut me prester vj e florin, je
les -vous renderey a chete Touchain ou plus tot , sy
vous plet , tel jour quj vous plera , ny ara faulte;
vng autrefois quan jarey ousy quelque chose , ne vous
sera fet refus , et vous suplie que a ce me vuelles
assister , sy vous vient a point le faire deliurer au
portuer de chete , jen enuoierey ma cedulle a chelluy quj vous plera. Qui sera la fyn, mon frere, priant
le Creatuer vous dormer sa grase et a moy la vostre , en laquelle plus que de bon a la vostrée. De
Wr ourkem se vj e de Jung.
Mon frere. Ma fille de Bengnecourt ma prie faire
ses bien humbles recomandacions a vostre bonne grasse,
elle sera auecque moy se pendan que son mary sera
a la guere.
Vostre bien bonne suer et parfaite amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Monsr. Ie conte de Buere, mon bon frere.

XVIII.
Mon frere. Estant arieue a Bolduck, y ey trouue
Stenus , quj dit que madame de Gaesbeke demoere
toujours en vng estat, et a se quj me dit, ma suer
remest ma nepce a vostre volonte; par quoy vous suplie lanuoier a madame ma mere , et me donner se
bien ly donner conge, queue me puet venier veoir, et
en ferey bonne garde. Je voudroie auoir cult se
bien que Stenus fut venu hier , sur espoir que je
luese amene auecque moy. Mon frere , je ne veuxs
lesser vous remerchier de vostre bonne chiere et de
tout lamitie que maues monstre. Je prie a Dieu
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me donner la grase le deseruier, vous assuerant de
se qui et en ma puisance pores vser de comandemen.
Mon frere , jey rechupt la response de Malines ,
ou it me mandent, que a luer samblan me faudra
faire come vous aues fait, chet de nantier, et crinte
fort qui ny ara autre moien , sy ausyn et , ny voy
autre remede que paciense. Qui sera lendroit , mon
Erere, ou ferey fin, apres auoir suplie au Tou Puisant
vous donner sa grase et a moy la vostre, en laquelie
plus que de bon cuer me recommande. De Bolduck
se xje de Aust.
Vostre bien bonne suer et vray amie,
Anne dEgmont.
Opschrift. Monsr. le conte de Buere, mon bon frere.
Deze brief heeft hier eene plaats gekregen , omdat er in
wordt verzocht , dat Maximiliaan van Buren aan Margaretha
van Lalaing en Aremberg verlof zoude geven om bij Anna van
Egmond te komen ; uit den volgenden brief ziet men dat dit
verzoek is ingewilligd en dat Margaretha van Lalaing weder
van Weert naar hare grootmoeder is vertrokken.

XIX.
Mon frere. Come par vostre derniere lettre mauies
escript , sy jentendoie quelque noeuelles , vous en
aduertier , je vous tiens aduerty, come ma nepce
dArenberg et retourne ver madame sa gran mere
dArenberg , estant arieue audit lieu , elle a trouue
Fales et le lutenant de Berges , lesquels madame de
Berges auoit enuoie ver madame sa granmere et ver
elle, et estoit luer comision pour la demander en mariage pour monsr. le marquis; affyn que par ce molen
tous differens, quil ont ensamble, seroit vuide. A se
que ma nepce mescript, elle a respondu a son acoustume,
se reinenstant du tout a la volonte de ses tuturs et ses
parens , se que madite , dame de Berges prent a son
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auantage , car elle a enuoie son drossart de Wouwe
ver madame ma mere, ma suer et moy pour en sauoir nostre opinion , en luy baillant instrucion , ce
(lui nous deuoit diere, dont vous enuoie copie, car a
ce quj ma dit Pales, a charge de aller vous et pour
vous diere ma response. Je luy ey dit se que vous
et tous ses aultres plus proches parens acordent, que
je ferey le cas panel; je ne puis entendre , coment
mon cousyn de Berbanson na autremen pourchasse,
car je croy, en aiant eult vostre faueur, quj fut paruenu a son desier; mes a mon samblan a bien fally,
car onques quj fut yssy, na james enuoie ver elle, y
ne deuoit pas sy chaudemen comenser pour le sy tot
lesser refroidier; se que vous en escrips je vous prie
quj demoere entre nous duexs , et bruler ma lettre
et ne vouloir diere , que vous ey enuoie linstrucion ,
car je ley eult en amitie dudit drossart, ' crindan
gull en poroit auoir maues gre. Se que jen 63r
nest synon affyn que en soies aduerty, vous pHant me vouloir mander sy la chose de mons r. de
Berges se fera sy ausyn et regardes bien au droit des
duexs autres filles, car y fault que en soies le pere,
vous connoises la finesse de ce monde. Quj sera pour
la fyn , mon frere , esperant que viendres bien tot
pardecha apres lordre tenue que lors deuiserons du
tout plus a loisier , se pendan mon frere ne vuexs
lesser me ramentenoir en vostre bonne grase , enlaquelle plus que de bon cuer me recomancle , priant
le Creatuer vous donner bonne vie et longe. De
Wert se xiije de Nouember.
Vostre Wen bonne suer et amie,
Anne dEgmont.
Mon frere. Jenten que mon frere de Vuimes et
en court, je vous prie que vuelles sentier de luy son
intension de nous proches , sy pories mestre vng bon
VIII. J.
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acord damitie , je le vondroie bien , affyn que je fuche hors de ses mauldis proches , ou je pers sens et
entendemen ; sy le pories mener en comuniquasion
amiable et en prendre la charge de ouier nous duexs
debast , je vous en prie , mes jl f audroit qui vient
de vous , et point de par moy; sy troues chete auis
bon, vous prie vous y emplier, come en vous ey ma
totale fianse, car vous saues le droit que jy pretend.
Opschrift. Monsr. le Bonte de Buere, mon bon frere.
Zie de aanteekeningen op de twee vorige brieven, mon fre're
de Vuimes was, gelijk vroeger gezegd is, Robbert de Montmorency, heer van Vuimes, broeder van den eersten man van
Anna van Egmond. Hij stierf in 1554.

4. Vergadering. 15 Februarlj. 1852.
Bibliotheek, Archief van Hardenbroek. Repertorium van historische bijdragen, voorkomende in verschillende tijdschriften, almanakken en genootschappelijke werken. Gebreken van Adolf
hertog van Kleef , tegen Arnold hertog van Gelder.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen
Van jhr. G. L. F. van Kinsehot te 's Hage , namens jhr.
Johan Pieter Comets de Groot , te 's Hage.
Levensschets van mr. Pieter de Groot , gezant der Vereenigde
Nederlanden , door jhr. Johan Pieter Comets de Groot. (Niet
in den handel), 's Gravenhage, 1847.
Van den heer F. H. Mertens, te Antwerpen.
Geschiedenis van Antwerpen , 1. stuk , VII. deel. (Vervolg).
Van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol , te Utrecht.
Neue Mittheilungen, lierausgegeben von dem Thuringisch-Sachsischen Verein. Achter Band , drittes and vierces Heft. Halle,
1850.
Le Mois , Resume' mensuel , historique et politique de tour les
événemens, par Alexandre Dumas, 1848.
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Van den heer mr. E. A. Sandbrink, te Utrecht.
Specimen liistorico juridicum de Advocatorum , qui in Belgio
Septerntrionali floruerunt , junibus ac doctrina , auctore E. A.
Sandbrink. Trajecti ad Rhenum, 1849.
Van jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck, te Utrecht.
Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland , meer bepaaldelijk van Utrecht , door jhr. mr. A. M. C.
van Asch van Wijck , 2 e deel , Utrecht, 1852.
Archief van Hardenbroek. De heeren C. A. Rethaan Macaré,
B. J. L. de Geer en J. J. de Geer doen verslag van eene ,
vroeger in hunne handen gestelde, verzameling van handschrif' ten , (zie Kronijlc, 1851, bl. 71) en berigten daarbij:
1°. Dat de belangrijkste missiven en verdere stukken dezer
verzameling reeds gedrukt zijn in het 5., 6. en 7. deel van het
Archief voor Kerkelijke en Wereldsclie geschiedenissen, uitgegeven
door wijlen den heer J. J. Doelt van Flensburg.
2°. Dat de Apologie adressée et la reine d'Angleterre pour le
sieur de Sonoy, Londres , 1588 Mars 27, stilo veteri, en de
Articles conclus entre le duc d'Alencon et les depute's des Provinces Unies des Pays-Bas á Anvers au Decembre 15 80 , in het
Nederduitsch vertaald zijn uitgegeven bij Bor, het eene stuk
in het 14. Boek , bl. 214, het andere in het 17. Boek , bl.
307, en in het Groot Placaatboek , 4. dl. bl. 68.
Repertorium van historische bijdragen, voorkomende in verschillende tijdschriften , almanakken en genootschappelijke werken.
De voorzitter vestigt de aandacht der leden op het belang,
dat in de uitgave van een soortgelijk repertorium ter bevordering van het historisch onderzoek is gelegen, en herinnert
daarbij aan het vroeger deswege door dr. E. R. Hermans te
's Hertogenbosch gedaan voorstel, (zie Kronijk, 1850, bl. 19).
Hij had zich daardoor opgewekt gevoeld om langzamerhand
aan dien arbeid een begin te maken en heeft, blijkens de ter
tafel gelegde alphabetische registers, reeds vele belangrijke artikelen bijeen verzameld uit de verschillende Volksalmanakken,
den Kunst- en Letterbode, de Vaderlandsche Lettero ffeningen, de
6*
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Boekzaal , den Gids enz. Het verzamelde is echter nog verre
van volledig te beschouwen , door de moeijelijkheid die er bestaat tot bekoming van een volledig exemplaar dier verschillende tijdschriften. Hij is van oordeel , dat vooral ook uit al
de werken , door de verschillende genootschappen uitgegeven,
datgene wat tot onze geschiedenis betrekking heeft behoort verzameld te worden , ten einde alzoo een doeltreffend geheel te
verkrijgen.
Nadat gemelde heer nader zijn gevoelen omtrent de wijze,
op welke zulk een arbeid behoorlijk kan worden tot stand
gebragt , heeft medegedeeld , wordt door de leden aan het
Bestuur des Genootschaps verzocht , om te trachten een gewenscht gevolg aan deze zaak te geven.
Gebreken van Adolf leerlog van Kleef , tegen Arnold hertog
van Gelder. Medegedeeld door den heer van Asch van Wijck.
Arnold , hertog van Gelder , sloot in het jaar 1423 een
verbond met Adolf, hertog van Kleef, waarbij tevens zijn huwelijk met Katharina , dochter van den laatsten en van Maria,
zuster van hertog Philips van Bourgondië, werd bepaald, welke
echt eerst in 1430 voltrokken werd. Dit verbond echter had
voornamelijk ten doel , om gezamenlijk aan Adolf van den
Berg , hertog van Gulik , die bij de aanvaarding van Arnold's
bestuur zijne aanspraken op het hertogdom van Gelder gelden
liet , tegenstand te bieden. Naauwelijks was dan ook de oorlog tegen het Sticht van Utrecht geëindigd , of Arnold werd
in een oorlog niet alleen met Adolf van Gulik, maar ook met
de stad Keulen ingewikkeld. Ook geraakte hij , in weerwil
van het in 1433 vernieuwd verbond van 1423 , met zijn
schoonvader in onmin.
Van de zijde van Arnold bestonden de grieven in de gevangenneming van Jan , heer van Ghemen , een zijner meest vertrouwde vrienden , in de inneming van den burg te Gennep ,
in het afzonderlijk verdrag , hetwelk Adolf van Kleef met den
hertog van den Berg had gesloten, en eindelijk in het veront-
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rusten van het Geldersch grondgebied en in de door Adolf verspreide smadelijke schriften, waarin zijn eer werd aangetast i),
Welke nu de grieven van de zijde van zijn schoonvader Adolf
waren , kan men tot in de kleinste bijzonderheden zien in het
navolgend oorspronkelijk stuk , dat onder de papieren van het
voormalig graafschap Buren berust en tot opschrift draagt:
„Des hertogen gebreke van Cleue an mijnen genedigen heren van
Gelre."

Uit den aanhef van deze gebreken blijkt , dat hertog Philips
van Bourgondië, besloten zijnde om de beide twistende partijen
met elkander te verzoenen , in de maand April 1435 zijne raden
Roland van Uitkerken en mr. Pieter van Renesse, eerst naar zijn
schoonbroeder Adolf, en daarna naar Arnold van Gelder zond,
met het aanbod om als bemiddelaar uitspraak in hunne geschillen
te doen. Hij noodigde hen derhalve uit , om tot dat einde hunne
grieven in geschrift te stellen , ten einde in eene daartoe te
Brussel op den 7. Mei 1435 beraamde dagvaard de zaak te beslechten. Arnold had zich daarenboven verbonden, om v66r de
uitspraak alle vijandelijkheden tegen Kleef te vermijden. Hierop
vertrouwende, zond Adolf van Kleef zijne vrienden naar de bepaalde dagvaard, en werden aldaar de wederziidsche stukken in
handen gesteld van Frederik van Meurs en Pieter van Renesse.
Van de Geldersche zijde schijnt men zich echter weinig aan de
belofte omtrent het staken van vijandelijkheden te hebben gehouden , althans Adolf van Kleef beklaagt zich , dat in dien
tusschentijd aan den bisschop van Munster , met wien hij in
oorlog was , onverhinderd het vervoer van levensmiddelen uit
Arnhem langs den Rijn naar Munster , in strijd met het hernieuwd verbond van 1433, werd toegelaten, ja zelfs , dat men
daartoe de hand had geleend , terwijl tevens door Johan van
Ghemen, Jan van Boetbcrgen en uit Wachtendonk zijne Kleef
sche onderdanen waren beschadigd geworden.
Het een en ander schijnt oorzaak geweest te zijn, dat bij de
1) Is. An, Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van
Gelderland, IV dl., X en XLVI.
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dagvaard te Brussel geene verzoening heeft kunnen tot stand
komen. Eene nadere bijeenkomst werd voorts door den graaf
van Meurs en Pieter van Renesse te Lobith belegd, waarop
ook de bisschop van Munster en Arnold van Gelder tegenwoordig waren en alwaar besloten werd , om op eene des zondags
na St. Laurentius te Berk te houden , dagvaard een bestand
van acht dagen tusschen den bisschop van Munster, Johan
van Ghemen en Adolf van Kleef te treffen en de vredesonderhandelingen voort te zetten.
Werkelijk werd dan ook in dit jaar de verzoening tusschen
Arnold en Adolf tot stand gebragt ; doch deze verzoening was
van zeer korten duur, want Adolf verliet weldra Arnold's zijde
en sloot zelfs een verbond van onderlinge vriendschap met den
hertog van Gulik.
Het schijnt, dat Arnold geheel bij onmagte was, om eene der
voornaamste voorwaarden van dit verbond, namelijk de bekrachtiging daarvan door de steden, ten uitvoer te brengen, ten minste
alle zijne pogingen leden schipbreuk op de halstarrigheid zijner
vier hoofdsteden 1). Zonder die bekrachtiging toch bestond er
voor Adolf, bij den toenmaligen toestand waarin Gelderland
verkeerde en bij de onmagt van Arnold om zijne woelzieke onderzaten te bedwingen , geen genoegzame waarborg voor de
veiligheid zijner onderzaten , die , zooals ons het stuk volledig
zal doen zien, zoozeer geleden hadden door roof, brand en
andere geweldenarijen, welke zelfs tot onder zijne oogen hadden plaats gegrepen.
tr it een meer algemeen oogpunt beschouwd, is het stuk ook
belangrijk te noemen, omdat het ons levendig voor oogen stelt
den graad van ruwheid en woestheid , welke in de toenmalige
zeden heerschten.

Des hertogen gebreke van Cleue an mijnen
gened. heren van Gelre.
Dese nabescreuen punten hebben wy Adolph, van
I) Zie Nijhoff 1.1., I, 4.
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Gaitz genaden hertoge van Cleue jnd greue vander
Marcke, jn gebreke ende vorderingen tgegen Arnolt ,
hertogen van Gelre etc.
Inden ijrsten seggen wy, dat die hertoge van Gelre
vurs. jn treffliken punten ende verbontenisse myt ons
gestaen heuet ende steet, na jnhalt sulker besegelden
brieue , as daer op tusschen ons beyden ende onser
beyder landen gegeuen ende hoge belauet ende beswaren sijn, die wilke van sijnre wegen ons in manichuoldigen stucken nyet gehalden ende verbreeckliken tot onguede gemaict sijn , des wy ende onse
lande ende lade groten verderfliken schaden geleden
hebben , as men jnt veruolge deser schrijfte hier na
wail verstaen mach.
Soe dan die hogeboren vermogende furste, hertoigh van Burgondien , van Brabant , etc. onse lieue
heer ende brueder , vernemende den onwille ende
twidracht tusschen den hertoge van Gelre vurs. ende
ons, sich bewijsden, sijnre liefden sulken onser twier
twydracht leet • wesen , jnd daer om vyt sijnre liefden goeden wille ende meyningen hier vyt seinden
sijne mercklike bodescap auermidz den vromen heren
Rolant van Vytkircken , ritter , jnd meister Peter
van Reness , doctoir , sijnre liefden rade , jnden
maende Aprille neest geleden , begerende ende gesynnende , dat wij onse saken ende gebreken , tusschen den hertoge van Gelre vors. ende ons opge,
staen , stellen wolden an onsen lieuen heren ende
broder hertogen van Burgondien vors. ende tot sijnre
liefden vitspreken , jnd daer op onse aensprake ende
gebreken bescreuen auermidz onse vriende auerseyn.
den an onsen lieuen heren ende broder hertogen van
Burgondien vurs. to Bruesell tot eenre dachuaert ,
die dair te wesen opgenomen was op den seuenden
dach des maentz Meye neist geleden; die selue heer
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Rolant ende meister apenbairden ons mede , dat sij
deer gelijke wernyngh hedden jn beueel an den
hertoge van Gelre vurs.; op wilke baetscap heren Rolandz ende meister Peters vurs. wij guetliken antworden , dat wij ter eren ende liefden onss lieuen heren
ende brueders hertogen van Burgondien vurs. dat
gherne doen wolden , myt meer der gelijken reeden
dair toe dyenende ; jnd die seluen heer Rolant ende
meister Peter meynden des gelijcks oick toe vynden
anden hertoge van Gelre, ende sijn daer op van ons
gescheiden. Dair na opten lesten lach des maendz
Apprille quaem ons een brieff,, vytgesant van heren
Rolant ende meister Peter vurs., jn wilken sij ons
screuen , onder anderen woirden : dat sij verworuen
ende verkregen hedden an den liertoge van Gelre,
dat oen belieuet bed , op die dachvaert to Bruesel
sijn gebreke ende aensprake, die hij hebben mochte
op ons, onsen lieuen heren ende brueder vurs. auer
te geuen , te seynden ende op te doen , die wilke
aensprake ende gebreke wail doir syen ende examiniert by onsen lieuen heren en de brueder voers.
jnd dit aldus gegaen, doichte van onsen lieuen heren
ende broder , dat die hertoigh van Gelre alle dese
punten rurenden den twiste ende irrongen voers.,
beheltlick sijnre eren ende gelympe, an onsen lieuen
heren ende brueder alingh setten ende blijuen mochte,
soe wolde die hertoighe van Gelre dat gerne doen
etc. Mede hebben heer Rolant ende meister Peter
vurs. in oiren brieue clairliken geschreuen , dat bynnen desen tijden gleeen nuwicheit geschien en solde
noch begonnen werden tusschen den hertogh ende
ons , bij toe doen , gehengnisse ende beueel des hertogen van Gelre , jnd llie solde dat verhueden na
sijnre macht. Vp dese dedinge hebben wij ons verlaten ende hebben oase vriende myt onsen beschreuen
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gebreken gesant toe Bruesel an onsen lieuen heren

wilkes handen ende dedingen dese saken voirt gehandelt
sijn, soe lange, dat sijne liefde anderwerff den edelen
heren Frederick, greuen to Moirse ende toe Saerwerden , onsen lieuen swager , ende meister Peter van
Reness vurs. beuael in deser saken gedaen hebben,
jnd bynnen des dat dese saken jn maten vurs. jn
dedingen onss lieuen heren jnd brueders voers. gestaen hebben, jnd gheen nuwicheit geschien en solde,
noch begonnen werden tusschen den hertogen vurs.
ende ons, as heer Rolandt ende meister Peter vurs.
ons gescreuen jnd wij ons daer toe verlaten hadden;
soe sijn ons daer bauen jnd synt der tijt vanden hertogen van Gelre vurs. ende den sijnen geschiet dese
nuwicheit na beschreuen :
Inden ijrsten soe wy in apenbaren lantkondiger
velen waren tgegen den bisschop van Monster, die
tot sijnen orber ende vorderinge sijnre rutere jnd weder ons hadde doen kopen tot Arnhem off flair omende brueder hertogen van Burgoildien vurs., jn

langhz inden lande van Gelre prouisie van haueren ,
die hie ende die sijne oeuel tot sijnen orber auer

land doir dat landt van Gelre in sijnen lande brengen mochten , jnd oick auer den Rijnstroem , ende
toe water nyet hynne en mochten , anders dan auer
onsen stroem , ende doirth oase geleyde , -wair vmb
die hertoigh van Gelre, onsen apenbaren vyanden vurs.
te behelpen ende ons te hynderen, myt macht van luden
sich onderwonden heuet die hauer ind anders sullichz
onser vyande guet doir onsen stroem jnd geleide onss
landz van Huessen te doen vueren, ons dat te ontweldigen , jnd heuet ons daer mede groffliken auervaren
sulke verbontenisse ende geloeue hij ons gelauet ende
geswaren hadde, des onwillen, onrechten ende hynders

wy nyet en hedden doruen lijden om ij" alde schilde.
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Dese schade hyr na beschreven is synt der tijt
vuns. ons jnd den onsen 'voir Orssoye jnd dair by geschiet van Johan van Geuren, Johan van Boitberch,
den vaigt van Bell ind den oeren vter Wachtendonck etc.
Volgen voorts deze opgaven. Arndt van Byenen
gevangen genomen , des he to schaden heuet vmbtrint
c Rijnssche gulden, alsmede Johan Saelman en Gerit
Soblen gevangen en geschat op 50 Arnli. g. Johan
Tacken gevangen , 25 runderen en 5 vierdell schaep
genomen , zijne schade berekend op 300 Arnh. g.
Voorts aan genomen paarden , koeijen , gebrantschat
ende gedinght t samen voor 400 dirnh. g.
Dese schade hyr na beschreuen is ons ende den
onsen bynnen der tijt voirs. geschiet van den vurs. in
onse n lande van Gennep , ende deels vyter der stat
vanden Graue , dat onse Iade vurs. aldair myt oeren
eden behalden hebben wair to wesen.
Inden krispel van Brakel waert eyn vey kraem geschynt ende verbrant, dat beter was dan vij s ende ix
Arnhemsche g.
Volgen voorts de namen van personen , die geldelijk
nadeel hebben geleden, onder welke o. a. voorkomen:
Thijs Lenneman 4 g., Epken Lémmen 100 g.,

Johan die Haen 67 g., Peter Wyer 400 g., Lijsbeth van Droegen 20 g., Neudeken Kreuet 20 g.,
Gadewich vander Schuren 20 g., Jutten Gesen
20 g.
Item noch den burgeren van Gennep geschaedt
bynnen tijden vurs. als o. a.: Derich die Raedt 40 g.,
Arnt Smyt 30 g., Derich Rademeker 5 g., Wilhem
Molengaidz 10 g., Henrich Druwel 5 g., Clais vander Slays 38 g., Heyerman 50 g., Gadert Longe
21 g., Johan Melyas 90 g., Gadert Molengaetz ende
Heyn van Eisen 6 g., Peter Druwel 26 g., Her-
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man Rosynk 10 g., Kathrijn Butker ] 2 g., Kathrijn
van Wetten 2 g., Johan Rosinck 16 g., Coynen 18
g., Lijsken Gruters 40 g., Derich Tyegeler 28 g.,
Jacop Schillinck 28 g., Neudeken Gyben 60 g., Gertruit van Elsen 8 g., den burgermeester aldair 43 g.,
Met Schardenberch 2 g., Peter Epken 2 g., Derich
Buck 4 g., den pastoir 11 g., Heyn vanden Berge 2
g., Luyt Remboltz 3 g., Henrich Mollengotz 3 g.,
Neudeke Schammeker 13 g., Willem Keeuet ende
sijn broiler 25 g., Wepken Bonen 40 g., Seger 01man 10 g., Reynken Keeuet 8 g. en Johan Keeuet
10 g., Johan van Loe 4 g., Jut van BrakeI 5 g.,
Dyemer die Visscher 10 g. en Peter Moir 18 g.
Dese schade hyr na beschreuen is bynnen der seiner tijt geschiet inden kirspel van Oitmersen;
Volgen de namen , waaronder: Johan Spikerman
20 g., Claes Woesich 14 g., Derich vanden Kampe
60 g., Henrich van Brakel 25 g., Herman van Meschade 90 g., Bele Schenden 20 g., Nyevyant 40 g.,
Euert Busscher 25 g., Johan Maes 50 g., Henrich
van Loe 2 g., Johan Bastart 200 g., Henrich van
Darn 56 g., Gheenken van Dairne 30 g., Herman
Luttelman soen Lauwert 80 g., Arnt Poyne 12 g.,
Gerart Lauwert 28 g., Johan van Rade, Peter Wyer
25 g., Heyn van Meschaede geschat wail 50 g. jnd
noch sittet hie gevangen , Rembolt Bijsteruelt 58 g.,
Johan Kessel 17 g., Johan Heitkens 20 g., Johan
Ermarus 10 g., Heyn Goden 40 g., Jacop Kremer
30 g., Kathrijn van Wichten 20 g., Mette van Heyss
20 g., Herman van Meer 4 g., Busscher 80 g., Gerart
Welman 32 g., Gerart Huger 60 . g., Derich Steynen
GO g., Richmoit 46 g., Frederich Keeuet 30 g.,
Rutger van Loen 40 g., Henrick van Bisteruelt 50
g., Jacop Woeste 5 g., Johan van Bisteruelt.
Item onsen ondersaten drye van Ottershem sitten
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noch to Rauensteyn jnden stock , die sij ten seluen
niael vyngen , doe sij tot Ottershem waren.
Item des Heisten sonnendaigz na Pinxteren neist
geleden hebben Johan van Boidberch jnd sijne mede
rijders gewest voir Cleue ende voer Cranenborch ,
jnd hebben aldair acht onser ondersaten geuangen ind
die ter Dukenborch bij Nyemegen bracht , die doch
na quijt sijn worden ieder swoenen , dan sie hebben
des nochtant to schaden ijc Arnh. g.
Item hebben die seluen genomen onsen ondersaten
tot Wannendael aan schapen, koeij en en paarden schaden berekend op 290 Arnh. g.
Item soe sijn wy ende onse ondersaten tot Embrick tot tween malen voer Eymbrick geschediget ,
wech ende weder doer dat lant van Gelre, jnd onse
dorpe tot Hueten aff gebrast, dair jn twe man doit
sijn verbrant, kraem geschint ende gebrant jnd vrouwen geschynnet soe naickt , dat sie nyet vmb en behielden , jnd voirt deels huyslude gevangen , jnd ,die
dat deden synt wech ende weder doir dat lant van
Gelre gereden , den vurs. schaden wy ende die onse
nyet en helden - doruen lijden vmb iiij m Arnh. g.
Item soe hebben onse vyant wech ende weder dat
lant van Gelre ende auer twee veerstede ons ende
die onse to Malborch geschediget an roue, brast ,
ende gevangen , dat geacht ende gewerdiget is op
viij m Arnh. g.
Item op sente Albijns dach op den hoff ter Bynten
gebrant huys ende schuer , genomen eyn pert , een
ganser , harnassch ende anderen huysrait , tsamen
getaxiert op iije Arnh. g. Opden seluen dach , soe
huyslude ende huyslude kynder tot sessen toe gevangen, voir oir attirlge ende sluytgelde lxxviij Arnh. g.,
alsmede 16 akkerpaarden, geschat op 173 Arnh. g.
Item op sente Peters ende Pauwels dach Johans
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hoff angen eynde op Ghenwinckel gebrant eyn huys
van vier gebonden , eyn schuer van Brij gebonden
ende ander gehoichte , drye runder verbrant , den
huysman sijn huysrait aff genomen, getaxiert tsamen
op ije Arnh. g. Op den cleynen Winckel eyn buys
gebrant , ende huysraet genomen , getaxiert op lxxx
Arnh. g. Op Pregelz guet, huys ende schuer gebrant,
ende den huysman aff genomen, getaxiert op 200
Arnh. g. Op Lyssemans guet twe huysse gebrant
ende twe schueren, ende an huysraet genomen ende
1 pert, tsamen getaxiert op ij e Arnh. g. Op den hoff
tot Wyerade genomen vj stuck quicks, ij armborsten,
eyn bedde, getaxiert op xxxiiij Arnh. g. Opden guede
to Vrydach gebrant huys ende schuer , jnd voirt an
Ingeduyme genomen, getaxiert op lxxx Arnh. gulden.
Op Kocx Kaetstat gebrant ende genomen , getaxiert
op xxiiij Arnh. g. Opde Gansweyden gebrant ende
genomen , getaxiert op 1 Arnh. g.
Item des vrijdaigz na sente Jacopsdach bij der
capellen llenrich Inghenwinckel 1 huys aff gebrant,
getaxiert myt den huysraet op lx Arnh. g.
Summe xij m lviij Arnh. g. ind ij" aide schilde.
Na desen hebben heer Frederich, greue to Moirse
ende toe Saerwerden, ind meyster Peter vurs. op een
dachuert by Lobetde , daer die bisschop van Monster
ende die hertoge van Gelre tsamen bij een ander
waren , een ander dachuert gemaict , die to Berck
wesen solde , ind myt consent der partijen vérlingt
ende gehalden waert aen te gaen op den sonnendage
na sente Laurentius dage , opden seluen sonnendage
to sonopgange een vrede aengaen solde tusschen
den bisscop van Monster , Johan van Ghemen ende
oiren hulperen van eenre ., ind ons ende onsen bul-peren vander ander sijden, durende acht dage langh
na jnhalt eenre cedelen, dair op gemaict die van
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woirde te woirde hijr na beschreuen volget , jnd der
heer Frederich greue to Moirse ende meister Peter
vurs. opten dage vurs. bekant hebben jn tegenwordicheit der heren ende vele gueder man, jnd mede,
dat die dach ende vreede verlengt was as vurs. steet;
jnd dat Johan van Ghemen incl sijn hulpere mede
jn desen vrede gestaen jnd den angenomen heuet,
mach men weten waerachtich te wesen hier bij , dat
hie daer op vyt handen onss geswaren baden , geheiten Claesken , onsen veedebrieff auermidz meister
Peter oen gesant jnd geleide brieff to den dage to
komen , ontfangen ende behalden heuet, as die selue
onse bade myt sijnen eden dat verwairdt ende gichtwoirde dair aff gedaen heuet , jnd hie is so tot den
dage komen , jnd vrienden des bisscops van Monster
jnd hertogen van Gelre hebben sijne ansprake oen
tgegenwordich wesende opgedaen , die copie vander
cedelen des vreden hier vurg. hijr na bescreuen volget:
Toe weten , dat onse genedige heer die greue van Moirse
ende meister Peter van Reness van wegen onss genedigen
heren hertogen van Burgondien enen dach gegaidt hebben,
alsoe dat onse genedige heer van Monster, onse genedige heer
van Gelre ende oase genedige heer van Cleue wesen solen en
neisten sonnendage auer xiiij dage , datz opden sonnendage
na sente Peters dage ad vincula , tgegen den auent to Berck,
Baer oase genedige heer die ertzbisschop vary Colne, oase heer
van Moirse , ende meister Peter vurs. alsdan oick wesen soelen , des neesten daigz der gedingen tusschen den heren vurs.
to bestaen. Item opden vurs. sonnendage na sente Peters dach
ad vincula ours, te sonnen opgange sail een vrede aengaen tusschen onsen genedigen heren van Monster ende van Cleue, den
van Ghemen ende den jongen van Ci lenborch ende hoeren hulperen ende hulpers hulperen, hoeren landen, lullen ende ondersaten , bis op den sonnendage dair neest volgende te sonnen on-
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dergange , doch hoirre gheen dair en bynnen jn des anderen lande
te komen. Item sail oase genedige heer van Cleue voir hem,
sijne landen, lude ende ondersaten ende alle der hij mechtich
is , sonder argelist doen geleyden onsen genedigen heer van'
Gelre ende den van Ghemen myt hoeren vrienden , die myt
hem opden dage komende werden , te water ende te lande ,
ende dat to bestellen an Elbert van Alphem, Derich van Hetterscheit jnd Wolter Kirskorff , dat twe van den dryen vurs.
onsen genedigen heer van Gelre ende den van Ghemen myt
hoeren vrienden aennemen ende weder ende wech geleyden s pelen , als voirs. steit , wanneer sy des gesynen.
Item sall onse genedige heer van Cleue oich bestellen myt
Goessen Stetken ende Johan sijnen broder , dat sy onsen genedigen heer van Monster myt sijnen vrienden, die myt hem
to den dage komende werden , veiligen ende geleyden soilen
van Boicholte tot den dage to Berck ende vanden dage wederomme to Boicholt ; jnd op dese veilicheide ende geleyde
onss genedigen heren van Munster ende van Gelre sail onse
genedige heer van Cleue hoen geboirlike brieue genen. Item
sal onse genedige heer van Cleue myt synen vrienden , die
myt hem van Coilne hier aff to Berck tot den dage komende
werden , jnd wederomme bis to Colne, ende oich die van
Buederick dair komende werden , te water ende te lande, weck
ende weder , veilich ende geleidt wesen voir onsen genedigen
heren van Monster ende voir den van Ghemen ind voer
hoeren lande , lude ende ondersaten ende hoeren hulperen
ende hulpers hulperen , dair op sij omen genedigen heren van
Cleue oir geboirlike brieue geuen soilen. Ende onse genedige
heer van Moirse sall ouch selue, o ff auermidz heren Sybert van
Eyle ende Johan van Loirspeck , onsen genedigen heer van
Cleue myt sijnen vrienden an nemen to Coilne to veiligen ende
te geleiden tot den dage to Berck , voer onsen genedigen heren van Munster ende den van Ghemen ende hoeren hulperen
ende hulpers hulperen. Item off onse genedige heer van Cleue
tot desen dage ende bestande gekommen kan ende volgen will,
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dat sail hie tusschen dit ende en neesten sonnendage auer acht
dage. Item off

dose dachuart ende vrede voer sich gaen , soe

soelen die gevangen an beyden sijden dach hebben den tijt des
vurs. vreden, die reisigen op hoer sekerheit ende die huyslude
op redelike borchtocht gedadingt , des vrijdaigz nader Helige
Apostelen dage diuisionis, jnden jair onss Heren m. iiijc. xxxvj°.

Bynne welken vreden jnd die wile wy ende onse
vriende opder dachuart to Berck waren , ind ons tot
den vrede verlieten, so hebben hulpere Johans van
Ghemen in onsen lande geschediget ende gebrant.
Inden ijrsten den hoff to Wydevonderen myt sijnre
toebehoeringen , jnd koen gebrant , jnd deel hauen
genomen , dat sich tsamen hoger lopen sail jnd onse
ondersaten nyet en hedden doruen lijden om v c R. g.
valent x e Arnh. g. Voorts te Cranenborch genomen 5
paarden, geschat op 100 Arnh. g. en vier door hulperen Johans van Ghem engevangen van welke een geschat
op ongeveer 30 Arnh. g., die ander drye sitten noch
inden stoecke to Rauensteen. Item soe hebben die
seluen Johan van Alphem , onsen rait , dyenre ende
hulper , soe die gheen hoede voer sy en hadden om.
des vreden wille, bij nacht gebrant sijne voirgeborchten to Langendonck , dair een kraem opden huse
was, ende hebben oen dair mede an koern, haeuen,
getymmeren ende gereitscap geschediget wail v m Arnh.
gulden. Item des gelijcks hebben die seluen Herman
vander Horst , onsen dyenre ende hulper, drie sijnre
huyslude aff geuangen , inci deel hauen genomen, des
hie nyet en hedde doruen lijden omb c Arnh. g.
Summe vande vredebraken vj mijc xxx Arnh. g.
Ind weten die bisscop van Monster jnd die hertoge
van Gelre desen vrede van wegen Johans van Ghemen mede bededingt hebben , jnd sij oen in oirre
anspraken oen toe verdedingen , angenomen hebben ,
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as oick oirre vriende van oirre wegen op den dage
to Berck , jn tegenwordicheit des eerwerdigen jn
Gade vaders ende heren, heren Dederich ertzbisscop
to Colne , heren Frederich greue to Moirsse etc.,
meister Peter van Reness jnd der heren rade vele ,
apenbairliken dat bekant ende geseget hebben, sie
willen Johan van Ghemen verantworden ende verdedingen: soe gesynnen wy vanden hertoge van Gelre
vurs. die vredebraken ende schaden vurs. gericht, off
dat hie Johan van Ghemen dringe die richtinge to
doin, jnd meynen dat billick onuertaigliken ende voir
geschien soilen , aengesien dat die schade ende vredebrake nv bynnen ende auer desen vreden ,ende dedinge geschiet sijn.
Als wy dan voir geruert hebben van verbontenisse,
die die hertoge van Gelre jnd sijne lande myt ons
ende onsen landen jngestaen hebben ende staen, die
twewerff hoge belauet , beswaren , verbrieuet ende
besiegelt sij, jnd ons ende den onsen vanden hertoigh
van Gelre ende den sijnen voir ende na in mennigen
stucken nyet gehalden , dan verbreeckliken tot ongoede gemaict sijn , soe hebben wy ende die onse
daer aff in schaden ende gebreken an den hertoige
van Gelre vorscr. voir deer tijt , eer onse lieue heer
ende broder tusschen oen ende ons te dedingen angeheuen heuet.
Inden ijssten, also as onse samen verbuntnise jaheldet aldus :
Voirt soilen wy heren vurs, jnd van beyden sijden all onse
lande, lude, stede, slaete ende ondersaten, die wy nv hebben
ende namails krijgen , die tijt lanek des verbonds so truweliken , geloifliken ende verbontliken onder een ander staen
ende leuen , dat mallick van ons den anderen van ons myt
lijue , landen , lullen , steden , ondersaten ende volremacht helVIII. J.
7
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pen ende bystendich wesen sail myt veden op alle die ghene,
dair mede miser ennieh te veden komen is jnd jn toekomenden tijden to veden komende wurdt, jnd op alle die ghene
die sick daerynne mengende werden , jnd die hulpe , bystant
ende velen, soilen wy ende alle oase amptlude, stede ende ondersaten anheuen ende onse ontsegbrieue dair op vytseinden
bynnen xiiij dagen, na den dat onser ennich den anderen van
ons des gesynet off gesynen duet myt sijnen mont off brieuen
an sijne tgegenwordicheit off an die stede , dair sijne kost liggende hedde die ghene , an wilken die hulpe gesennen wurdt,
vytgeseget jn deser vurs. hulpen ende bistandt van onser
beider sijden dat Heilige Roemsche Rijck jnd den hogeboren
fursten hertogen van Brabant etc.
Na inhalt dis puntz, as wy Adolph hertoige van
Cleue ind vander Marcke jnd wy den hertoge van
Gelre vurs. hadden doen manen omb hulpe ons te
doen, na jnhalt onss samen verbondz vurs., soe is hie
argelistliken myt enen sijnen rennere, geheiten Posse,
vyant worden onss broders vurs., sonder anders enich
hulpe off gevolge myt sijnen amptiuden, steden ende
ondersater jn der veden ons to doen , also dat onse
broder ende onse vyande vurs. van des hertoigen van
Gelre vurs. veden ghenen hynder, jnd wy ende onse
lande gheen hulpe daer van en hadden, van wilker
sijnre ontruwen wij nyet alleen ongeholpen bleuer ,
dan dair toe sweirlicken gehyndert ende onse vyande
gestarckt worden , des wy ende onse lande tot verderflikén schaeden ende kost komen sijn , soe onse
stede onss landz vander Marcke ons doe aff gingen,
des ons gheen noit en were geweest, hedde die hertoge vurs. ons geholpen, as hie ons gelauet ende geswaren heuet, den schaeden wy nyet en dorsten geleden hebben omb iliem aide schilden.
Item seggen wy , dat die hertoge van Gelre vurs.
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in den vurs. sijnen verbonden bij raede sijnre ritterschappe ende stede sich tot ons ende onsen landen
verbonden heuet myt hoegliker eden ende besegelden
brieuen, vrientliken ende truwelicken myt ons te staen
ende jn geenrewijs te doen myt raede noch myt lade,
heymelicken noch apenbair , tgegen ons noch tgegen
onse lande, stede, slate, lude, noch ondersaten etc.,
oick ons noch onsen landen, steden, luden, noch ondersaten ennigen schade te doen off geschien Iaten
jn enigerwijs, vyt noch doir sijnen steden , slaeten ,
vesten, landen, noch veersteden, jnd weder dair toe,
to water noch to lande ; jnd off des yet geschege ,
dat solden hie ende wij ende onser beyder ondersaten truweliken helpen weren , bescudden ende die
hantdedigen helpen halden ende leueren den ghenen
van onss , den die schaede geschiet were etc., jnd van
all den ghenen die also in onser ennichz landt geschediget hedden , en sail nyemant geveiliget noch
geleydt , gehuyset noch geherbergt , gespiset noch
gevoedet werden jn des anderen van onss landen ,
steden , noch slaeten jn gheenrewijs. Hier bauen
hebben hertoigh Arnolt vurs. jnd sijne amptlude ende
ondersaten gehenget , dat doir sijne lande auer sijne
veerstede, myt namen auer die Maese, auer den Rijne
ende auer die Wale, in onsen lande van Lyemersche,
van Hefter, van Huessen jnd , anders to beyden sijnen
des Rijns ons jnd onsen landen ende luden verderfliken schaede geschiet is an auergrepen, roue, brande,
-gevangenen ende der gelijcken, daer aff der parthijen,
deels hier na beschreuen , an eenre summe tsamen
gerekent hoger lopen dan Lxxj m ix° aide schilde jnd
xLviijm cLxij Arnh. gulden.
Welke schaeden ende auergrepen ons ende den onsen
jn een lanck tijtz mennichuoldiger ende meer geschiet
sijn na der tijt , dat die herloge van Gelre vurs. jnd
7*
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auermidz onser twijer vriende to rade worden ,
onsen verbont vurs. opt nye te belauen jnd auer dat
Melige Ewangelium te besweren, opdat id te gunstliker
ende to beth gehalden wurde; dat geschach op sente
Symon ende Judas misse jnden jair ons Heren m
iiij c ende xxxiij ; jnd wattan wy ons gunstliken ende
truwelicken daer toe gegeuen hadden jnd gauen, den
hertoige van Gelre to lieue , selue vyant to werden
des landz van Gulick, jnd onse ritterschap, ondersaten
ende stede vyant te maken des hertogen vanden
Berge , jnd hebben ons oick inder veden also truweliken, myt kosteliken dyenste den hertoge van Gelre
te doen, bewesen jnd swairre ende meerre kost van
ruteren gehalden , dan die hertoge van Gelre selue
dede , as dat wail lantkondich is , jnd vriende ende
vyande wail weten ; soe is ons doch ende onsen ondersaten hier en bauen vanden hertoge van Gelre
ind den sijnen ondanckberlick myt vergeten sijnre hoeger gelaeften wedervaeren, as hijr na beschreuen steet,
bynnen der seluer tijt , dat wij also in sijnre hulpe
waren jnd wy ende die onse oen ende den sijnen
nyet anders dan trouwe ende gonste bewijsden.
Ten ijrsten, kortz na der vernyvinge des verbontz
vurs. sijn onse vyande , myt namen die Rauensteynsche , gekomen wech ende weder doirdt landt
van Gelre ind hebben gerouet ende gebrant voir
Cleue, ind sijn na der daet gekomen to Nyemegen
ende ten Graue, dair hie selue myt sijnre kost wonachtich was.
Item op sente Katherijnen anent, na der vernygingen
des verbontz neistvolgende, die seluen opden Houwe
twe onser ondersaten gevangen ende oir haue genomen ende enen hoff gebrant by Cleue ende dair
geschediget, soe guet as viij e Arnh. g., dat wy an den.
hertoge van Gelre voers. merckliken veruolgden, sul-
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ken onsen schade gericht ende verhuedt werden, dat
ons nyet gedijen en konde; war omb wy den hertoge
vurs. na jnhalt onss verbontz gemaent hebben , myt
veden ons to helpen op die vurs. onse vyande, myt
namen Henrich van Nassaw, bastart, ende Henrich van
Nysterick jnd andere onse vyande, aldair as hie schuldich was na jnhaldt des verbonds vurs.; jnd dese
manynge geschiede ombtrint onser Vrouwen missen
Conceptie na der vernyvinge des verbondz vurs., des
hertogh Arnolt vurs. nyet geachtet en heuet, vergetende dat hie soe kurtliken dair te voeren op dat Helige Ewangelium hoighliken geswaren hadde. Daer na
ende bynnen der seluer tijt dat wy den hertogh vurs.
kostlaken dienden ende holpen tgegen den Berghschen
ende Guliker , soe heuet hie ons gelike seer doir
sijne lande ende auer sijne veerstede rouen laten ,
moirtbarnen ende kraemschynnen , onse ondersaten
vangen ende doit schieten , jnd die ghene , die dat
gedaen hadden , quamen dair na to Nyemegen , dair
onse richter van Huessen an den richter van Nyemegen gesan onse vyande vurs. to besetten ende to
hallen , dat nyet geschien en konde , went die hertogh vurs,, doe dair wesende, des nyet gehengen en
wolde , as onse richter van Huessen segede , dat die
richter van Nyemegen oen geantwordt bed, waer omb
wy anderwerf f den hertogh vurs. myt onsen apenen
brieuen hebben doen manen, na jnhalt onss verbonds
ons to helpen op heren Wolter Baw , amptman to
Rauenstein , Henrich van Nassaw, bastart , ende Nysterick etc. jnd andere onse vyande , aldaer des die
hertogh vurs. vergeten sijnre ede oick nyet en achten
den schaden ende weigeringe der hulpen ende verbrekingh der gelouen , wy nyet geleden en hedden om
xm aide schilden.
Item des vrijdaigz na Aire Heligen dage anno etc.
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xxxiiij onse vyande vurs. toegetast to Wijlre , die
onse dyenre ende ondersaten veruolgden ende die toe
Nyemegen jn vluwen, der onse knechte aldaer enen
gevangen hebben , meynende dat oen hulpe geschiet
solde wesen auermidz die Gelresschen onse vyande
te bekrechtigen ende ons te leueren , na jnhalt des
verbonds ; dat onss nyet geschien en konde , sonder
onse vriende ende knechte, die onse vyande soe veruolgden , sijn dair gehalden , onse vyande sijn oen
ontweldiget ende wegh gebracht; jnd wattain die hertoge vurs. der hogeboirner furstynnen onser lieuer gesellynnen, hertogynne van Cleue ende greuynne vander
Marcke, doe sie sijnen soen to Graue vter dopen hoeff,
toesegede, die vurs. onse vriende ende knechte quijt
solden wesen , dat selue sijne vriende van rade van
sijnre wegen onsen vrienden oick segeden, myt namen heer Schelert van Obbendorp, heer Roilman van
Well , ritter, Johan van Wickroed, Johan van Broichusen ende Johan die Joide , dan dair na en volghden nyet dan woirde , jnd onse vriende ende knechte
voers. moisten to Nyemegen blijuen onss onwillen, soe
lange dat sie dair verteerden vje Arnh. g., die wy
betalen, ende onse vriende ende knecht dair toe eyne
aide oirvede doen moisten , eer sy van dair komen
konden, also dat ons dair an nyet geholpen en hebben ede , segele off brieue des hertogen vurs., die
hij op sijn hulpe ende bystant ons to doen ende onsen schaden to verhueden , jnd wy ende die onse
velicheit ende gelegde to hebben, gegeuen hadde, den
onwillen ende schaeden wy oick nyet geleden en helden om vm schilde.
Ind omb deser vurs. gebreken will , die ons onverschulde vanden hertogh vurs. moitwillichlic te geschien , verhingt ende oick gedain sijn , ende doch
van sijnre ede ende verbontz wegen nyet geschien en
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solden , hebben wy vele veruolgt ende geschreuen
anden hertoge van Gelre , sijnre ritterschap ende stede
richtinge te eischen, dat ons nyet geholpen en heuet;
want dan onse verbontenisse heldt, weirt sake dat in
toekomenden tijden dis verbonds in enigen punten,
voir off na hier jn geruert, ennighe gebreke, twiste,
off stoete op stunden tusschen onss heren offte onsen
ondersaten vurs, dat Got verhuede, dair omb en sail
dit verbont in alien jnd ytliken sijnen punten nyet te
mynre macht hebben ende behalden, dan id sail ongeledt ende ongebraken blijuen volkomelick, off nye
gebreke offte stoete dair jn gevallen weren , jnd
dair op soelen wij heren van beyden sijden , tot gesynnen des gheens van ons, den des noet were, onse
vriende van onsen rade schicken op onse gewoenlicke maelstede bij Lobeide opden Weerde, jnd doen
die gebreken , twiste ende stoete rechuerdigen , slichten ende aff leggen gunstliken ende vrientliken, myt
mynnen off myt rechte etc.
Soe wy dan merckeden, dat die hertoge van Gelre
vurs. in mennigen punten ende stucken apenbairliken myt moetwille dede ende voeghden to geschien,
onverschult van ons, tgegen dese vurs. onse verbontenisse jnd tgegen geloue ende truwe , geleide ende

velicheit ende anders , des die selue verbuntnisse tot
onser ende der onser behoef billis vermoichten , vergeten sijnre ede, dair to gedaen, jnd ondancber, des
dat wy jnder seiner tijt onse lant ende lude omb sijnen will truweliken tot veden vytgesat hebben jnd
oen soe kosteliken holpen ende dienden , als deels
voirgeruert is , jnd hie en sal nummer mytter waerheit geseggen konnen , dat wy myt woirden off myt
wercken deer ongonsten ende ondoighden, ye clein
off groit , auer oen verschuldt hebben : soe hebben
wy daeromme myt onsen apenen besegelden brieuen
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oen veruolgt encle gesonnen, onse gebreken ter vytdracht te komen laten ind sijn vriende ende rade
tgegen onse vriende op onse gewoenlike maelstede
bij Lobede to schicken te dage , den wy oen dair
to teyckenden , myt namen des vrijdaigz voer Palme
dach anno etc. xxxv.
Daer wy onse vriende van rade treflike schickten
des dages te waerden ind den nae te gaen , na jn..

halt ende vitwijsinge der voirs. onser verbontenisse,
jnd die selue onse vriende aldaer verbeyden meer dan
vier uren lanck na gewoenlike dage tijt, sonder van
wegen des hertogen van Gelre en is nyemant dair
gekomen , sijne tollener ende gesynde tot Lobede en
wisten oick nyet van nyemant sijnre vriende, die dair
komen solden, soe dat onse vriende dair to vergeues
waren jnd ongevordert wederomme trecken mochten;
jnd na den hie ons oick alsoe daige ende vytdracht,
rechtz ende mynne vytgegaen jnd dair mede jnd
anderen meer punten onss verbondz vurs. vredelicken
verbreckelicken worden is , dein verbonde wy `altijt
na te gaen willich ende oerboedich geweest sijn, soe
hebben wy daer omb jnd noch meirre trefliker ende
redeliker saken will, ons geboirliken bewegende, oen
bewerden laten, oen gheen hulp langer te doen tgegen onsen neuen, den hertoge vanden Berge etc., as
wy dat van eren, rechtz ende reden wegen doen mochten jnd ons oick geboirden te doen, as wy van Gaitz
genaden dat wail bewijsen kunnen tot alre tijt , ons
des noet ende geboirlic is ; jnd woe wail hie wuste
dat wy bereet waren eren ende rechtz myt oen te
plegen, soe en is oen des nyet genoich geweest, dan
hij heefft daer banen achter onsen rugge ende onvervolget an ons sijn snoede, onwaerachtige ende
gecklike woirde ende schrifte te onrecht auer onse
ere ende gelymp geseget ende gescreuen , as dat wy
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onser ede oen verbreeckelicken wesen solden , dair
an hie oeuel ende onrecht geseget ende gescreuen
heuet , van wilken wy beteringe ende richtinge van
oen eysschen , also groit alse hie ons die billick van
eren ende rechtz wegen doen sal. Item omb roues
ende brands ind menniger geweldiger daet will, die ondersaten- des stichtz van Munster, myt naemen Haecke
vanden wolffberge, Henr. van Mengelin, Bertolt die
Hert jnd anderen , ons ende onsen landen ende luden
gedaen ende toe gevoeget hebben , jnd deels bynnen
geloifliken bestande , as wy ende onse ondersaten
gheen hoede voer sy en hadden , sijn wy toe veden
komen myt den bisscop jnd stichte van Munster, jnd
hebben doen manen hertogh Arnolt vurs. omme hulpe
ons to doen tgegen den bisscop ende stichte vurs.,
alse hie sculdich is na jnhalt onss verhondz vurs.,
des hie , vergeten off nyet achtende sijnre ede , ons
nyet allein geweigert heuet , dan dair toe myt versprekingen off verbindingen myt den bisscop vurs.
oen tgegen ons gesterct ende ons gekrencket heuet,
jnd dair toe jnder vele eynden van sijnen lande heefft
hie apenbair jn kircken ende anders doen kundigen
ende verbieden , dat nyemant van sijnen ondersaten
onss helpen noch dyenen en solde , dat hie onbillick
dede , na den hie twewerff gelauet ende geswaren
heuet myt allen sijnre ritterscap , steden ende ondersaten ende volre macht ons te helpen. Die ongelouen ende ontrouwe ons soe geschiet van oen, onse
vyande to starcken ind schaede, onwille ende hynder
ons ende den onsen daer aff komende, wy nyet geleden en wolden hebben omb L m alde schilde.
Item helt onse verbontenisse, weert sake dat onser ennichz ondersaten een off meer den anderen van
ons , off des anderen van ons ondersaten ennige vele
maicten off toevuegden , die veden sail rnallick van
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ons tot gesynnen des anderen van ons affdoen ronder vertreck , as oen dat verkondiget wordt , off na
den verkondigen bynnen xiiij dagen myt veden helpen den ghenen van ons , den des noit were , op
den ghenen die- die veden alsoe gemaict off toegevueght helde jnden vyantliken doen.
Hier bauen sijn Johan van Boitberch Claessoen ,
ind Edewart van Gulich, bastart, vaigt to Bell, ind
oirre mederidere , ondersaten des landt van Gelre,
onse vyant worden , myt kortter verwaringe ons to
schedigen vyt jnd in dat landt van Celre, jnd hebben
voer onser stat Oirssoye toe getast , haue genomen
jnd enen man -geuangen , geheiten Frederich op der
Gaten, jnd den affgeschat XL R. g., jnd namen ijcLxxv
vercken , die wail iije ende vijftich Arnh. g. weerrit
waren , jnd op die selue reyse hebben die vurs. sich
voer Oyrssoye vytgegeuen , dat sie orient weren jnd
ons toebehoirden , jnd wolden tot Orssoye auer den
Rijne vaeren , jnd meynden myt sulker verrederijen
jn onse stat Orssoye gekomen hebben jnd die te
wynnen , dat onse here Got doch verhueden , auermidz datz onsen vrienden daer an bestonde te twijuelen. Jnd woe wail wy den hertoge van Gelre dit
verkundiget ende gesonnen hebben , die vede aff te
doen off bynnen vierthien dagen ons to helpen etc.,
soe heuet bie dat moetwillichliken nyet alleen geweigert , dan lair toe deels sijnen amptluden ende steden doen schrijuen ende gebieden , dat men die vurs.
Johan van Boitberch ende vaight van Belle ongehyndert rijden soelen laten , onse landt to schedigen,
went dat sijne wille sij jnd hie gehenget hebbe , die
vurs. onse vyandt to werden, wilke sijnre eren oue l
vueghet , aengesien sijne ede ende geloifnisse hie ons
daer mede apenbairliken myt wille auertreden heuet.
Item omb dat jd verbont to beth besorght jnd to
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vlittiger gehalden vuurde, js mede belaeft ende geruert
jnden vurs. onsen verbonde, dat all onser beider heren
amptlude ende richtere , die ennige stucken van ennich onser heren lande off slaeten jn beuele hebben,
dat verbont mede besweren soilen, jnd dat onser geen
ennige amptlude setten off versetten en sail , die en
soilen des gelijxs doen, daer toe wy ye bereet gewest sijn , jnd hebben hertogh Arndt vurs. ducke
daeromme doen veruolgen ende manen, sonder dat en
heuet ons noch nyet van oen gedijen konnen , daer
bij wy ende onse ondersaten jnd lande to groten
schaede komen sijn , des onwillen wy nyet geleden
en hedden omb ijm aide schilde.
Gebreke die wy hebben an Johan van Ghemen jnd
den sijnen , den die hertogh van Gelre to verdelingen angenomen heuet. Jnden ijrsten heuet Johan van
Ghemen vurs. banen huldinge , manschap ende ede,
hie ons plichtich was ende ons gedaen heuet, na jnhalt
sijnre brieue ons dair op gegeuen, arghlicken tgegen ons
jnd onse lande geworuen ende gededinght tusschen
den bisscop van Monster jnd den hertogh van Gelre,
jnd den seluen hertogen , die ons to helpen verbonden was , ende is ons tot onguede gemaict , jnd aen

den bisschop van Munster tgegen ons tot verbontnisse
gededingt heuet , dat ons ende onsen landen to groten laste , hynder , schaeden ende onwillen gekomen
is ; jnd went den seluen Johan van oirveden ende
huldingen wegen ons alsoe gedaen dat nyet en beteemden , soe hebben wy auermidz onsen brieuen
oen daer in beschuldiget , vmb sich daer jn to verantwerden ende to ontschuldigen , as hie ons dat
oick geswaren hadde te doen , na jnhalt sijnre brieue
ons dair op gegeuen , deer onscholt hie oick nyet
gedaen en heuet , jnd heuet sich daer mede apenbairliken getoent lauelois ende meynedich to wesen,
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der ontrouwen ende verbrekinge sijnre ede myt den
hynder , schaeden ende onwillen vurs. wy nyet en
hedden doruen lijden omb Lm aide schilde.
Item went wy ende onse lande ende ondersaten
grofliken geschediget worden van ondersaten des gestichts van Monster jnd anderen daer vyt ende dair
jn , jncl. ons dair omb noit was to veeren, yrst onse
amplude ende ondersaten vyant to laten werden , jnd
seluen vyant sijs woirden des bisscops ende gestichtz
van Munster , soe hebben lude ende ondersaten Johans van Gemen onse vriende ende die onse gelaget,
voirgewacht , gejaegt ende wederstaen , soe vele sij
konden den Munsterschen to behulpe, dat onse vriende
sich daer an toe verhalen nyet komen en konden ,
daer omb wy vele veruolgz an Johan vurs. gedaen
hebben sullick wederstant van sijnen lullen ende
ondersaten aff to doen , dat hie oick billick gedaen
hedde, aengesien dat hie onse geswaren gehulde man
was , dat ons doch nyet gedijen en konde , daer bij
wy ende onse vriende groten hynchr ende schaeden
ende onwillen gehadt hebben , dat wy ende die onse
nyet en dorsten geleden hebben voer x m alde schilde.
Item heeft die selue Johan ons verwilkoirt , verlaeft ende verswaeren onse vyant nyet to werden, hie
en hedde ons yrst geleuert ende betailt iiijm aide schilde, daer en bauen is hie onse vyant worden jnd en
heefft ons dat geit nyet getaelt, die ongeloue ende mysdaet eisschen wij gebetert ende dat geit vurs. betailt.
Item heuet hie ons dair mede vreuelicken verbroickt sijne lene , die hie van ons hielde ende nyet
opgeseget en hadde, myt naemen die borgh toe Ghemen , myt den goeden dair toe gehoerende, myt der
vaighdijen auer die gulle ende lude des gestichtz ende
cloisters to Vreden jnd gesynnen vanden hertoge van
Gelre, die Johan van Ghemen jn sijnre anspraken to

101

verdelingen angenomen heefft , dat hie oen dair toe
balde , ons ende den onsen den schaden vurs. to
richten , jnd ons vervreuelde lene ons auer to lieueren, jnd die summe schilde, as iiij m aide scilde, to betalen, off dat die hertogh van Gelre vurs. seluen ons
die richte leuere ende betaele , angesien dat hie Johan van Ghemen moitwillichlick an g enomen heefft
tgegen ons to verdelingen bynnen der tijt, dat Johan
vurs. onse vyant was, jnd die hertoge vurs. van verbondz wegen tusschen oen ende ons dat onbillicken
dede , jnd dat Johan vurs. ons myt sijnen eden verbuntlic was , ende is, as vurs. steet , dat mach men
sien inden brieuen, wy van oen hebben, der copien
hijr na bescreuen volgen :
Vniuersis presens scriptum visuris et audituris ego Goedefridus , miles nobilis de Ghemen, cupio esse notum , quod de
consensu et consilio parentum et amicorum meorum et mei libera
voluntate, prehabita deliberacione sufficienti, castrum meum Gemen, superius et inferius, integere cum omnibus bonis et attinentiis , que actenus tenui et mei progenitores tenuerunt de viro
nobili domino Theoderico comite Cliuensi et suis progenitoribus
titulo feodi , libere in manus huius domini mei comitis Cliuensis
resignaui, ipsi castro meo et bonis predictis ad vsus Goisswini
senioris filij mei plane et manifeste renuntiando , quibus bonis et
castro ad perpetuum jdem Goisswinus a domino comite infeodatus est modo debito et consueto. Ego vero Goisswinus predictus
extremus dominus de Gemen profiteor me, tamquam ligium fidelem, dictum castrum Gemen integre superius et inferius titulo
ligij feodi cum omnibus bonis, que pater meus a domino comite
Cleuensi tenuit , ab ipso domino comite in feodum suscepisse
et acceptasse et me fecisse et prestitisse eidem domino meo
comiti Cliuensi , prout ligius fidelis facere tenetur et prestare,
debitam fidelitatem et fidelitatis debitum juramentum, promittens
fide et juramento prestitis et factis, in ipsius domini mei comi-
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tis Cliuensis obsequio et voluntate, tamquam ligius fidelis, cum
castro meo G emen, bonis meis et corpore meo , consilio, auxilio
jugiter permanere. Preterea nos Goedefridus et Goisswinus prenominati cum filijs et fratribus nostris vniuersis promittimus sub fide
et juramento prestitis, quod in nemoribus dictis Homar et Meynt
nec etiam in ceteris nemoribus ipsius domini comitis Cliuensis
vsquam venationes aliquas facere non debebimus nec exercere,
omni juri, si quod habuimus jn dictis nemoribus Homa(r) et Meynt,
ratione venationis plane et plenarie renuntiando. In cuius rei
robur et testimonium nos Goedefridus et Goisswinus pariter presentibus litteris nostra sigilla, ne premissa valeant imposterum ab
aliquibus violari, duximus apponenda, et sigilla nostrorum lamicorum et consanguineorum, qui premissis interfuerunt et per quos
premissa existent ordinata, videlicet viri venerabilis domini Theoderici prepositi Xanctensi, domini Gerlaci de Isenborch , domini
Everwinij de Goterswick , virorum nobilium , H enrici domini de
Lecka, Stephani domini de Zuelen , domini Bernardi de Strunkede, Swederi de Alpein, nostrorum consanguineorum, domini
Theoderici de Vonderen , domini Theoderici de Mommento et
domini Rutgeri de Borstade, rogauimus apponi, ut premissa
maiorem habeant firmitatem. Actum et datum Wissele feria xta
ante diem beate Margarete virginis anno Domini m°.

cc°.

Lxxx°.

Iek Johan, heer toe Ghemen , doe kont allen lullen : Also
die hogeboren furst , heer Adolph hertoge van Cleue jnd greue
vander Marcke, mijn genedige lieue heer, my beleent heuet mytter borgh toe Ghemen, ouerste ende nederste, myt vorborchten
jnd anders myt allen vestingen , die dair sijn ind gemaict moigen werden , myt den gueden dair toe gehoerende jnd anders myt allen oeren toebehorngen, ind myt der vaghedien auer dat
guet , guede ende lode des gestichtz ende cloisters toe Vreden,
myt oirren toebehoringen , jn manieren ende voirwerden, as sijne
genaden brieue, my daer op gegeuen , jnhalden , die van woirde
te woirde hier na bescreuen volget : „Wy Adolph , van Gaitz
genaden hertoge van Cleue ind greue vander Mareke , doen
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kondt ende bekennen voer ons, onse eruen ende nakomelingen,
hertogen van Cleue , dat wy , orkonde onser manne hijr na
bescreuen , beleent hebben ende verlenen myt desen brieff
Johan heren toe Ghemen myt der borgh to Gliemen, auerste
ende nederste , myt vorborchten ende anders , myt allen vestingen , die dair sijn ende gemaict mogen werden , jnd myt
allen gueden dair to gehorende, ende anders myt allen oeren
toebehoringen , ende myt der vaighdien auer dat guet , ,guede
ende lude ende gestichtz ende cloisters to Vreden mit oiren
tobehoringen , tot Zutphenschen leenrechten , myt sulken onderscheide ende voirwerden , dat Johan vurs. ende sijn eruen die
lien ende manscap vors. ons , onsen eruen off nacomelingen
vors. nyet opseggen noch opgeuen , noch vyant werden en soilen , Johan vurs. ende sijn eruen en hebben ons , onsen eruen
ende nacomelingen an eenre somme yrst wail betailt jnd in
onse seker behalt geleuert vj m guede aide Franckrixsche ende
keysersche schilde , guet van golde ind swaer genoich van gewichte , ofte die weerde dair voir , an goden anderen golde,
jnd doch nyet te myn sollen wy , onse eruen ende nacomelingen voers. onse recht ende vorderinge hebben ende behalden
sonder yemantz wederseggen an onsen lenen vurs. myt oirren
toebehoringen , die soe opgegeven off opgeseget weren. Jnd
hier op heuet ons Johan vurs. gedaen ede ende huldinge van
trouwen , as een man sijnen heren schuldich is to doen , jnd
hier hebben auer ende aen geweest onse manne ende reele,
die edele Borghart Stecke , Juden Molenbroick , heer Wessel
praist to Wissehel, Gerlach van Voshem, Elbert van Alphein
heer to Hoenpel, Ludolph van Schonenvelt geheiten van Graistorp , jnd Wolter Kirskorff to getuge onthaelt; jnd des to orkonde hebben wy onsen segel an desen brieff doin hangen. Gegeuen jnden jair onss Heren m. iiij c . xxxij. opden dincxdage na
sente Valentijns dage." Soe bekenne ick Johan vurs. voir my
ende voer mijn eruen, dat ick die vurs. borgh to Gemen, auerste ende nederste, myt voerborchten ende anders myt a ll en vestingen , die dair sijn ende gemaict mogen werden , myt den
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gueden ende toebehoringen , die vaighdie vors. myt luden ,
gueden jnd allen oirren toebehoringen , jnd myt allen sulken
onderscheide ende voirweerden, as vurs. staen, van mijnen lieuen
genedigen heren hertogen vurs. to leen ontfangen heb, tot Zutphenschen leenrechten , na vytwisinge sijnre genaden brieue
vors.; jnd ick ende mijn eruen soilen die vors. borch Gemen,
auerste ende nederste , myt vorborchten ende anders myt allen
vestingen, die dair sijn ende gemaict mogen werden , myt gueden jnd allen oirren toebehoringen, jnd die vurs. vaighdie myt
luden , gueden ende allen tobehoringen , soe voirt ten ewigen
dagen tot Zutphenschen leenrechten myt allen voirwerden
ende onderscheide vurs. ontfangen jnd kalden van mijnen genedigen heren voers., sijnen eruen ende nacomelingen , hertoigen van Cleue. Alle punten vors., soe woe my off mijn eruen
die semelick off ennich bysonder antreffen ende antreffende
moigen werden , heb ick Johan vurs. voer my jnd voer mijn
eruen mijne lieuen genedigen heren voers. ende sijnen eruen
ende nacomelingen voers. gesekert ende gelaift jn gueden
trouwen jnd myt opgerichten vingeren jnd gestaefden eden
lijfkick auer den heligen geswaren , gelaue , sekere ende swere
auermidz desen brieff vast , stede ende onuerbrekelich to halden ende to doen ende te vollentrecken , sonder argelist, jnd
sonder enich behulp geistlics o ff wereltlics rechten off anders
dair tgegen te suecken off to doin in enigerwijs. Jnd des to
orkonde heb ick mijnen Siegel an desen brieff gehangen , jnd
heb gebeden den edelen joncher Borchard Stecke , Iugen Molenbroick , Geirlach van Vossem , Elbert van Alphen, heer tot
Hoenpel , Ludolph van Schonenvelt geheiten van Graesdorp ,
Wolter Kirskorff ende Derich Heymerich , die tot meerrer
konden mede auer my ende mijnen eruen te besegelen ; des
wy Borchart Stecke , Gerlach van Vossem , Elbert van Alphein , Ludolph Wolter ende Derich voers. bekennen jnd hebben om beden Johan heer toe Gliemen vurs. onse segele
mede an desen brieff gehangen. Gegeuen jnden jaer ons Heren m. iiij c. xxxij. des dinxdaigz na Valentinij.
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Ich, Johan , heer toe G erven , doe kont allen luden : Also die
hogeboren furste mijn genedige lieue heer , heer Adolph hertoge van Cleue jnd greue vender Marcke , my heefft doen besetten, tueuen off halden, omme saken wille sijne genaden an
my to vorderen hadden van leene wegen , je van sijnre genaden ontfangen solde, jnd soe wat Baer aff komen ende verlopen
is, soe bekenne jck voer my ende mijne eruen jnd voir alle die
ghene , die van mijnre off van der saiken wegen des to schaffen moigen hebben , dat mijn genedige heer , hertoigh vurs,
ende jck auermidz den hogeboren fursten, hertoigen Arnolt van
Gelre ende van Gulick jnd greue van Zutphen , mijnen genedigen heren , jnd auermidz sijnre genaden vriende , jn vrientschappen ende gonsten, myt mijnen weten ende wille, guetliken
dair aff verslichtet ende verscheiden lijn, jnd dais omb heb jck
den vurs. mijnen genedigen lieuen heren hertogen van Cleue jnd
greue vander Macke gelauet ende gesekert in gueden trouwen
ende myt opgerichten vingeren jnd myt gestaefden eden , lijfliken auer den heligen geswaren , gelaue , sekere ende swere
auermidz desen brieffe voir my ende voir mijne eruen, dat ick,
noch nyemant van mijnre wegen , omme die vurs. besettinge,
tueuinge , haldinge jnd so wes dair aff komen ende verlopen is,
gheen wrake, vorderinge, aensprake, clage off arghwill doen en
soelen off doen aen off auer mijnen genedigen heren hertogen van
Cleue jnd greue vander Marke, off an sijnre eruen off nacomelinge, lande, lode off ondersaten, off aen Wennemar then Muyshael, off aen anders ymant , die des to schaffen mogen hebben
jn enigerwijs , jnd off jemant , die weer wie hie weer , omme
saken will vors. ennige wrake , vorderinge , clap , vele off
arghwille aen off auer den vurs. mijnen genedigen heren hertogen van Cleue voirs., sijnre eruen off nacomelinge , off die
oirre keren woldo off kerende worden, die sall jck Johan vurs.
verhueden off affdoen tot alre tijt, as des noit is , sonder argelist. Jnd hedde ich des gheen macht, soe sall jck, tot maningen mijns genedigen heren hertogen van Cleue vors. ende sijnre
eruen , mijne onmacht ja den verhueden ende affdoen voirs.
VIII. J.
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vervaren ende prueuen myt mijnen lijfliken eden auer den heligen to sweren , jn tegenwordicheit mijns genedigen heren
hertogen van Cleue off sijnre vriende , die dair toe gevueget
werden , sonder argelist. Jnd dis to orkonde heb ick mijnen
siegel voir my ende mijne eruen an desen brieff gehangen ,
jnd hebbe gebeden den edelen Borchart Stecken jn Ghen
Moelenbroick , Geirloch van Voshem , Elbert van Alphein ,
heer tot Hoenpel , Ludolph van Schoenvelt, geheiten van Graisdorp , Wolter Kirskorff ende Derich Heymeric die mede auer
my ende mijne eruen tot meerre konden to besegelen ; des wy
Borghart Stecke, Geirloch, Elbert, Ludolph, Wolter ende Derich vurs. bekennen , jnd hebben omb beden Johans , heer to
Ghemen vors., onse segele mede an desen brieff gehangen. Gegeuen jnden jaer onss Heren m.

iiijc, xxxij. opden manendach

na Sente Valentijns dage.

Dese vors. gebreken stellen wy an den hogeboeren
fursten , onsen lieuen gemynden heren ende broider
hertogen van Burgondier etc., jnd wes sijne liefden
daer jn vytspreken jn mynnen off in rechte, na vytwysinge onser compromisre , dat willen ende soelen
wy stede halden , sonder argelist ; beheltelick ons in
deser onser aenspraken voirt bij to brengen op dese
vurs. punten op tiden ende steden dat geboeren sail.
Orkonde onss siegels hier onder an gehangen. Gegeuen jnden jaer onss Heren m. iiij c. xxxvj. op Sente
Lambertz lach.
Dese schaede, hyr na beschreuen, is ons ende den
onsen geschiet bynnen den lande van Gelre , dair
oir lijff , erue ende guet van den hertogen van Gelre
geveilicht ende geleidt was , na jnhalt des verbondz,
jnhaldende aldus:
Voirt soilen wy van beiden sijden, ende onse knechte ende
huysgesinde jnd alle onse luden ende ondersaten,

geistlic ende
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werltlic , onse ende oirre lijff, erue ende guet geveilicht , beschudt ende beschirmpt wesen bynnen des anderen van ons
landen , steden ende slaeten , sonder argelist.

Ten ijrsten hebben dyenre ende amptlude des hertogen van Gelre, onse burgere ende ondersaten, myt
oiren guede van komenschap , wijn , kaern etc. voir
sijnen toillen jnd anders in sijnen lande doen tueuen,
dair sie geveilicht ende geleidt waeren , des sie tot
verderfliken schaeden komen sijn, as men dat verwaren mach, den schaeden wy achten op x nl aide schilde
jnd eisschen gerichtet tot bescheideliker rekeningh.
Item heuet die hertogh vurs. doen verbieden ende
sinten den vrijen Rijnstroem , dat die coiplude nyet
varen en mochten dair om onse toll langh ledich
gelegen ende seer gewuest sijn geweest des wy to
schaden hebben auer Lx aide schilden.
Item heuet die hertoge vurs. gehenget, dat Johan
Andries onsen burger van Reess sijn scheep myt guede
op des Rijnstroem by Rauenswade geschynnet ende
beroeuet is woirden van den van Hokelem, dair ondersaten des hertogen van Gelre mytten clockenslage
mede hebben geweest, dat ons ende den armen man
geschaedet heuet auer xv e Rijnssche guld.

Item soe is onsen Joeden, die ons to verantwerden
stonde, sijn guet ende kleynout genomen to Gogh van
amptluden des hertogen aldaer , des hie to schaden
hadde, as men dat bewijsen mach, bauen iij. Rijns. g.
Item heuet die hertoge van Geire doen verbieden,
dat onse burgeren van Eymbr. op oirren gewoenliken toll ende rechten nyet en hebben moigen varen,
des sie brieue ende siegele hebben, dat onsen burgeren
vurs. gehyndert heuet auer xc Rijnssche guld.
Item Lambert Spaermeker, onse burger to Kalkar,
is by Gogh jnden lande van Gelre, dair hie geveilicht
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ende geleidt was, gevangen vanden Rauensteynschen
jnd geschat voer LX R. guld.
Item soe lijn onse vyande onsen burgeren van
Vdem , myt naemen Johan Vullingz soen naen (sic)
gevolget vytter Nyemegen , jnd hebben den dair gevangen ende geschat, ende kosten tsamen xL Ar. g.
Item so heuet $aldewijn van Bronckhorst, bastart,
onsen burgeren van Eymbr. gevangen jnd eyn pert
genomen , die selue noch gevangen is.
Item Derich vander Hautert, borchgreue to Nyemegen , heefft eenre vrouwen, ons to gehoerende, myt
gewalt aff geschat L sc., facit Lxxv Ar. g.
Item onser- ondersaten guet van Cleue, van Wesel,
van Kalkar ende van Reess is bauen dat verbont
ende banen sonderlingh bestant bij Tyell bekommert
ende gehalden, des sie to schaden hebben auer ij c R. g.
Item soe worden onse ondersaten van Wesel to
Zutphen besat , daer by sy groten schaeden gehadt
hebben , den schaede van besehedeliken berekenen
ende bewijsen mach , ende beloipt sick hoger dan
vijs Ar. g.
Item soe hebben gesellen van Lobeide, die een deel
jngeseten jnd burgeren to Nyemegen waren , onsen
burgeren van Reess oirre guet an Ghen Honberch,
beneden Lobeide gelegen, bij nacht genomen , dat
voirt to Nyemegen ende ten Graue bynnen gevuert,
jnd in koste des hertogen van Gelre verdaen waert ,
des was ix vierdell halffwassen stockvisch, die stoinden voir xiiij R. g., die Henrich Ketelhoet ende Henrich Gompelman toebehoirden, jnd v vat botteren,
die Henrich to hoirden , jllick vat stoinde voer xvij
Arnoldus Ar. g., willich guet inden water lach ende
inden vrijen . stroera genomen wairt , facit tsamen cxij
Ar. g.
Item Henrich Hetter,, onse burger van Eymbr.,
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is to Nyemegen gevangen geweest wail twe jair langh
ende is noch gevangen.
Item soe is onser burgeren guet van Eymbr.,
Kalkar etc. toe Baer inden lande van Gelre opgeslagen ende gehalden van Walrauen vari Moirsse, des
sie to schaeden hebben auer vj c B. g.
Okk heuet die hertoge vurs. gehenget , dat onser
ondersaten ende burgeren van Huessen erue ende
guet myt gerichte jnden lande van Gelre jn Betuwe,
auerrnids die van Lawick toegeslagen ende vervolgt
is worden myt allen verlegenen scholt brieuen, die
oick inden seluen vbrbonde opgesat sijn, daerby onse
ondersaten groten schaeden ende onraet geleden hebben , meer dan ve Ar. g.
Ind want alle dese punten vurs. ons den onsen
bynnen den lande van Gelre geschiet sijn, bauen geleyde ende velicheit ende bauen dat sij dair beschudt
ende beschermpt solden wesen, as voir geroirt is, soe
gesynnen wy vanden hertogh vurs. den hynder ende
schaeden gerichtet na beschedeliker rekeningh off bewijsing , die wy off onse ondersaten dair aff bijbrengen koenen.
Deze auergrepen ende schaeden na geschreuen sijn
geschiet den Clefschen vyt ende jn doir dat landt van
Gelre ind van Zutphen, die verbontenisse aldus jnhalde:

p ick en sail onser gheen vyt noch doir sijnen steden , slaiten , vesten , landen noch veersteden ende weder dair toe , to
water noch to lande , des anderen van ons, noch des anderen
van ons landen , steden , slaeten , laden noch ondersaten ennigen schaede doen off geschien laten jn ennigerwijs ; jnd off
des yet geschege , dat soilen wy ende onser beider ondersaten
malcanderen truweliken helpen weren, beschudden jnd die hantdedigen helpen halden ende leueren denghenen van ons , den
die schaede geschiet

were, na all onser ende oirre macht.
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Inden ijrsten heeft Euert Nyenhauen, onse vyant,
in onsen lande van Cranenboreh geroift ende gemoirtbrant, jncl die wairt toe Nyemegen getueft, ende den,
gesonnen wy- ons geleuert off dair auer gericht wer.=
den, ende ,en mocht ons nyet geschien, dan die wairt
ons ontwairdt ende quijt gesebdiden , dat wy ende
die onse nyet en hedden doren lijden omb xi n Ar. g.
Item heef Jnneken van Boistorp, ondersate slandz
van Gelre, in onsen ampt van Karnenhem gevangen
Derick Oprade jnd Derick vau Specken jnd die
geschat op vi c Ar. g., jnd den geschadt an brande
wail V C Az g., as doe tertijt gengh waeren.
Item heefft Willeken Nasa dQIr die Duyffel gebrant,
tot Ryneren tint dorp , een huyss ende een schuer,
toebehorende Willem Dayer, jnd soe hebben Ruexken ende anderen doir Gogh jnd voirt doirt lant van
Gelre gevangen Derick van MaJclen, Euert van Acht,
Gerit Busscher, ind twe hamel :gebrant by nacht op
Gen Alatenborn, die vol kaern waren , den schaeden wy adder' tot bescheicleliker rekeninghen op ijui
Ar. g.
item soe is Henrich Hollant gevangen op Saerbrugger werde , doir die Duyffel geleydt ende doir
Nyemegen , jnd wairt geschat (q) xxv g.
Item hebben Henrich di9 Wise jnd Euert Tappe
genomen op Gen Spike soe ,vele perde , die weder
gekocht worden voir Lx gulden , jnd op Schoitenwerde soe vele perde, die wedet-gekocht worden voir
xL g., facit C g.
Item die voirs. Henrich hij Griet gezoert enen bougart, jnd die genomen een scheep ende dat en wech
gevuert tot Bronchorst jnden lande van Gelre, den
schaeden wy achten op v c Ar, g.
Item hebben Henrich die Wijse ende ilenrich van
Auerhaegen, Reynolt LeweRberch afgenomen vj perde
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jnd Gadert van Eivick v perde, jnd heren Johan van
Aisswijn x perde , ind noch iiij perde ende ij knecht
affgevangen , die sich aff kochten voer Lx Ar. g.,
dese schaede to samen is geacht tot bescheideliker
rekeninge op v c Ar. g.
Item Henrich van Auerhagen jnd Henrich die Wiseetc. hebben ons aff gebrant onse dorpe tot Beke in
Lyemersch, jnd die seluen hebben oick Wolter Smullingh een buys aff gennoirtbrant, jnt Boltken eyn pert
genomen , jnd swarte Derick eynen berch vol koerns,
aff gebrant , jnd die selue hebben gevangen onsen
vere to Malbergen, geheiten Derick Deuss. jnd den
geschat , jnd dit is geschiet vyt ende jn doirt lant
van Zutphen , den schaeden wy achten tot goeder
rekeningen op iijm Ar. g.
Item Herman van Lyntel heefft gevangen Derick
Spranck , onsen richter toe Ringenberch, jnd den aff
geschat Lxv Ar. guld., ind oen afgenomen an perden
xxxv Ar. g., jnd des gelijckz hebben sie gevngen onsen
knechte Johan Kloeckingh ende drie andere huyslude
ende geschat, oick doirt landt van Zutphen, den schaeden wy achten tot bescheideliker rekeninge op vjc Ar. g.
Item soe sin gereden van Rauensteyn Herberen
van Keken jnd Arndt Roick ind hebben gebrant by
Cranenborch viij huyse ende koirne , jnd Herman
Brien, huysman , ende den anderen ombtrint xj perde
genomen , jnd vingen Henrich myt gemaicke , ende
Egbert ende Derick vander Maesen jnd Henrich
Mollé gevangen ende geschat, vyt ende in doirt rijck
van Nyemegen ende auer die Maese , den schaeden
wy achten op ijC R. g.
Item des gelijckz hebben die seluen gevangen Derick Huysman ind Rembolt van Droemen , onse ondersaten by Cranenborch , jnd die geschadt soe guet
as c Ar. g.
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Item soe hebben Herman van Laensteen, des vaighz
knecht van Bell, wail tot xij toe, onse vyande, ons
doir dat lant van Gelre geschediget, ind worden van
onsen vrienden veruolgt ende toe Goch in geiaegt,
die ons dair onthalden wordden ende en weck gebracht sijn ; desgelijcks worden ons voir onthalden
onse vyande , die ons geschediget hadden doirt lant
van Gelre , dat onse vriende to Straelen in jaegden,
myt namen Willem van Rutenberch, Stenen van Huet,
Berst in Gen Dyeproem , Roixken, to x toe; desgelijks onse vyande , die Henrich van Wissche beweldiget hadde, ende wy veruolgden ende eisschen deden,
worden ons onthalden ; des gelijck drie knechte, die
onse straten geschynnet hadden jnd van onsen ondersaten veruolgt jnd to Goch wanden amptluden jngebracht worden , sijn ons onthalden ende en wech
bracht, den schaeden wy nyet en bedden doruen

lij.

den vmb :Kim Ar. g.
Schaede geschiet inden ampt van Cleue jnd anders
wech ende weder doirt lant van Gelre.
Inden ijrsten Geirloch hinxt gevangen bij Wilre,
gekocht voir xxv Ar. g. jnd v nagelmess kosten v
g., tot attingen vij g.
Item gegeuen meister Johan , hoefsleger tot Nyemegen , ij g. jnd den seluen gemaelt j kaemer , die
wail gekost solde hebbe x Ar. g. , jnd dat hadde
meister Johan vurs. dat hie dat dedinghden. Heyn
van Keppel waert gevangen op Gocherheide bynnen
den ampte van Goch, gekocht voer xxxvj R. g., jnd
Henrich voir aff gegeuen j R. g., vij nagelmess kosten vij A. g., jnd tot slnytgelde j klinckert, tot attinge
ij gulden, jnd naemen oen aff toupeerde, waren weert
Lxxx A. g. -- Kirsten Goltsmitz soen, geheiten Kirsten , wairt gevangen to Rauensteyn , soe hi quant
vyt Engelant , sick gekocht voer L A. g. vacat.

113

Item onse richter van Cleue gevangen voir Cleve,
weck ende weder Moir dat lant van Gelre ende auer
die veerstede. Opden Houwe gescheidiget. , Geerman lijnen soen afgevangen, geschat tsamen c A. g.,
-- Pair na den seluen Geerman, dair he woende op
Derich Heymerich guet , gebrant ix vierdel schaep,
Lv verken, jnd namen iij perde, ind hadden voir genomen iiij perde, also dat die schaede vanden brande
was meer dan m A. g. -- Derick Mijnss. wairt gevangen op Gocherheide inden lande van Gelre, gaff
to schattingen xxx R. g., jnd to stockgelde ij R. g.,
jnd voir sijn attinge v A. g., v ellen graues dox
kosten iij A. g., jnd sie naemen oen aff ij perde, waeren weerdich xx A. g. — Lambert Rodermont gevangen bij Cloisterhoeuen jnden lande van Gelre , is
gekocht voer XL R. g., to stockgelt ij R. g., jnd dat
geit is verwisset to betalen halff xiiij dage na Pinxteren , jnd die ander helft Sente Jacobs dage to komende , jnd j laecken saerdocx vij golden g. - . Des
baden soen Heynken Boegels, geheiten Thonijs, wart
gevangen mit Lambert vurs., to schattingen xvj R. g.,
die men betalen sail to Pinxteren, jnd betailt ij laecken saerdox, kosten xiij golden g., to sluytgelt elide
attinge , voir water ende broit viij A. g. -- Henrich Hotman aff geroeft vj perde , waren weerdigh
Lx A. g. -- Arnt wander Wayen aff geroifft iij
perde, geweerdiget op xij A. g. — Heyn van Brakel j pert , vj g.
Ind des richters ampt tot Ryueren geschediget.
Item Robbert van Heess gevangen an Gen Wigs
Graeff , gekocht voer Lxviij R. g., jnd Henrich van
Nyfterick hadde heyffilich x A. g. toe stockgelt j R.
g., to attinge x A. g., jnd naemen oen aff viij perde,
waeren weerdich Lxxx A. g., ij laecken saerdox, kosten v R. g. -- Ten seluen mael wart myt oen ge-
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vangen Wessel Hubertz., dat kosten oen xx R. g.,
ende een jongh knechtken, geheiten Johan Weuer,
kosten v A. g. — Aelbert Mair vij perde aff genomen , waren weerdich xL A. g. — Jacop Voss affgenomen j pert, weder gekocht voir ij R. g.
Inden richters ampte van Zancten geschediget.
Item hebben Henrich van Monne myt sijnen gesellen, die to Rauensteyn lagen, Wennemar Gijbkens
perde aff genomen ende die to Rauensteyn bracht,
ind Wennemars wijff den perden nae gevolget ind
bode dair voir to geuen c A. g., die oir nyet volgen
en mochten; ende Hermans Ingen Haeck, koey, verken ende all sijn haeue, die dair in waren, ende sijn
schuer myt allen sijnen sade gebrant , dair he meer
dan ije R. g. an schaeden gehadt heft.
In des richters ampte van Sonsbeke geschediget.
Item hebben Peter van Honselar ende sijn gesellen , die der tijt to Rauesteyn lagen, gevangen Gerit
van Eynwick jnd doir dat landt van Gelre geleidt,
ende die gevenghenisse heefft oen gekost iij e g. —
Die ruteren van Bauensteyn hebben afgenomen Johan
an ghen eynde to Grotendonck j pert van xxv g.
In des richters ampt van Udem geschediget.
Item Jenneken Robbertz. gevangen van den Rauen-

steynschen, den sie aff schatten xx Reynoldus g. —
Johan van Byrck , den sie gevangen hadden jnd
oen weder aff gevanget wart, daer hij by to schaden
hadde x A. g. — Heynken Opten Hage opder Nyerssen in sijnen huse gevangen, dat oen schaden x A.
g. — Johan van Hallen to Verkelle in sijnen huyse
gevangen , dair hie bij to hynder hadde x A. g. —
Jaexken den kremer aff waren genomen x A. g. —
Henneken van Glieysort an perden aff genomen, die hie
weder loisten, dat oen myt onrade daer aff to samen
kosten Lx A. g. — Johan Koppen aff genomen c
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ende XL ml. hoppenkruytz, die hie oen weder aff loisten voer XL A. g.
Schaede in onsen lande van Huessen vanden
Rauensteynschen doir dat lant van Gelre
geschiet.
Inden ijrsten is Johan van Bryenen sijn hoff gebrant , die schade geacht is op ijc A. g. -- Opden
haue gebrant, an perden, bedden ende andere buysraet ende haue geacht voer ije A. g., jnd oen oick to
voeren genomen vj perde, geacht op c A. g. -- Johan
van Vlyederen aff gebrant ij huyse, geacht voir ij e A.
g., jnd dair in woirden gebrant xxviij vymmen weitz,
x vymmen haueren , vij perde , voirt potte , ketel
ende huysraet, geacht op cxxv A. g., jnd den seluen
Johan mede gevangen, den sie aff schatten XL R. g.,
jnd den seluen jnden stock een been gebraken . daer
aff he to meisteren gaff x R. g., jnd noch den seluen
Johan to voeren aff genomen vj perde, daer hie deels
weder kocht ende deels achter bleuen , den schade
geacht voer xj e A. g. --- Johan Kymp genomen j
meer , geacht voer xx A. g. -- Herman Butken aff
genomen viij perde ende een voelen , geacht voer c
A. g. -- Henrich Smyt genomen ij perde, geacht op
xxx A. g. -- Gadert vanden Polle iiij perde genomen , geacht op c A. g. Johan den Vriesen enen
henxt myt vij meren genomen , geacht op ijc A. g. —
Herman vanden Rijne iiij perde , geacht op Lxxx A.
g. -- Johan Masstap xij perde, geacht cLx A. g. —
Wyer Sprongh iiij perde , geacht Lx A. g. -- Jacop
Dous genomen v meren, die weder gekocht vor c A.
g. --- Noch een vael genomen, geacht xL A. g. — Jacop Bollick een meer genomen, geacht xxviij A. g. —
Steuen van Elswert ij koey, geacht xviij A. g. -- Johan van Gent gevangen ende die ontliep oen, ind ben
daer en bauen aff geschat xxv A. g.

116

Schaede in onsen lande van Cranenboreh geschiet auermitz den Rauensteynschen
doir dat lant van Gelre.
Inden ijrsten verbrant Wolter Kirskorffz husynge ,
schuer ende gantze getymmer op sijnre buwingen jnd
all sijn koen ende verken ende gantzen hu ysraet, ende
kleynoden sijns humans , tsamen geacht op v c A. g.,
jnd dair na des bumans soen doet geslagen. — Henrich Honsteens buwynge, buys ende schuer, j . schaep
ind ander beesten ende huysraet voer iiij c A. g. —
Herman Bryes buwynge verbrant, hays ende beesten,
huysraet , geacht op iij e A. g. — Engelken Brabenhers buys, guet, perden ende koeyen jn der huysen
verbrant , deer sij nyet vyt jaegen en moisten , voer
ije A. g. — Lijsken van Goch oer hays geset ende
huysraet gebrant, geacht op c A. g. — Ander hoger
straten ij huys verbrant , geacht voer ije g.
Cranenborgher broick Heyn Byessen genomen ij perden, die he gekocht hadde tgegen die vyande vor xviij
g. — Derick Qualeyen genomen vj perde jnd die
toe Graue voir die stat auer gevoirt, geacht op c g.
— Johan van Sandtwick gevangen to Rauensteyn, xxix
g. gegeuen. — Henrich Giben perde genomen, die
weder gekocht voir x g. — Reynken Knareen perde
xx g. — Peter Jacops perde x g. — Henrich Nyelken gevangen jnd den aff geschat xxvj A. g. — Tay
gevangen Liiij A. g. — Derick Hermanssoen bynnen den vreden genomen ij perde , die weder to
Rauensteyn gekocht worden voir xxvj A. g. — Derick Zeilen perde genomen , kosten iij g. — Gander
Kupertz. pérde genomen, kosten vj g. j qrt. — Derick
Huysman gevangen , gegeuen Lxxx g. — Rembolt
van Drommen gevangen , gegeuen Lxx g. — Reynken vander Boydonck gevangen, L g. — Halff Joncker gevangen tusschen Nyemegen ende Cranenborch,
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gegeuen jnd dair na den seluen doit geslagen.
ci.ax
— Arntken Velliker gevangen , gegeuen xiij A. g. —
&dick gedinght op L aide schilde.
Henrich He],
mont genomen sijn perde , geacht op Lxx A. g.
Weesken gevangen , den aff geschat Lxxx A. g.
Henrich Moll sijn perde genomen, gekocht voir xviij
g. — Goissen van Issendale gevangen, den aff geschat xviij g. — Peter Lewenberch gevangen, gegeuen Lx g. — Johan Moll gevangen , gegeuen vj g.
Gerit van Goch gevangen, gegeuen XL g. — Hadewich Scharden v perde genomen, geacht op L g. —
Wellen v perde, geacht op Lx g. — Henniken perde
genomen, geacht op vij g. — Delyanen huys gebrant
to Wijlre , geacht op ij g. — Beertkens huys, koen.
ende alle huysraet verbrant, geacht op iij e g. — Vytwicks buys verbrant op den kirckhoff jnd all sijn kleynout ende huysraet , geacht op iij c A. g. — Bruynen
buys verbrant op den kirckhoff ind all sijn huysraet ,
geacht op c g. — Rutger van Andels Scroder gebrant op den kirckhoff an sijn gewant, dat hie to sijnen buys hadt, daer be den luden kleder aff maken
solde , aldair vanden kirckhoff geschynnet ende genomen , tsamen ij. g. — Wolter Ywens soen verbrant
op den kirckhoff, c g. — Henrich die Herde opden
kirckhoff gebrant ind sijn perde voir genomen, geacht
op cLxx g. — Gadert die Harde op den kirckhoff
gebrant ende sijnen gantsen huysraet ende kleynoude,
Johan Mannert opden kirckhoff verbrant, L g.
ije g.
Lijsken Reynkens op den kirckhoff verbrant, xL g.
— Johan Ywensoens huys opden kirckhoff geschynnet xij g. — Lijsken Reynkens buys van Wijlre vanden kirchoff verbrant, xL g. — Des greuen huys van
Wijlre vanden kirchof gebrant, Lx g. — Kampman an
sijnen reden guede , r g. geschaedt. Gadert Kollartz ij huyse verbrant , geacht op ij c g. — Johan
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van Andell gebrant opden kirekhoff an harnasch ende
huysraet L g. -- Gerit Helmont, dat vyt den kraem
geworpen wart, x g. -- Herman Hessel aff gebrant
een buys , schuer ende des bumans huysraet , teal,men iij C A. g. — Vytwicks perde genomen , geacht
op XL g. -- Wessel gevangen, L g. -- Vullinck ende
die Veliker gevangen, die noch sitten to Rauensteyn.
Dit is alsullick schaede, as ons ende onsen loden
van Gennep geschiet is vanden Rauensteynschen doir dat lant van Gelre.
Inden ijrsten is geschynnet Johan Busscher op der
Medelsbeke ende gevangen in enen vrien kraem, die
bauen xiiij dage nyet aldt en was, jnd dit is geschiet
to water die Maese op ende neder , jnd die selue
man gekocht ende geschat jnd banen dat ju den koep
gededingt, dat hie een tijt van jaren veilich solde wesen ; bynnen der tijt sijn buys angesteken ende sijn
gehoichte vecbrant , enen knaep aff gevangen , sijn
perde genomen ; hier om hebben sij duck gewest,
auermidz den amptluden des to schaeden gehadt heefft
Busscher ours. aen een ende ander iiij c A. g. --- Arnt
Heymeder gevangen ende geschat bynnen veilicheit
ende geleide des segell ende brieue gegeuen sijn, die
die joncker van Nassauw ende sijn amptman selue
gegeuen hebben , dat dein vurg. Arnt schaslet c ende
xxv A. g. -- Heyn van Elsen , Ailbert Kock ende
Derick die Weuer hadden in eynre weiden vj stuck
runder, ende jt was in een bestande, ende die woirden oen daer en bynnen genomen, des sie toe schaden hebben wail xLv A. g. ende meer. — Johan
Euertzsoen van Busserhuysen bynnen dingtale aff gebrant buys, hof ende haue, dair jn des hie to schaden heuet c ende xxviij A. g.— Weltken Claeskens,
die sich veilicheit geworpen halt myt sijnen perden to
varen , daer en binnen is hie gevangen , des hie to
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schaeden heuet an een ende an ander c ende Lxiij
A. g. '--- Gebrant Gertken vander Moelen ende oen
geschaet xL A. g. — Johan Dericks soen vander Achter geschat an dinghtael ende oen geplondert so guet
as xxv A. g. — Johan Nalt vander Achter een schuer
gebrant ende sijn buys geplondert ende oen daer an
geschaet soe guet as c ende Lx A. g. r-- Derich vanden Kamp geschaet an brande ende an name, perde
ende ander, waer soe guet as Lxx A. g., jnd die selue
man gedingt synt der tijt, dat die dingtail nyet gehalden , dat oen schaeden xxij A. g., jnd dair na aff
verbrant , dat een schaeden xiiij A. g. -- Henrich
van , Rame gevangen , geschat ende geschadet soe guet
as L A. g. -- Jutte Wyers geschat an brande Lxx
Griet vander Bruggen geschaet an brande
A. g.
xx A. g. Arnt Wyer geschaet an brande Lx A. g.
-- Johan vander Achter Johanss geschaet an moertbrande cLx A. g. — Willem Kock husinge mytter
haeue gebrant ende geschaet soe guet as ijc L vij A.
g. Johan Ermgartz. geschaet an dinghtael vj A. g.
-- Peter Welmans soen gevangen ende sijnre dochter aff genomen Lxxxviij A. g. — Arnt Roeck heuet
eenre vrouwen , myt namen Gryet Bentkens geschediget bij nacht, oir kleder ende kleynoit ende oick oir
huysraet, geacht op xL A. g. -- Johan van Rode van
Heiden genomen ende geschat an perde xiiij A. g.
Nuede Leyten eyn pert genomen ende geschat op xvj
A. g. -- Johan Pele ende Gijse sijn broder geschaedet an perden xxij A. g. -- Frederick Keeuet ende
Johan sijn broder geschaedt an brande xxxij A. g. —
Herman vanden Brancke gevangen ende twewerff geschat, dat oen schaeden c ende xLiij A. g. — Heyn
Hornken gevangen ende oen aff geschat Lxxx A. g.
— Henrich Realt gevangen ende geschat soe guet as
ii T A. g. -- Epke Lommen ende sijnen vader ge-
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vangen ende aff geschat cxx A. g. -- Gadert Vogel
gebrant ende aff geschat iijc A. g. Herman die
Haue gebrant ende genomen ende geschat Lvj A. g.
— Herman Keeuet afgenomen ende geschat xxij A.
g. -- Henrich Rutger ende Gadert Vogels soster to
Santen schaellens geleden an brande ende namen
xxiiij A. g. -- Johan Hillens. gevangen, geschat ende
aff genomen cxx A. g. — Roloff van Nyemantz vrient
Gerit
gebrant , geschat ende afgenomen XL A. g.
die Wrede geschaet an name xiiij A. g. Johan
Wolterss. geschaet an name Lix A. g. -- Johan van
Brandonck afgenomen ende geschaet an name ende
an brande Lij A. g. — Johan Kreuet geschaet an
brande ende an name cLxij A. g. -- Peter Gybkens
soen geschaet an namè ende an brant Lij A. g. —
Derick Preut an brant , an name ende an dinghtael
geschaet ciiij A. g. -- Arnt van Daele gebrant , geschaet an name cxx A. g. -- Tijs Venneken geschaet
an name ende an brant iiij cLxxiij A. g. --- Peter
Wyers geschaet an name ende an dinghtael c ende
xxij A. g., ind bynnen der dinghtale sijnen broder
gevangen , ende des schadens geleden ende gehadt
:xxv A. g. — Johan Wennemers. geschaet an name
ende an dinghtael ende gebrant cLxx A. g. -- Derick
van Hamerscheur geschaet an name xx A. g. — Arnt
Realt gebrant , geschaet an dinghtael Liiij A. g. —
Herman Guedtkens soen geschaet an name ende an
dinghtael xxiiij A. g. -- Johan Keeuet gebrant geschaet an name cxxvj A. g. -- Johan Wyer afgenomen ende geschaet xx A. g. Ruele Kreuel geschaet
an brande ende an name Lxv A. g. --- Gerant Wyers
geschaet ende gebrant cLvj B. g. — Herman Tijss.
geschaet an name ende an dinghtael c ende iij A. g.
-- Derich Janss. gebrant ende geschaet c ende xv A.
g. -- Loy Janss. gebrant ende geschaet Lxxxvj A. g. --
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Henrich Huysman geschaet an brande ende an name
cLiiij A. g. — Willem vanden Sande geschaet an
brande ende an name cxx A. g. — Herman Quer

geschaet an name ende an brant iijcxxv A. g. --- Johan van Dale geschaet an name ende an brande Lx
A. g. -- Bertken Dunhoeft geschaet an brande, dinghtael ende an name cxL A. g. Herman die Verer
gevangen, geschat ende afgenomen c ende xxv A. g.
-- Henrich Drubbel genomen enen osse, geacht op
viij A. g. -- Her Jan, pastoir van Vffelen, gebrant
ende geschaet ccxvj A. g. — Deser armer wichter is
wail ombtrint viij off x van groten schaeden, den sij
geleden hebben ind van armoede geruympt sijn vyt
den lande van Gennep, daer men nyet van geschrijuen kan. -- Vyter stat van Gennep enen man , geheiten Reynken Heyerman, gevangen ende geschat, to
schaden gehadt ije A. g. — Wynandus Bel, onsen burger to Cleue , sijnen hof bij Cleue gebrant ind geschediget viij A. g.
Schaede in onsen lande van Lyemersch.
Item wart Aillert in die Lyemersch gevangen in
den Heligen Alye, daer hie by to schaeden hadde an
sluytgelde ende attinge toe Boeckholt, daer he satte,
xviij A. g., ind die selue hadde aldair j jaer gevangen geseten , des hie toe groten schaeden .halt. —
Johan van Loyl to Beke aff geschat , gevangen , Lij
A. g. -- Riquijns kijnderen van Langel aff gevangen
iij wichten, die to Boickholt gestockt werden, ind den
aff geschat xxxv R. g.
Ind went ons ind den onsen desen vurs. schaeden
geschiet is wech ende weder doir die lande van Gelre
ende van Zutphen , sonder hulpe of bistant ons te geschien vanden Gelresschen na jnhalt des verbontz, ind
der hantdedigen veel bynnen steden ende toebekoringen des landt van Gelre lair banen gehuyset , geVIII. J.
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spiset , geveiliget ende geleydt sijn wordden, dat nyet
sijn en solde, soe gesynnen wy wanden hertoge van
Gelre vurs. den schaeden ende hynder gericht na
beschedeliker rekeninge off bewisingh, die wy off
die onse daer auer gedaen kunnen.
Summa totalis deser parthyen Lxxj m ixc viij aide
schilde jncl xviij m cLxij Arnhemsche guld.
Summa summarum van allen den dat op summen
van gelde gerekent steet , vijffwerff hondert dusent
ijC ind z,
negen hondert acht aide schilde jnd Lxvijm
Arnh. gull., behaluen die punten die oich tot geboirliker taxierringe stain, jnd behaluen doden ende
gewonden.

5. Vergadering. 28 I+'ebruarij 1852.
Nieuwe leden. Teregtwijzing. Bibliotheek. %Icte, waarbij Simon , TTendrik , Adolf prins Fan der Lippe zijne bezittingen
in Holland verkoopt, 1725. Schetsen van schepen; zegels; zilveren koker. Iets over de St. 211aartensbrug te Utrecht. Keukenrekening van de grafelijkheid van Holland, 1401.
Nieuwe leden. Benoemd , tot honoraire leden , de heeren
Xavier Heusehling , te Brussel , en de ridder Jules Pautet,
te Beaune in Frankrijk, en tot gewone leden, de heeren prof.
H. J. Royaards , prof. S. Karsten , mr. J. C. Voorduin , H.
A. Bake , m y. J. I. D. Nepveu , L. H. W. baron van Aylva
Renters , mr. W. R. Boer , mr. E. A. Sandbrink en J. M.
van Kempen , te Utrecht; prof. W. Moll, mr. A. Brugmans ,
A. J. de Bull en A. van Lee, te Amsterdam; mr. J. K.
baron van Golstein en mr. J. J. van Hees van Berkel, te
's Gravenhage ; mr. G. N. de Stoppelaar en mr. J. H. de

Stoppelaar , te Middelburg ; mr. G. D. Franquinet , te Maastricht; P. Nijhoff, te Arnhem; dr. J. C. Drabbe, te Rijswijk,
en mr. W. R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen,
te Zuylen.
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Teregtwijzing. Op de naamlijst der gewone leden van het
Genootschap , geplaatst voor dezen jaargang der Kronijk, zijn
nog te voegen de heeren H. J. Engelkens, te Winschoten , en
J. de Hoop, te Utrecht.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer C. Stroobant, te Lembecq.
Notice historique et genéalogique sur les seigneurs de Tybechamps,
par l'abbé C. Stroobant. Bruxelles, 1851.
Van het Archaeologisch Instituut te Luik.
Nécrologe Liegeois pour 1851. Liége, 1852.
Van jhr. C. A. Rethaan Macaré, te Utrecht.
Over de gouden halsbanden era ringen te Yelp bij Arnhem gevonden, door dr. L. J. F. Janssen. (Niet afzonderlijk in den
handel). Arnhem, 1851.
Van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol, te Utrecht.
Die Rómische villa bei Weingarten. Bonn, 1851.
Van jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck, te Utrecht.
Geschiedenis van het Ambtsgebed in de Nederlanden van den
tijd der Hervorming tot den tegenwoordigen, door jhr. mr. A.
M. C. van Asch van Wijck. Utrecht, 1852.
Acte van het jaar 1725 , waarbij Simon , Hendrik , Adolf
prins van der Lippe zijne bezittingen in Holland verkoopt aan de
Staten van Holland en West-Friesland voor de sorn van f 898,200.
De heer C. Stroobant te Lembecq , zich onledig houdende met
een vertoog over de oude burggraven van Utrecht , zou gaarne
door tusschenkomst der leden van het Historisch Genootschap
een afschrift der bovenvermelde acte erlangen , of wel den
titel van het werk vernemen, waar zij gedrukt mogt zijn.
Schetsen van schepen. De heer mr. F. N. M. Eyck tot Zuylichem legt ter tafel eenige oude schetsen van schepen, toebehoorende aan jhr. mr. L. H. van Asch van Wijck , te IJsselstein , en blijkbaar door eene bekwame hand uitgevoerd,
met aanzoek , dat er moge worden onderzocht door Wien deze
schetsen kunnen zijn vervaardigd.
Deze verzameling wordt gesteld in handen der commissie
9*
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voor de Nederl. Kunstgeschiedenis , om daarvan verslag uittebrengen.
Zegels en zilveren koker. De heer mr. J. C. Voorduin vertoont eenige zegels, alsmede een zilveren koker waarin vroeger
de legpenningen der Staten van Utrecht werden bewaard , het
een en ander toebehoorende aan zijn jongsten zoon.
lets over de St. Maartensbrug te Utrecht. De heer mr.
J. C. Voorduin draagt eenige oudheidkundige mededeelingen

voor , vervat in een verslag , door hem , namens eene daartoe door den gemeenteraad van Utrecht benoemde commissie ,
ter openbare raadsvergadering van 26 Februarij jl. uitgebragt,
betrekkelijk de verpligting van 's Rijks Domein tot bijdrage
van 'J 1) in het onderhoud van de tegenwoordige St. Maartensbrug te Utrecht. Alhoewel van geheel plaatselijk belang ,
werd door den spreker te dier gelegenheid , in het algemeen ,
eensdeels gewezen op de te vermelden bijzonderheden, als eene
bijdrage tot de geschiedenis der voormalige kapittelen binnen
Utrecht , met name van het kapittel den Dom , en hunne
verhouding tot en betrekkingen met de stad Utrecht en hare
regeerders ; -- anderdeels op eene bron van kennis , eerst
kortelings geopend , namelijk de resolutieboeken van het kapittel
van den Dom , vroeger in het bezit gebleven van den voormaligen kameraar van dat kapittel en na diens overlijden, op wettigen titel, het eigendom geworden van mr. P. Ras, president
van het [Toog Militair Geregtshof en lid der Provinciale Staten
van Utrecht , welke handschriften door dezen edelmoedig aan
den staat ten geschenke gegeven en thans in het gebouw van
het Provinciaal Commissariaat te Utrecht berusten.
De bedoelde mededeeling bestond in een aaneengeschakeld
verhaal van hetgeen met de voorzegde brug van af het jaar
1240 tot aan de vernietiging der kapittelen gebeurd is , en
1) Bekend is het, dat het keizerlijk decreet van 27 Februarij 1811
bepaalde : Tons les biens d'origine ecclésiastique seront réunis au domaine de 1'Etat. Vgl. mr. J. G. van der Schaai. Diss. inaug. de Canonicis Rheno-Trajectinis. Lugd. Bat. 27 Dec. 4825.
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wat omtrent hare opbouwing , herstelling enz. geschied en tusschen de vroedschap en het kapittel is verhandeld.
Het oudste stuk is een leenbrief van Boudewijn van Benthem, burggraaf van Utrecht, afgedrukt bij van de Water,
Groot Mr. Placaatb., III, 49, met de verkeerde vermelding
echter, in het opschrift , van het kapittel van St. Marie. Bij
dien brief werd aan het kapittel de brug in leen gegeven,
met het geheel onderhoud uitsluitend ten laste van het kapittel.
Daarin wordt de stadsbrug elders de Borchbrugge (pons urbanus , pons urbis) genoemd. Deze is echter geene andere dan
de tegenwoordige St. Maartensbrug (pons sancti Martini); zie
Matthaeus , de Jure gladli , p. 381. Matthaeus, Fund. eccl.,
138 et 265. Blendeel, Besch. van Utrecht, 7 en 80. Besch,
der pleinen, straten enz. der stad Utrecht , 1844, I, 46, III,
87, 88, 193.
Later, in 1250, werd, bij uitspraak van bisschop Hendrik,
de eigendom en het bezit der brug aan het kapittel toegekend,
waarbij r(3 der voordeelen en lasten van herstelling aan de stad
Utrecht en '13 van beide aan het kapittel werden opgelegd en
toegewezen. Zie Beka en Heda, uitgegeven door van Buchel,
Utrecht , 1643 , p. 216 , Matthaeus de Jure gladii, p. 382,
Matthaeus, Fund. Eccl., 138. Hiermede is te vergelijken eene
soortgelijke uitspraak betrekkelijk eén huis, bij van de Water,,
Gr. Utr. Pl., III, 36.
In ] 404 werd in gelijken zin eene overeenkomst tusschen de
stedelijke regering van Utrecht en het kapittel den Dom gesloten , in originali aanwezig , afgedrukt bij Matthaeus , de Jure
gladéi, 385, en bij Burman, Utrechtsche Jaarboeken, I, bl. 47.
Blijkens de stadsresolutieboeken van 1555 , vergeleken neet
de resolutien van het kapittel van 1558, werd de stad
Utrecht door het kapittel tot gezegde contributie van 1i3 in
gedane herstellingen aan een op de brug staande lieve vrouwen huisje, bij regterlijke uitspraak, veroordeeld. Latere jaren,
als 1620, 1621, 171!, 1716, 1758 en 1808, leverden eene
treffende overeenkomst op tusschen de resolutieboeken van
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beide collegiën , omtrent het wederzijdsch overleg dat ter genoemde zake had plaats gehad , -- eene overeenkomst , tot in
de minste bijzonderheden zoo treffend, dat over de waarde van
die beide bronnen in verband tot elkander , ten aanzien van
de naauwkeurigheid en waarheid der te boek gestelde zaken ,
door het ingesteld onderzoek een geheel nieuw licht is opgegaan , overwaardig om daarop bij vernieuwing de aandacht van
oudheidkundigen met nadruk te vestigen.
De spreker besloot zijne mededeeling met beleefde uitnoodiging aan de leden van het Historisch Genootschap , om uit
den schat hunner kennis te willen aanvullen wat aan zijne
nasporingen mogt ontgaan zijn , en aan hem daarvan in het
belang van de wetenschap en der stad Utrecht mededeeling
te doen.
Keuken-rekening van de grafelijkheid van Holland en Zeeland,
1401. Medegedeeld door jhr. J. P. Six van Hillegom te Amsterdam , naar een handschrift van K. van Alkemade en P.
van der Schelling.
Dit is dat Jan van Ysselsteyn en jonge Floris vanden
Tol ontfaen hebben van mijns liefs heeren officiers in
Hollant ende in Zeelant , omme de coste vander coken mede te betalen, zeder die tijt dat hem eerst den
dienst bevolen was te bewaren ende zij dien aennamen , dat was opten viij e dach van Meye anno ccce
en een tote des sonnendages toe vij dagen in Augusto anno voers., dats een termijn van xiij weken.
Den nieuwen Hollantschen scilt voir Lvij gro. gerekent.
Vanden proefts ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Gherbrant vanden Coolster, proefts van Bergen in Henegouwen, ende hij ontfing van
mijn lieven heere des woonsdaegs .na Pinxter anno voers., iiijcxL
Eyngeltse nobel, elc stik voir cxvj gr. Berekent, f. ij cxij L:, xiij
Sc., iiid. gr.
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Vanden bailiu van Kenemerland ende van Vrieslant ontfaen.
Inden eersten ontfaen vanden heere van Egoronde, balliu
van Kennemerlant ende van Vrieslant, bij mijns heeren brieve
gegeven inden Hage opden eersten dach van Meye, vande
maentgelde van Meye anno cccc en een , cxx nyewe Hollantsche scilde, elc stuc voir Lvij gr. gerekent, f. xxviij ;:, x sc. gr.
Vanden balliu van Kenemerlant ende van Vrieselant ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Geryt van Heernskerke ,
balliu van Kenemerlant ende van Vrieselant , bij mijns heeren
brieve gegeven inden Hage opden eersten dach van Junio, vande
maentgelde van Junio eeoc en een, cxx nyewe Hollantsche scilde,
elc stic voir Lvij gr. gerekent , f. xxviij :, x sc. gr.
Voor het maandgeld van Junij 1401 onivanrgen dezelfde

sonz.

Vanden baeliu van Aemstellant ende van Waterlant ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Melys van Minden , baliu
van Aemstellant ende van Waterlant , bij mijns heeren brieve
gegeven inden liege opden eersten dach van Meye, vande maentgelde van Meye anno cccc ende een, Lxxxviij nyewe Hollantsche stilden , elc stic voir Lvij gr. gerekent, f. xx i:, xviij
sc. gr.
Voor het maandgeld van Jisnij en dat van Inlij 1401 ontvangen telkens dezelfde som.
Vanden bailiu van Medenblyc ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Baertout van Assendelft ,
baliu van Medenblyc , bij mijns heeren brieve gegeven inden
Huge opden eersten duels van Meye , vanden maentgelde van
Meye anno cccc ende een , Lxxx nyewe Hollantsche scilde,
f. xix ii gr.
'voor' het maandgeld van Junij 1401 ontvanggen dezelfde som.
Vanden bailiu van Delflant ende van Schyelant ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Philips vander Spange ,
bailiu van Delflant ende van Schyelant, bij mijns heeren brieve
gegeven inden Hage opten eersten dach van Meye, vanden
maentgelde van Meye anno cccc en een , xx nyewe Hollant
sche scilde , f. iiij

xv sc, gr.
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Voor het maandgeld van Junij en dat van Julij 1401 ontvangen telkens dezelfde som.

Vanden Tolnaers van Geervliet ontfaen.
Inden eersten ontfaen van Ysebrant ende Garbrant vander
Couster, tolnaers tote Gheervlyet, bij mijns heeren brieve gegeven inden Hage opten vj. dach van Julio anno ccce en een,
omme mede te betalen mijns liefs heeren s hertogen en mieren
lieven vrouwen cost vander cooken gedaen tote Gheervlyet des
vrijdages avont den eersten dach van Julio anno voers., f. xxxix
sc., iij d. gr.
Vanden rentmeester Beoesterscelt in Zeelant ontfaen.
Inden eersten ontfaen van heeren Claes van Borselen , rentmeester Beoesterscelt in Zeelant , bij mijns heeren brieve gegeven in den Hage opten xvij dach van Julio anno ccce ende
een, omme mede te betalen mijns liefs heeren s hertogen ende
mijnre lieven vrouwen toste vander cooken gedaen tZierixzee
des zaterdages avonts den anderen dach in Julio anno voers.,
f. xij ;:, xvij sc., j k d. gr.
Van offal van beesten ontfaen.
Doe Jan van Yselsteyn en jonge Florys vanden Tol eerst
den dienst van mijns liefs heeren coken bevolen was te bewaren ende zij dien annamen te doen , dat was des sonnendages viij dage in Meye anno ccce. ende een , doe stonter levende ende men verteren zoude an mijns liefs heeren herberge
x ossen. --- Zeder die tijt zoe hebben Jan ende Florys voers.
gecoft toter coken behoef voirn. binnen der tijt van deser rekeninge , L ossen. -- Ende dair quamen van Enkhusen ende
van Hoern, die daer gecoft waren bij mijns liefs heeren rade,
die men tot Staveren gebisicht zoude hebben omtrent S. Maria
Magdalenen dach anno voers., xxi ossen en iiij cojen , dat
maect te zamen Lxxxj ossen ende iiij kojen. _. Daer men of
corten zal die levende bleven staen , nadat dese rekeninge gesloten was, xvj ossen ende j coe. Soe blijver die verteert sijn
binnen der tijt van dese rekeninge ende in provancen hier na
bescreven staen , Lxv ossen ende iij coejen. Des zo zei men
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noch ofcorten ende die meesters vander herberge opgenomen
hebben van hoeren recht vander hoogtijt van Pinxteren van
vi ossen , die huyden daer of. Ende men zei ofslaen die tote
Herlem , tote Egmonde ende tote Heemstede verteert zijn ende
daer verkoft waren, xiiij ossen, die huyden dair of, ende j coehuyt , gelijkerwijs als hier na gescreven staet. Aldus blever
daer Jan ende Florys voerseyt tgelt of ontfaen hebben van Lij
ossenhuyden ende ij coehuyden, die vercoft waren Aelwijn Louwerijs zoon bijden meesters vander herbergen. Eerst vercoft
xx ossehuyden, stic 2 Gentse nobel, f. x Gentse nobel, etc stic
voir c en xiiij gr. gerekent, f. iv il, x sc., gr. Item xxv ossehuyden en ij coehuyden, de tween coehuyden voir een ossehuyt
gerekent , elke ossehuyt voir Lxxj gro., den Engelschen nobel
voir xc gro. gerekent, f. xx l Engelse nobele en j gr., dien zelve
nobel voir cxvij gr. Berekent, f. x riE , iiij sc., xj -1- gr., zamen
xiiij i:, xix sc., xj z d. gr.
Item zo waren verteert tote Harlem ende tote Heemstede ,
doe mijne lieve heere ende vrouwe daer waren inden aflaet
omtrent Pinxter anno voers., iij ossen en xvj scapen, die hadden binnen cxlvj i gr., etc ii gegeven bij Jan van Ysselsteyn
om j 2 gr., f. xviij sc., iij d. gr. -- Item elke ossehuuyt gegeven om Lvj gr., f. xiiij sc., j 2 d. gr. ; ix ruge scaepsvachten, tstic viij gr., f. vj sc. gr.; vij bloete vachten, tstic ij gr.,
f. xiiij d. gr.
Item zo waren nog verteert tote Teylingen , tote Harlem ,
tote Egmonde ende tote Heemsteden , alzoe mijn lieve heere
ende vrouwe daer waren ommetrent sinte Nagrieten dach anno
voirn., xj ossen , j coe en cvij scapen , die hadde bij Roeten
aengebrocht binnen vij cxLvij 2 i:. Des was vercoft iijcLj ..
^:
..
elc ii om j2 gr., f. ij te, iij sc., x2 d. ; iij cxcvjt- y;, etc ^:
om xj holt., f. ij i:, v sc., v d., gr., ij hall. Item gegeven x
ossehuyden , elc stic om Lxxiij gr., f. iij ;:, x d. gr. Een
kleyn ossenhuyt om iiij sc. gr. Een coehuyt om ij sc., viij
d. gr. Bij Roeten gegeven xxiiij scaepsvachten, tstic om iiij
gr., f. vj sc., viij d. gr.; L`xxiiij scacpsvachten , tstic iiij gr.,
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f. xxviij sc. gr., te zamen f. xj xj sc. gr., vj holl. Daer
men of korten zei die Jan van Ysselstein gaf vande voers. huyden te zouten ende zommige van Egmonde te Haerlem te
brengen , f. iij sc., vj d. gr., zoo datter blijft xj i:, vij sc.,
vi den. gr., vj boll.
Item zo zijn nog verteert in mijns liefs heeren herberge boven cxxij scapen, daert offal bier voor af gescreven ende Berekent staet , binnen der tijt voers en in provande overgegeven
sijn iij Cxcviij scapen. Daer men of corten zei die de koop opnamen van baren recht vander hoogtijt van Pinxter van xxviij scapen, die vachten dair af, zoe blijfter ontfaen iijcLxx scapen, die
vachten dair af, die vercoft waren bide meestercnapen ende bij
Roeien Andries Jacobszoon ende Floris Jacobszoon. Eerst vercoft bijde meestercnapen Lxxxiiij scoerlingen vachten, t stic iiij
gr., f. xxviij sc. gr. Item xcvj scoerlinge vachten, tstic vZ gr.,
f. ij i iiij sc. gr.; xxv bloete vachten , tstic ij gr., vj holl.,
f. v se., viij d. gr., vj holl.; xLviij ruige vachten, tstic viij gr.,
j boll. , f. ij ;: , iiij sc. gr. ; bij Roeien Lxiii j ruige vacht en ,
tstic viij gr., j hol., f. ij

iE ,

iij sc., iiij den.; Liij bloote vach-

ten,, tstic j1.- gr., f. vj se., vij i- d. gr., te zamen f. viij vi, xj
sc., viij den. gr., ij holl. Daer men of corten zei die Jan van
Ysselstein gaf tote Delf, tote Leyden ende tote Haerlem , in
alle kerken dat te doen condigen , datmen mijns heeren huyde
en scaepsvachten vercopen sonde inden Hage , ende lnits cost
die een bode tote Leyden Bede , die daer om dier zake willen
gereden was te peerde , f. xxij d. gr., f. datter blijft viij ..
^:
ix sc., x d., g., ij boll.
Mit Ditc vander Woert Berekent van xLV ossen , ij coejen,
iijcLxx scapen , daer hem t roet of gelevert wart , binnen der
tijt voerseyt. Ofgeslagen der meesters vander herbergen ende
der cocx recht dat sij opgenomen hebben , alse voers. staet,
zoo blijft hem gelevert ij m vij c Lxxvj tt roets. Des zoe telmen
ofslaen omme datmen vuylen roet leverden , van elcker beest j
gr., maect datmen afcorten zal xLvij ii roets. Aldus blijft
dat Dire ontfaen heeft ij mvij cxxix it roets , elc t vercoft
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bijde meesters vander herberge voirnoemt om j gr., f. xj

.,
^s

vij sc., v d. gr.
Hier en jegens heeft Dieric voers. weder gelevert in mijns
heeren herberge binnen der voers. tijt die in provance overgegeven sijn ende hier na bescreven staen xij cxxix I: roeteme
kaerssen , dair elc t of coste j1 gr., mits xij gr. op elcke
hondert Ft kaerssen meer, f. viij sy , v se., xj d. gr. Dit
onderling vereffent , blijft dat Jan van Ysselsteyn ende Florys
vanden Tol van Dieric voers. ontfaen hebben iij s: , j sc.,
vj d. gr.
Summa vanden offal voers. ontfaen f. xxxvij s;, xviij sc.,
x 1 d. gr.
Summen van allen ontfanc voers. binnen den tijt ende int
jaer voers., f. iiij cLxv it , xvij sc., vij d. gr.
Dit is dat Jan van Ysselstein ende jonge Florys vanden
Tol wtgegeven hebben also meester knapen in mijns
liefs , heeren coste vander cooken , omme den tijt en
int jaer voers.
Inden eersten wtgegeven in mijns liefs heeren s hertogen en
mienre liever vrouwen coste vander cooken, gedaen inden Hage
van des zonnendages vroech viij dagen in Meye binnen vij
dagen daer na , daer die somme of beloept sonder provance,
gelijkerwijs als die gen. somme hout die de meesters vander
herberge daer of over hebben , f. xx it, xj sc., ix i d. gr.
Item wtgegeven enz. als boven in den Hage, van des sonnendaegs vrogh xv dagen in Meye binnen vij dagen daer nae. Des
zo was mijn vrouwe mit een deel ghesins uuten caste j 2 lach,
daer die som of beloopt sonder provance, gelijkerwijs als die
gen. somme daer of hout , f. xv 51, xv sc., ij boll.
Item wtgegeven in mienre vrouwen der hertoginne coste
vander cooken gedaen tote Leyden , des donredages te noen
xix dagen in Meye in eenre maeltijt , daer die somme of beloopt , gelijkerwijs enz. als boven , f. vij sc., x d. gr.
Item als boven tote Aemsterdalnme , des donredages avonts
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xix dagen in Meye in eenre nacht , daer die somme of beloopt
sonder provance gelijkerwijs enz., f. vj sc., xj d. gr.
Item als boven tote Herlem , des vrijdags te noen xx dagen
inde Meye in eenre maeltijt , dair die somme of beloept , gelijkerwijs enz. , f. xj sc. gr.
Item wtgegeven in mijns heeren s hertogen en mienre vrouwen coste vander cooken gedaen inden Hage , vandes sonnendages vroeg opden' Heyligen Pinxterdach xxij dagen inde Meye
binnen vij dagen daer nae. Des zoe waren mijne heere ende
mijne vrouwe mit een deel gesinds uute coste j i dach , daer
die somma of beloept sonder provance , gelijkerwijs enz., f. xv
..
^: , xv sc. gr., vj holl.
Item wtgegeven in mienre vrouwen der hertoginne coste
vander cooken gedaen t sGravesande , des dingxdages vroech
xxviij dagen inde Meye , in eenre maeltyt , daer die somme of
beloept , gelijkerwijs enz., f. vj sc. gr.
Item wtgegeven in mijns heeren s hertogen en mienre vrouwen coste vander cooken , gedaen tote Teylingen , des vrijdags
avonts xxvij dage inde Meye in eenre nacht , dair die somme
of beloept , gelijkerwijs enz., f. xiiij sc., vj d. gr.
Item als boven tote IIerlem , van des saterdages avonts
xxviij dagen in Meye binnen ij dagen daer nae , daer die som..
ma of beloept zonder provancen , gelijkerwijs enz., f. v y.
x sc., v d. gr.
Item als boven inden Hage vandes sonnendaeges vroech
xxix dage in Meye binnen vij dagen dair nae , des zoe waren mijn heere ende mijn vrouwe inde tosten iij dach , daer
olie somma of beloopt zonder provance, gelijkerwijs enz., f.
xj t, iiij sc., x d. gr., ij holl.
Item als boven tote Heemsteden , des maendaches avonts
xxx dage in Meye in eene dach daer nae , dair die somma of
beloept , gelijkerwijs enz., f. xxv sc., iij d. gr.
Item als boven tot Teylinge , des dinxdages avonts xxxj
dage in Meye in eenen dage daer na , dair die somma of beloept enz., f. xvij sc., vij i- d. gr.
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Summa vande maent Meye wtgegeven , f. Lxxiij 'I, , x d.
gr., vj holl.
Item wtgegeven in mijns heeren s hertogen en mienre vrouwen coste vander coken , gedaen inden Hage , vandes sonnendages vroech v dagen in Junio binnen vij dagen daer nae,
daer die somma of beloept sonder provancen , gelijkerwijs
enz., f. xv 51, xi se., iij d. gr.
Item als boven inden Hage , vandes sonnendages vroech xij
dagen in Junio binnen vij dagen daer nae , dair die somma
of beloept zonder provance, gelijkerwijs enz., f. xvj 51, ix se.,
j2 d. gr.
Item als boven inden Hage, vandes sonnendages vroech xix
dage in Junio binnen vij dagen daer nae , des zoe was mijn
vrouwe ute cost iiij dage , dair die somme of beloopt zonder provance , gelijkerwijs enz., f. xij is, xv sc., iij d. gr.,
iij holl.
Item wtgegeven in mienre vrouwen der hertoginne coste vander coke gedaen tote Rotterdamme , des woensdages te noen
xxij dage in Junio , in eenre maeltijt , dair die somma of beloept sonder provance, gelijkerwijs enz., f. xxxix sc., viij 2 d. gr.
Item als boven t Ordrecht , des woensdages avonts xxij dagen in Junio , in eenre nacht , dair de somme of beloept , gelijkerwijs enz., f. ij s:, iiij sc., viij d. gr.
Item als boven s. Gheertrudenberge des donredages te noen
xxiiij dagen in Junio , in eenre maeltijt , daer die somma of
beloept , gelijkerwijs enz., f. xxxij sc., v2 d. gr.
Item wtgegeven in mienre vrouwen die hertoginnen cost en
s graven coste van Cleve vander coken gedaen tot Huesden ,
des donredages avonts xxiij dage in Junio binnen j i dage
daer na , dair die somma of beloept , gelijkerwijs enz., f. xij
, ij sc., j d. gr.
Item als boven t sint Geertruydenberge , des zaterdages te
noen xxv dagen in Junio in eenre maeltijt, daer die somma of
beloept , gelijkerwijs enz., f. xxvj sc., vj d. gr.
Item als boven t Ordrecht , des zaterdages avonts xxv da-
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gen in Junio , in eenre nacht , daer die somma of beloept , gelijkerwijs enz., f. vii, vj sc., v d. gr.
Item wtgegeven in mijns ,heeren s hertogen ende mienre
vrouwen coste vander coken gedain inden Hage , vandes zonnendages vroeg xxvj dagen in Junio binnen v2 dage daer nae,
des zoe was mijn vrouwe uuten cost I . dach , ende die grave
van Cleve was inde cost iiij dagen, daer die somma of beloept
zonder provance , gelijkerwijs enz., f. xxiiij H, xviij sc., ij d.
gr., ij holl.
Item wtgegeven in mienre vrouwen cost der hertoginne ende
t s graven coste van Cleve vander cooker gedaen tot Rotterdamrne , des zonnendages te noen xxvj dage in Junio in
eenre maeltijt , daer die somma of beloept, gelijkerwijs enz.,
f. xxij d. gr.
..
Somma binnen der maant van Junio wtgegeven, f. xciiij f^
vij sc., vj d. gr., v boll.
Item wtgegeven in mijns heeren s hertogen en mienre vrouwen costa vander coken gedaen tote Geervliet , des vrijdages
avonts den j dach van Julio in ene dach daer nae , daer
of die somma of beloept , gelijkerwijs enz., f. xxxix sc. ,
jij d. gr.
Item als boven t Ziericxzee , vandes zaterdages avonts opten anderen dach van Julio binnen iij dage daer na , daer
die somma of beloept , gelijkerwijs enz. , f. xij P: , xvij sc.,
J'1 d. gr.
Item als boven inden Hage , vandes dingsdages avonts v
dage in Julio binnen iiij dage daer nae , daer die somma of
beloept zonder provance , gelijkerwijs enz., f. xij ri , xix sc.,
vij d. g.
Item als boren tot Teylingen, des zaterdages avonts ix dage
in Julio in enen dage daer nae , daer die somma of beloept
zonder provance, gelijkerwijs enz., f. xiiij sc., iij i- d. gr.
Item als boven tot Heylom , des zonnendages avonts x dage
in Julio in eene dage daer nae , daer die somme of beloept
zonder provance , gelijkerwijs enz., f. ij i; , ij sc., viij d. gr.
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Item als boven t Egmonde , vandes maenendages avonts xj
dagen in Julio binnen ij dage daer nae , daer die somma of
beloept zonder provance , gelijkerwijs enz., f. iij f , xviij se.,
ix d. gr.
Item als boven tot Hoorn , vandes woensdages avonts xiij
dage in Julio binnen ij dagen daer na , daer die somma of
beloept zonder provance , gelijkerwijs enz., f. iiij ::, xviij se ,
vij d. gr.
Item als boven t Egmonde , des vrijdages avonts xv dage
in Julio in ene dage daer nae , daer die somma of beloept ,
gelijkerwijs enz., f. ij s:, j sc., iiij d. gr.
Item als boven tot Heemstede , vandes zaterdages avonts
xvj dage in. Julio binnen vij fr dage daer nae , daer af die
somma van beloept , zonder provance , gelijkerwijs enz., f. x
ft, xiiij sc. vj d. gr., ij holt.
Item als boven tote Heemstede , vandes sonnendages vroch
xxiiij dagen in Julio binnen iij i. dage daer nae, daer die somma of be'loept sonder provance , gelijkerwijs enz., f. vj tt , xv
sc., x d. gr.
Item als hoven tot Teylingen , des woensdages avonts xxvij
dage in Julio in eene dage daer nae , daer die somma of
beloept zonder provance , gelijkerwijs enz. , f. xij sc., viij
d. gr.
Item als boven inden Hage , van des donresdages avonts
xxiiij dagen in Julio binnen ij i dage daer nae, daer die somma of beloept zonder provance, gelijkerwijs enz., f. vij ii, v
sc., viij d. gr., ij holt.
Item als boven inden Hage , vandes sonnendages vroech
xxxj dage in Julio binnen vij dagen daer nae, daer die somma of beloept zonder provance , gelijkerwijs enz., f. xvij f;,
x l d. gr.
Summa binnen der maent van Julio uitgegeven , f. Lxxxiiij

ft, v sc., ij d. gr.
Summa, vander coken , zonder provance , binnen den
tijt voers., f, ijc Ljxix sc., vij d. gr., iij holt.
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Dit is alsulcke provancen, als die meesterknapen voernoemt binnen den tijt voers. gecoft hebben tot mijns
liefs heeren behoef, gelijken hier nae gescreven staet,
boven al sulcken provancen als zij inder herberge
vonden , doe zij den dienst eerst aennamen.
Eerst gecoft jegens corte Franken de vleyshouwer iiij ossen,
, vij sc., vj d. gr.
coste elc stic ..... f. viij
Item jegens Dirc Claeszoen tote Haerlem xvj ossen coste
elc stic vij 2 Gentsche Nobel, de nobel voir cxiiij gr. gerekent,
f. Lvij it gr. Die zelve iij ossen , costen xiiij Gentsche nobelen , de nobel voir cxiiij gr. gerekent , f. vj , xvij sc. gr.
Die zelve nog een osse, costen iiij nobel en iij q ten ., de nobel
gerekent gelijkerwijs voers. staet , f. ij f, v sc., j d. gr.
Jegens Hagen die vleyshouwer xv ossen, coste elc stic vijl
Gentsche nobele , f. Liij it , viij sc., ix d. gr. Jegens Huge
Louwen zoon viij ossen , coste elc stic v,j1 Gentsche nobele ,
mits eenen nobel den hoep meer , f. xx , iij sc., vj d. gr.
Jegens Cortijn Jansz. iij ossen , costen xviij i Gentsche nobele
ende iiij gr., f. viij it, xvj sc., j d. gr.
Item zoe verteerden Dieric Ysebrantszoen ende Kerstant Roelen zoen , die om dese voers. ossen tote Delf ende tote Herlem gesent waren te copen , tot twien reysen in vaeren en in
keeren, mits twien kneesen dieze inden Hage dreven, te goedspenninc, wijncoep ende bintzelen, t zamen f. xxiiij sc., x d. gr.
Item gecoft jegens Kerstant Roeien zoen xvij scapen, costen
xviij , f. ij v sc. gr. Jegens Symon Zael t Aemsterdamme,
L baeken spex mitten hammen ende scoederen , coste elc baken Lxxxij gr., mits xiiij gr. te wijncoep den hoep meer , f.
ij sc., x d. gr.
xvij
Des bleven int lardier hangen , na dat dese rekeninge gesloten was , die men of korten sal xiiij baken spex.
Item gecoft jegens Heyman van Delf ij vaten bier-asijns ,
costen xiij sc., vj d. gr. Jegens Jan Vlas tote Herlem iij
vaten bier-asijns, costen xviij sc. , x d. gr. Jegens coman
Florijs inden Hage j vat bier-asijns , costen vj sc., iij d. gr.
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Gm ij karlagelen wijnasijns , costen iiij Gelresse gulden , tstic
xxviij gr., f. ix sc., iiij d. gr. Jegens Willem vanden Berge
iiij karlagelen wijn asijns, costen ... Gelre gulden, f. xviij sc.,
viij d. gr.,
Te zamen cLxxxv it, xiij sc., ijl d. gr.
Item soe coste jonge Florys vanden Tol tote Leyden
op den Heylichs Cruys dach , dienren hiet Assencio
Domini , alrehande scapen , gelijkerwijs als hier nae
gescreven staet , den Eyngelschen nobel voor c ende
xvj gr. gerekent.
Item gecoft jegen Florys Jacobszoen xiiij rughe weders, coste
elc tstic xLV gr., f. ij 51, xij sc., vj d. gr. Jegens Dieric
Jacobszoen xx rughe veders, tstic Lxv gr., mits v gr. te wijncoep den hoep meer, f. v

, viij sc., ix d. gr. Jegens Wil-

lem Doeden zoen xxvj bloete weders , tstic xxvij gr., f. ij

xviij sc., vj d. gr. Jegens Willem Butte v rugge weders, tstic
L gr., f. xx sc,, x d. g. Jegens Heyn Heynen zoen xLvj rughe
weders, tstic xLv gr,, mits x gr. te goidspenninc ende wijncoep
den hoep meer , f. viij it, xiij sc., iiij d. gr. Jegens Pieter
Danelsz. v bloete weders, costen f. xv sc., vij 3,- d. gr. Die selve
om vij bloete weders , coste elc stic xxij gr., f. xij sc., x d. gr.
Jegens Pieter van Proest xxix bloete weders, tstic xLvj gr., f.
xj sc., ij d. gr. Jegens Dieric Hugensz. xxiiij ruge wev
gr. Jegens Florys Hughenszoen xij
ders, tstic L gr., f. v
rughe weders , tstic Lx gr., f. iij gr. Jegens Geryt van
Styenvoerde xxviij bloete weders, tstic xxviij gr., f. iiij it, viij
sc., viij d. gr.
Item van cost die Florys voers. dele , die voers. scapen te
copen, in vaeren ende in keren, mits twier kneezen loon , die
ze in den Haeg dreven , f. viij sc., ix d. gr.,
, x sc., xj i d. gr.
Te zamen XL
iiij sc., ij d. gr.
Summa vander provancen voers., f. ijcxxvj
Summen van allen Jans en Florys voirn.

uutgeven beloept

mitten provancen iiij cLxxviij ii, iij sc., ix d. gr., iij holl.
VIII. J.

10
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Mit Peterken den scoteldrajer Berekent van ixm. vij g . L. houte
scotelen , die hij gelevert heeft in mijns liefs heeren herberge
binnen xiij weken dat Jan van Ysselsteyn ende jonge Florys
vanden Tol mijns liefs heeren dienst van zijare coke bewaert
hebben , daer elc dusent of coste v holl,, f. vj f, j sc.,
xs d. gr.
Summa summarum van alle den uutgeve mite scotelen voers.
beloopt binnen den tijt voern. iiIjcLxxxiiij li, v se., vij d.
gr., vij holl., ende haren ontfanc hier en jegens beliep iiij c
Lxv it, xvij Sc., vij d. gr., welke summa onderlinge vereffent,
blijft mijn heere Jan en Florys sculdicli bij dese rekeninge
xviij it, viij sc. gr., vij holt.
Dit is die provance vander coken, die van weke te weke
verteert is in mijns liefs heeren herbergen binnen
den tijt en int jaer voers.
Inden eersten des sonnendages vroech viij dage in Meye
doe waren mijn heere die hertoge ende mijn vrouwe mit bore
herbergen inden Hage ende bleven aldaer tote des zaterdages
toe daer nae , alle dien dach , dat zijn vij dage, anno cccc.
en een.
Koken.
..
Provanden bijden proefst, iij ossen , xiiij scapen. Item ji y.
,.
pepers , ji it geng., j fg camels, iij gris f g(aliga 9), v ^^ nagelen , noten en foelgen , xiiij loot soffr., v vat asijns. Provaneen en die Jan die Molenaer leverde, ijc. L. scotelen. Provaneen en Pierken leverde, viijc scotelen. Provancen bijden
rentmeester van Voern, x tael corfharing. Provancen bijden
castelein vander Nesse , v baer. Provancen en uut Henegouwen quamen , v zijden spex, Provancen bij heeren Coen
Coser , xxij reygers. Provancen unten lasdier , cxxxj it roete
caersen.
Summa vander coken voors. sonder provancen binnen vij
dagen , f. xx li;, xj sc., ix l- d. gr.
Des zonnendages vroech xv dage in Meye noch mijn heere
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die hertoge ende mijn

vrouwe

mit hore herberge inden Hage,

ende bleven aldaer tote des saterdages toe daer nae , alle dien
dach , dat sijn. vij dage , des so was mijn vrouwe mit een
deel gesints uten cost j; dach anno cccc. en een.
Koken.
Provancen bijden proefst , vij ossen , xxij scapen. Item j
gheng., j 11 pepers , j t caneels , v

51 g....,

P'.

j quart nagelen

en foelyen , j quart soffr. binnen lange tijt , j vat verjuys.
Provancen bij Jan van Ysselstein ende Florys vanden Tol, xij
scapen, L stoop bierasijns, v vat asijns. Provancen ende Pierken leverde, vijg scotelen. Provancen bij Jan die Moelnaer,
iijc scotelen. Provancen bijden rentmeester van Voerne, vij tael
corfharincx. Provancen bijden castelain vander Nesse, j quart
van j baer. Provancen ende vt Henegouwen quamen, x zieden
specx. Provancen en bij Willem Eggaertsen , Lxxj reygers.
Provancen ute ri lardier, cxxiij t roete caersen.
Summa vander coken voers. *zonder provancen binnen vij
dagen , xv :, xv sc., vij d. gr., vj holl.
Des donresdages te noen xix dage in Meye quam mijn
vrouwe die hertoginne mit een deel hore herbergen tote Leyden ende dede aldaer hoer noen anno cccc. en een.
Summa vander coken voers. gedaen tote Leyden in eenre
maeltijt, f. vij sc., x d. gr.
Des donredages avonts xix dage in Meye quam mijn vrouwe
die hertoginne mit een deel herbergen tote Aemsterdamme ende
bleef aldaer dien nachte anno cccc. en een.
Koken.
Provancen ende die van Aemsterdamme miere vrouwen seenkeden , xv grote snoeken. Provancen ende uten Reygerbosch
gelevert waren , xix reygers.
Summa vander coken voers. sonder provancen in eenre nacht,
f. vj sc., xj d. gr.
Des vrijdages te noen xx dage in Meye quam mijn vrouwe
die hertoginne mit een deel hore herbergen tote Haerlem ende
dede aldaer hoer noen anno wee. ende een.
1o*
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Summa vander koken voers. gedaen tote Haerlem in eenre
maeltijt , f. xj se. gr.
Des sonnendages vroech opten Heyligen Pinxter dach xxij
dagen in Meye nog mijn heere de n . hertoge en mijn vrouwe
mit hore herbergen inden Hage , ende bleven aldaer tote des
saterdages toe dair nae alle dien dach , dat zijn vij dagen.
Des zoe waren mijn heere ende mijnt vrouwe mit een deel gesints uten cost j dach anno ccee, ende een.
Coken.
Provancen bij Jan van Ysselstein en Florys vanden Tol , vj
ossen, xxxv scapen. Provancen bij Pierken, ix, scotelen. Provancen bij Jan die Moelnair, ijCL scotelen. Provancen ende die
van Campen mijn heere scenkeden, j stoer. Provancen bijden
castelain vander Nesse, v baer. Provancen bijden rentmeester
van Voern, xiiij tael corfharinx. Provancen en ut Henegouwen
quamen , x zijden spex. Provancen uteri lardier, cix il roeten
caersen.i'rovancen
bijden houtvester van Byndelmere bosch ,
Lvij reygers. Provancen bijden proefsi iij ;; genb., iij it pepers , i j it cancels , jf it g.... , iiit quart il soffr., iij
quart f nagelen en faelgen.
Summa vander coken voers. wonder provancen binnen vij
dagen , f. xv fG, xv sc. gr., vj holl.
Des dingsdages vroech xxiiij dagen in Meye quam mijn vrouwe
die hertoginne mit een deel hore herbergen t sGravesande ende
deden aldaer hoer noen anno ccce. ende een.
Summa vander coken voers. gedaen tote s Gravesande in
eenre maeltijt , f. vj sc. gr.
Des vrijdages avonts xxvij dage in Meye quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwen mit een deel hore herbergen
tote Teylingen en bleven aldaer dien nacht anno cccc. ende een.
Summa vander coken voers, gedaen tote Teylingen in eenre
nacht , f. xiiij sc., vj d. gr.
Des saterdages avonts xxviij dage in Meye quamen mijn
heere die hertoge ende mijn vrouwe mit een deel hoere herber g en tote Haerlem ende bleven aldaer t ote des maenendages

141
toe daer na ten eeten te middage, dat sijn ij dagen, anno cccc.
ende een.
Koken.
Provancen bij Jan van Ysselsteyn , ij ossen. Item ende uter
Hage quamen , xvj scapen. Provance bij Willem Eggaert , v
reygers. Provance en bij Louwe Fouters leverde , iij putoirs.
Summa' vander coken voirs. gedain tote Haerlem sonder
provancen binnen ij dagen , f. v y:, x sc., v d. gr.
Des sonnendage vroech xxix dage in Meye nog een deel
van mijns heeren s hertogen ende mienre vrouwen gesinde inden Hage , ende bleven aldair tote des saterdages toe daer na
alle dien ' dach , dat sijs vij daegen. Des zoe waren mijn heere
ende miene vrouwe inde cost iij 2 dach , anno cccc ende een.
Koken.
Provancen bij Jan van Ysselstein ende Florys vanden Tol, iij
ossen , xv scapen. Provancen bij den proefsten , j1 h; gempepers, j y: cancels, 2 si nagel. en foelge, j quart
ber, j1g...., 2 soffr. Provancen bij den rentmeester van Voern,
viij tael corfharinx. Provancen bij Willem Eggaert , xLj reygers. Provancen bij den castelain vander Nesse , f baer. Provancen en wt Henegouwen quamen , ix sijden spex. Provancen bij Jan Moelnaer , iijc scotelen. Provancen wten lardier ,
ej :4 roete caersen. Provancen bij Pierken , vj c scotelen.
Summa vander coken voers. sonder provance binnen vij daiiij se., x d. gr., ij holl.
gen , f. xj
Des manendages avonts xxx dage in Meye quamen mijn
heere die hertoge ende mijn vrouwe mit een deel hore herbergen tote Heemstede ende bleven aldaer tote des anders dages toe daer nae ten eeten te middage, dat is een dach, anno
cccc ende een.
Coken.
Provancen bij Jan van Ysselstein en Florys vanden Tol, j osse.
Summa vander coken voers. sonder provance in eene dage ,

f. xxv sc., iij d. gr.
Des dinxdages avonts xxxj dage in Meye quamen mijn
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heere de hertoge ende mijn vrouwe mit een deel hore herbergen tote Teylingen ende bleven aldaer tote des anders dages
toe daer nae ten eten , dat is een dach , anno cccc. ende een.
Somma vander coken voers. gedaen tote Teylinge in eerre
dage , f. xvij sc., vijf d. gr.
Des sonnendages vroech v dage in Junio noch mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen inden Hage,
ende bleven aldaer tote des saterdages toe daer nae alle dien
dach , dat sijn vij dage anno cccc. ende een.
Coken.
Provancen bij Jan van Ysselsteyn en Florys van Tol, v ossen , xxxj scapen. Provancen en Pierken leverde , viij c scotelen. Provancen bij Jan Moelnaer , c scotelen. Provancen bij
den houtvester van Bindelmere bosch, xviij reygers. Provancen ende wt Henegouwen quamen , xj zijden spex. Provancen bijde rentmeester van Voerne, x tael corfharinx. Provancen uten lardier , cix s: roete caersen. Provancen bij den
gengb., iiips quart t13 peper, iiiji quart
proefst , iiij2 quart
;: caneels , ij 1 quart ;: g.... , j quart v: foelg. en nagel.,
j-1- quart i: soffr., j broetsukers.
Summa vander koken zonder provancen binnen vij dagen ,
xv i:, xj sc., iij d. gr.
Des sonnendages vroech xij dagen in Junio noch mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit horen herberge in den
Hage , ende bleven aldaer tote des saterdages toe dair na alle
dien dach , dat zijn vij dagen , anno cccc. ende een.
Coken.
Provancen bij Jan van Ysselsteyn en Foris van den Tol, iiij
ossen , xxx schapen , v baeken spex , j tooneken asijns. Provancen bij Louwe Fouters , xxix pitoirs. Provancen bij Willem Eggaert , vij reygers. Provancen ende Pierken leverde ,
xc scottelen. Provancen uten lardier , cx i: roete caersen.
Provancen bijden proefst , 0:
j '' gemb., j i: pepers , j ;: ca...., j quart tt nagel. en noten, j quart ,: soffr.,
neels, ^
j broot sukers. Provancen en van Scoenhoven quam , j stoer.
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Somma vander coken , zonder provanceu, binnen vij dagen,
xvj

ix sc., it d. gr.

Des sonnendages vroech xix dage in Junio noch quam mijn
heere die hertoge en mijn vrouwe mit bore herberge inden
Rage, ende bleven aldair tote des saterdages toe daer na alle
dien dach , dat zijn vij dagen , des so was mijn vrouwe uten
cost iiij dage , anno cccc. ende een.
Koken.
Provancen bijde meesters knapen , iij ossen , xxvij scapen ,
iiij baeken , j ton bierasijns , 2 vat wijnasijns. Provancen en
hier te voren te gelde gerekent waren, j 2 tal stollen , Provancen bijden proefst, j ; 's gemb., j ii pepers, j ii cancels, ,

i:

g.... , j quart r: not. en nagelen , j quart ii, soffr., j broot
sukers. Provancen en Pierken leverde , vij cia scotelen. Provancen bijden ballie van Delflant , xiij pittoers. Provance bij
Louwe Fouters , ix pittoers. Provancen uten lardier , xcviij
ii roete caersen. Provancen bijden rentmeester van Voern ,
vj tael corfharinx.
Summa vander coken voers. zonder provancen binnen vij
dagen , f. xij i: , xv sc., iij d. gr., iij .holl.
Des woensdages te noen xxij dage in Junio quam mijn
vrouwe die hertoginne mit een deel hore herberge tote Rotterdam ende dede aldaer haer noen , anno cccc. en een.
Coken.
Provancen en die van Rotterdamme mijnre vrouwen scenkeden , j stoer.
Summa vander coken voers. sonder provancen in eenre maeltij t , f. xxxix sc., vii,j z d. gr.
Des woensdages avonts xxij dage in Junio quam mijn
vrouwe die hertoginne mit een deel hoere herberge tOrdrecht
ende bleef aldaer dien nacht, anno cccc. ende een.
Summa vander coken gedaen tOrdrecht in eenre nacht,
iiij sc., viij d. gr.
f. ij
De donresdages te noen xxiij dage in Junio quam mijn
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vrouwe die hertogiine mit een deel hore herbergen sinte Geertrudenberge ende dede aldaar hoer noen anno ccce. en een.
Summa vander Loken voers. gedaen tsinte Geertrudenberge
in eenre maeltijt , f. xxxvj sc., vj d. gr.
Des donredages avonts xxiij dage in, Junio quam mijn
vrouwe die hertoginne ende die grave van Cleve mit een deel
hore herbergen tote Huesden ende bleven ,aldaer tote des anders dages toe daer nae alle dien dach , dat is j* dach , anno
ccce. ende een.
Summa vander coken voirs. gedaen tote Huesden binnen
dach, f. xij ^:, ij sc., j d. gr.
Des saterdages te noen xxv dage in Junio quamen mijne
vrouwe die hertoginne ende die grave van Cleve mit een deel
hore herbergen tsinte Geertrudenberge in eenre maeltijt en
deden aldair hoer noen , anno ccce. ende een.
Summa vander coken voers. gedaen tsinte Geertrudenberge,
f. xxvj sc., vjl d. gr.
Des saterdages avonts xxv dage in Junio quamen mijn
vrouwe die hertoginne ende die grave van Cleve mit een deel
hore herbergen tOrdrecht ende bleven aldaer dien nacht, anno
ccce. ende een.
Summa vander coken voers. gedaen tOrdrecht in eenre nacht,
vj sc., v d. gr.
f. v
Des sonnendages vroch xxvj dage in Junio noch mijn
heere die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen in den
Rage , ende bleven aldaer tote des vrijdages toe daer na ten
eten te middage , dat sijn v 2 dage , des so was mijn vrouwe
mit een daer gesints uten cost 2 dach , ende die grave van
Cleve was inden cost iiij dage, anno ccce. en een.
Coken.
Provancen bijde meestercnapen , vj ossen , xxxvj stapes
jij baeken , ij karlagelen wijaasijns , j tonne bierasijns. Provancen bijden - proefst , vij quart

gengb., vij quart

pe-

g....,
nagelen en foelgen,
cancels, jf
pers, j
ij loot soffr., j broot sukers. Provancen bij den castelain van-
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der Nesse , j baer. Provancen bijde rentmeester van Voern ,
vj tael corfharinx. Provancen en wt Henegouwen quam , j
zijde spex. Provancen bij Louwe Fouters , xv pittoirs. ,Provancen en Pierken leverde , xvj c scotelen. Provancen uten
lardier , cv

roete caersen.

Summa vanden coken voers. zonder provancen binnen v2 daxviij sc., ij d., gr., ij holl.
gen , f. xxiiij
Des sonnendages te noen xxvj dagen in Junio quamen
mijn vrouwe die hertoginne ende die grave van Cleve mit een
deel hore herbergen tote Rotterdamme ende deden aldair hoer
noen , anno cccc. en een.
Summa vander coken voers. gedaen tot Rotterdamme in
eenre maeltijt , f. xxij d. gr.
Des vridages avonts den eersten dach van Julio , quamen
mijn heere die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herberge
tote Geervliet ende bleven aldaer tote des anderen dages toe
ten eten , dat is een dach , anno cccc. ende een.
Summa vander coken gedaen tote Geervliet in eenen dage ,
f. xxxix sc. iij d. gr.
Hier of hebben Ysebrant ende Gerbrant vanden Couster ,
tolnairs tot Gheervliet , een brief onder mijns heeren zegel ,
gegeven inden Hage upten vj dach van Julio anno cccc ende een,
daer geen clerequen of rekenen sullen.
Des saterdages avonts , den anderen dach in Julio, quamen
mijn heere den hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen
tZierikzee ende bleven aldaer tote des dinxdages toe daer na
ten eten te middage, dat sijn iij dagen, anno cccc. ende een.
Somma vander coken voers. gedaen tZierixzee binnen iij daxvij sc., ,j4 d. gr.
gen , f. xij
Hier of heeft heeren Claes van Borselen , rentmeester Beoesterscelt in Zeelant , een brief onder mijns heeren zegel gegeven inden Hage upten vj dach in Julio anno cccc. ende een,
daer geen clerquen of rekenen zullen.
Des dinxdages avonts, v dagen in Julio, quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen inden Hage
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ende bleven aldaer tote des saterdages toe daer na alle dien dag
te middage ten eten, dat lijn iij dagen, anno ccce. ende een.
Coken.
Provancen bijde meester ccapen, v ossen, vij baeken, j tonne
wijnasijns. Provancen bijden proefst, xxij scapen , j r: gemb.,
j
pepers, j .. caneels , 2
g...., j quart nag. en noten ,

,^

^:

j quart soffr. Provancen en Pierken leverde , xj c scotelen.
Provancen bijden castelain vander Nesse, 1i baer. Provancen
bijden rentmeester van Voern, xij tael corfharinx. Provancen
bij Louwe Foutersz., xxij pittoirs. Provancen uten lardier ,
LXXXij ï: roete caersen.
Summa vander coken voers. sonder provancen binnen iiij
dagen , 1. xij ;:, xix se., vij d. gr.
Des saterdages avonts, ix dage in Julio, quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit een deel hoere herbergen tote
Teylingen ende bleven aldaer tote des anderen dages toe daer
nae ten eten te middage, dat is een lach, anno ccce. en een.
Coken.
Provancen bijde meestercnapen en wten Hage quamen , iij
quart van eenen osse. Provancen ende Bartelmees Willemsz.
leverde , iiij scapen.
Summa vander coken voers. sonder provancen in eenen dage,
f. xiiij sc., iij l. d. gr.
Des sonnendages avonts x dage in Julio quamen mijn heere
den hertoge en mijne vrouwe mit een deel hoere herbergen
tote Harlem ende bleven aldaer tote des anders dages toe
daer na ten eeten te middage anno ccce. ende een.
Coken.
Provancen bij de meestercnapen , v quart van eenen osse.
Provancen bij den proefst , xiij scapen.
Summa vander coken voers. zonder provancen in eenen dage,
f. ij

is, vj sc., viij d. gr.

Des manendages avonts xj dage in Julio quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit bore herbergen tEgmonde
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ende bleven aldaer tote des woensdages toe daer na ten eten
te middage , dat sijn ij dage , anno cccc. ende een.
Coken.
Provancen bij den meestercnapen, j-} osse. Provancen en Bartelmees Willemsz. leverde, xij scapen.
Summa vander coken voers. souder provance binnen ij dagen,
f. iij ;:, xviij sc., ix d. gr.
Des woensdages avont xiij dage in Julio, quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen tote Hoern
ende bleven aldaer tote des vrijdages daer nae ten eten te
middage , dat sijn ij dagen anno cccc. en een.
Coken.
Provancen bijde meester cnapen , ji- osse. Provance ende
Bertelmees Willems zoen leverde , xiiij scapen.
Summa vander coken voers. sonder provancen binnen ij dagen , f. iiij

,
xviij sc., vij d. gr.

Des vrijdages avonts xv dage in Julio , quamen mijn heere
die hertoge ende mijne vrouwe mit hore herbergen tEgmonde
ende bleven aldaer tote des anders dages daer na ten eten te
middage , dat is j dach , anno cccc, en een.
Summa vander coken voers. gedaen tEgmonde in eenen dage,
f. ij :, j sc., iiij d. gr.
Des saterdages avonts xvj dage in Julio quamen mijn heere
die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herbergen tote Heemsteden ende bleven aldaer tote des anders dages saterdages
toe daer nae , alle dien dach , dat sijn vijl dach , anno cccc.
en een.
Coken.
Provancen bijde meestercnapen , iii ossen, xxx scapen. Provancen bij Louwe Foutersz., iiij putoers.
Somma vander coken voers. sonder provancen binnen vijl
dage , f. x

, xiiij sc., vj d. gr., ij holl.
Des sonnendages vroech xxiiij dage in Julio, nog mijn heere

die hertoge ende mijn vrouwe mit hore herberge tote Heem-
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stede ende bleven aldair tote des woensdages toe daer nae ten
eten te middage , dat sijn iij i dage, anno cccc. ende een.
Koken.
Provancen bijde meestercnapen, iij ossen, xxix scapen. Provancen bij Louwe Foutersz., xiv putoers. Provancen bij den
houtvester , Hij herten , ij hinden.
Somma vander coken voers. sonder provancen binnen
xv sc., x d. gr.

dage , f. vj

Des woensdages avonts xxvij dage in Julio , quamen mijn
heere die hertoge ende mijn vrouwe mit hone gesinde tote
Teylingen ende bleven aldaer tote des anderen dages toe daer
nae ten eten , dat is j dagh , anno cccc. ende een.
Coken.

Provancen bijde meestercnapen , v scapen.
Somma vander coken voers. sonder provancen binnen eenen
dach , f. xij sc., eiij d. gr.
Des donredages avonts xxviij dage 'in Julio , quamen mijn
heere die hertoge ende mijn vrouwe mit bore herbergen inden
Hage ende bleven aldaer tote des saterdages toe daer nae
alle dien dach , dat sijn ij > dach , anno cccc. ende een.
Coken.

Provancen bijde meestercnapen , xiiij scapen , iij baeken , j
vaetken asijns. Provancen bijden proefst , j iE gengb.,
pepers , j iE cancels ,
;; g...., j quart iE noten en nagele , j
quart soffr. Provancen bijden rentmr. van Voern , viij tael
korfharinx. Provancen vten lardier,

Lxxij ,s

roete caersen.

Provancen ende Pierken leverde , iiijc scotelen.
Somma vander coken voers. sonder provance binnen ij 2 dage,
f.

vij

v

sc., viij d. gr., ij holt.

Des sonnendages vroech xxxj dage in Julio, noch mijn heere
die hertoge ende mijne vrouwe mit here herberge inden Hag;
ende bleven aldaer tote des saterdages toe daer nae alle dien
dach , dat sijn vij dage , anno cccc, en een.
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Coken.
Provancen bijde meestercnapen , v ossen, iij koejeu , xL scapen , j tonne bierasijns , viij varken , v vat boters.
Ende zoo was verteert terwijlen dat mijn heere tote Hoern
ende tote Egmonde lach , binnen iij weken , iiij ossen , xcviij
scapen , v baeken. Provancen bij Willem Eggaert , xLiiij reygers. Provancen bijden rentmr. van Voern , xiiij tael corf harinx. Provancen ende Pierken leverde, xj c scotelen. Provancen bijden proefst ende van Staveren quamen, iiij tael droedder
scollen. Provancen vten lardier , ciij ii roete caersen.
Item noch waren verteert terwilen dat mijn, heere wt was,
gelijken voers. staet , xj

roete caersen.

Somma vander coken voers. sonder provancen binnen vij
dage , f, xvij yi, x2 d. bur'
Onder stond:
Deze oorspronkelijke kokenrekening was beschreven met nette
letteren op zuyver en ongescheurt dun en fijn pergament en
bestont in twee terniones en een quaternio , uitleverende tien
gehele boekbladen , dat is 20 schrijfbladen of 40 bladzijden
in folio , lang 14á en breed 8 duymen.

6. Vergadering. 13 Maart; 1852.
Procesverbaal der beraadslaging van de landvoogdesse met den geheimen raad en andere aanzienlijken van den lande, betrekkelijk
liet nader verzoekschrift der edelen , 1566. Schepenboek van
het eiland Marken , 1602-1613. Verzameling van brieven
van Buzanval, 1600, Christiern II, koning van Denemarken,
te Rijnsburg. Krijgswetten van prins Willem I, 1573, Iels
naders omtrent Jan Gerbrandsz, van Leiden. Brief van Willem de ZJete gezegd Houthain aan Huygens, 1623. Adelbrief
van Jacobus de Bree , 1549. Gildebrief van het St. Jacobsof Schippersgilde le Leiden, 1568. Uiterste wilsbeschikking
van de weduwe van Laurens de Knuit, 1580. Lijst der namen en qualiteiten der ambassadeurs op het congres le Rijswijk ,

150
1697. Lijst van geschiedlc. en staatk. dissertatien verdedigd le
Leiden, 1706-1713. Almanak van 1598.
Procesverbaal van de in Aug. 1566 gehouden beraadslaging
van de landvoogdesse met den geheimen raad en andere aanzienlijken van den lande over het te geven antwoord op het nader
verzoekschrift der edelen , ged. 30 Sept. 15 6 6. Jhr. G. L. F.
van Kinschot te 's Hage zendt een afschrift van een handschrift
van den bovengemelden inhoud en ten titel voerende : Extrait
d'un ancien registre récemrnent relié , rubrique' au dos : Registre
aux acces et appointemens d'importance donne's sur requele lant du
Conseil d'Elat , que privé, 1556 u 1569. Troubles du 16e siécle.
Lequel repose au depót general des archives du gouvernement dans
les provinces méridionales du royaurne , établi dans le local de
l'ancienne chambre des comples a Bruxelles.
Hierbij worden door den beer v. K. twee andere stukken
gevoegd , welke wel reeds door Petit , Bor en te Water zijn
medegedeeld , doch tot goed verstand van het vermeld procesverbaal daarbij behooren te worden uitgegeven.
Deze bescheiden worden gesteld in handen der commissie
van redactie , ten einde te onderzoeken of het eerstgenoemde
stuk niet reeds in België is in het licht gegeven.
Schepenboek van het eiland _Marlcen, 1602-1613. Ingezonden door den heer ds. Tinholt.
Wordt gesteld in handen van den heer B. J. L. de Geer ,
met verzoek omtrent de belangrijkheid van dit handschrift nader verslag uittebrengen.
Verzameling van brieven van Buzanval, 1600. De heer B. J.
L. de Geer biedt aan , namens den hoogleeraar mr. G. W.
Vreede te Utrecht , ter plaatsing in de werken des Genootschaps, een aantal brieven vanden voorn. ambassadeur loopende
over het jaar 1600.
Deze belangrijke verzameling , met de noodige aanteekeningen en ophelderingen verrijkt , wordt gesteld in handen der
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commissie van redactie , om zoo spoedig mogelijk in de tweede
afdeeling van den Codex Diplomaticus gedrukt te worden ; terwijl de heer de Geer wordt verzocht , den hoogleeraar Vreede
dank te betuigen voor het blijk zijner belangstelling in de
werkzaamheden des Genootschaps.
Christiern II, koning van Denemarken, te Rijnsburg. De heer
Rammelman Elsevier , te Leiden , herinnert aan zijne in de
Kronijk van 1849, bl. 21, gedane belofte om het bewijs te
leveren, dat Christiern II zich in de abdij van Ilijnsburg heeft
opgehouden. Hij verwijst voor liet oogenblik naar het werk
van dr. G. D. J. Schotel , De abdij van Rnsburg, 's Hertogenbosch , bij gebr. Muller, 1851, en aldaar op bl. 97, doch
betreurt het , dat het genoemde werk geen uittreksels uit de
rekeningen der abdij omtrent dat verblijf heeft gegeven.
Krijgswetten onder prins Willem I, 1573. Medegedeeld door
door voornoemden heer.
In de Publicatie of aflezingboeken der stad Leiden komt een
stuk voor , waarin al de artikels zijn opgenomen , betreffende
de toen in kracht zijnde krijgswetten. Het is afgelezen den 9.
Aug. 1573 en draagt tot opschrift : Pranslaet van de ordonnantie gemaekt bij mijn heere den prince van Orange, grave van Nassau enz., de welke hij verstaet van point tot point onderhouden te
werden bij den oorlogluyden wezende in dienst van z. Ex.
Eenige artikels daarvan luiden als volgt :
1°. Die den naem Gods zal lasteren , zal voor de eerste
reyse eerlicke beternisse doen en gesteld werden in de gevankenisse te water en te brood, en voor de tweede reyse zal zijne
tonge met een heet ijser deursteeken worden , zijne cleederen
tot te hemde toe uitgetrocken en uit ten lande, staende onder
d'onderdanigheyt van zijne Ex., gebannen worden.
2°. Degheen die iets sal zeggen off doen ten spijte en bespottinge van t woordt Gods en den dienaren van t Evangelie,
zal voor d'eerste reyse drie dagen te water en broot gestelt
worden , en voor de tweede reyse eerlicke beternisse doen , de
wachters in de hooftwacht vergadert zijnde, gebloot werden van
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zijne wapenen en uit den lande, stamde onder de gehoorsaemheyt van zijne Ex., gebannen worden.
3°. Die mit voorraet iemant gedoot zal hebben , sal opgehangen en verworcht worden.
4°. Die yet gestolen zal hebben, zal opgehangen en verworcht
worden.
5°. Die overspel gedaen zal hebben , zal opgehangen en gewórcht worden.
6°. Die eene vrouwe of jonge dochter verkragt zal hebben,
zal opgehangen en verworcht worden.
7°. Die in hoererije bevonden zal zijn mit hoeren opte openbaere plaetse, sal gegeselt werden mit afneminge van zijn geweer en alle beide gebannen werden buyten de landen staende
onder de gehoorsaemheyt van zijne Ex.
8°. Die gheen die , hebbende de schiltwachte , slapende bevonden wordt , zal drie uren naekt gesteld worden op een
cartouwe , gedegradeert van wapen , van clederen gebloot werden , tot hemde toe , en gebannen werden uit de landen ,
staende onder de gehoorsaemheyt van zijne Ex., en indien
hem voor dese reyse gratie geschiet , ten tweede reyse sal hij
door de wapenen gepasseert worden.
Iets naders omtrent Jan Gerbrandsz. van Leiden. Naar aanleiding van het medegedeelde op bl. 341 der Kronijk van 1851,
betre ffende een zeker handschrift , hetwelk zich op de bibliotheek der universiteit te Praag zoude bevinden en door een
ongenoemden van lateren tijd aan Jan Gerbrandsz. wordt toegeschreven , vestigt de heer Rammelman Elsevier de aandacht
op een handschrift van Jan Gerbrandz., dat welligt nog in het
stedelijk archief te Alkmaar kan voorhanden zijn : want in
eene resolutie der Staten van Holland van den 9. Sept. 15 27
leest men het volgende :
Is gelevert aen Herek Jansz. van Houtem , secretaris der
A

»

stadt Alckmaer, door last van de heeres Staten ende ten ver-

» soecke van de magistraet van Alckmaer , seecker oudt geA

schreven boucxken , Johannis Garbrandi Ferinclita Chronica
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» Hollandiae , Zeelandiae , .Frisiae et Terrae Trajectensis , niet
» tegenstaende tselve boucxken voor 12 guldens gekocht was
» voor 't gemene landt , des is van wegen die van Alckmaer
»belooft daeruyt een dubbelt te doen leveren , soo wanneer
» sulcx van wegen de heeren Staten versocht zal worden."
Volgens de Wind , Bibliotheek der Ned. Geschiedschrijvers,
bl. 99, zou het bedoelde werk te Frankfort in 1620 zijn
gedrukt , doch onder een anderen titel.
Brief van Willen de Zoete gezegd Houtliain aan Huygens,
1623, waarbij hij dezen verzoekt zijnen invloed te gebruiken ,
dat in plaats van den commandant Grenu een ander bekwaam
kapitein te IJzendijk worde aangesteld. Medegedeeld door jhr.

a J. Beeldsnijder van Voshol te Utrecht.
Monsieur !
J'ai receu la oostre en date du premier de ce mois , et selon l'advertence qu'il vous a pleu me donner , ai trouve
expedient pour le service du pais et mon plus grand repos
d'en escrire a Son Ex Ce., dont vous envoye la copie; j'espere
que la dicte Exce. postposera toute favour et le rengera a la
raison; si l'occasion se presenstat, vous supplierois tresvolontiers
Bien humblement , qu'il vous plenst un peu pousser a la roue,
car suis asseure , que son intention n'est aultre que cueillir la
les fruicts de ses concussions et me donner de la facherie; ses
desseins sont variables ; quand a moy , l'experience m'a faict
si sage , que jamais mes deniers ne seront employes a la recerche de sa fortune.
Il n'y a rien de nouveau icy a Osténde. Il y a deux bateaux prests pour aller én mer et aultres trois s'apprestent pour
la St. Remy-Ceulx de Winoxbergen ont presente requeste pour
pouvoir equiper la leur despens et fouïr un havre , ce qu'on
croit que leur sera accorde ; s'il ne vous fust trop de peine ,
vous supplierois m'en donner une explication sur la derniere
lettre du conseil , si ceulx de Breme , Hambourg et aultres
villes d'Alemaigne sont comprins aux villes neutrales. Deux
VIII. J.
11
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ambassadeurs d'I-Iambourg sont passes par icy sur le passeport
de leur ville ; si j'ai malfaict , l'excuse est sur l'inexplication
des villes neutrales et non par mauvaise volonte ; les Anglois
et Francois sans doubte n'y sont point comprins. Sur ce
me signe, Monsieur,
Vostre serviteur treshumble et oblige compere,
Ghle Zoete de Houthain 1).
Avecq oostre permission ma femme et moy vous baisons bien
humblement les mains et a mad ne. Huygens. De 1'Escluse ce
8 d'Aoust 1623.
Opsehri^ fl. A monsieur , monsieur Huyghens , secretaire du

Conseil d'Estat a la HaYe.
Het in dezen brief vermeld afschrift is van dezen inhoud:
Doorluchtige, hoochgeboren vorst , genadichste heer.
Alzoo ick verstae , dat den commandeur Grenu bij v. v. g.
versien is mit een commissie om een voyagie ter zee te doen,
ende hem genouchsaem laet verluyden, van niet meer van sins
te sijn sijn residentie tot Isendijek te houden , gelijck hij nu
in eenige jaren herrewaerts niet gedaen en heeft , soo geduyrende dese oorloge als ooc inden trefues, soo ist, dat ick v. v.
g. ootmoedelijck wil gebeden hebben om alle perijckelen ende
ander ongemack te verhoeden, dat het sijne goede beliefte sij,
een ander bequaem capitein in sijn plaetse te stellen, die aldaer
continuelijck resideert ; daer sijn tegenwoordich maer vijff compagnien in garnisoen, te weten: met de juffrouw schans, Grenu,
Dorp , Flud , Vos, Pottey, waervan maer present sijn Dorp
die commandeert , ende Vos, een man van 80 jaren. V. v, g.
is bekent, hoe dat den vijandt continuelijck groot garnisoen in
dese quartieren is houdende ende voornemelijck in het landt
van Waes , soo dat ten hoochsten daer aen gelegen is , dat al
daer een vigilant capitein gesteldt worde; ooc vinde groote
oneenichheit tusschen de capiteinen die aldaer in sijn plaetse
gecommandeert hebben om de cleene profijten die daer vallen
slagende de lasten te moeten dragen ende dat den commanI) Elders teekent hij zich G. de Zoete de Houthain.
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deur twee off drymael int jaer coempt profijten te genieten
ende sijn logement meest Leeg houdt te staen, Iek en heb
v. v. g. tot noch toe hier van geen advertent gedaen , verhopende dat hij hem eenmael in sijn devoir sonde begeven,
maer nu ick sic d'apparente continuatie van sijn geduyrige absentie , en hebbe devoirs wegen niet connen voor bij gaen ,
andermael v. v. g. ootmoedelijck biddende, dele mijne nootsakelijcke verthooninge ten besten te duyden ende sulckx daer in
te versie p , dat de plaetse buyten alle perijckei 'ende confusie in
het commando moch geraken. Hiermede etc.
Door den heer mr. K. J. F. C. Kneppelhouz uit Leiden ,
in de vergadering tegenwoordig, wordt ter tafel gelegd :
1°. .Notarieel aischrift van dell brief waarbij Jacobus de Bree
door keizer karet V. op den 15. Junij 1549 toi den adelstand
wordt verheven.
2°. Gildebrief van het St. Jacobs of Schippersgilde te Leiden ,
gegeven door schout , burgemeesteren en schepenen dier stad
op den 15. April 1568, voorzien met een uithangend zegel in
bruin was.
3°. Uiterste wilsbeschikking van Joanna W iller., weduwe van
Laurens de Knuydt, verleden te Bergen op Zoom Alen 20. Aug.
1580, waarbij zij wenscht begraven te worden in de groote
kerk van St. Geertruid bij het St. Loys altaar, in het graf van
haar man , en voorts aan de voorkinderen van haar man , te
weten aan Laureys de Knuydt , Jan de K., ikernoult de K.,
Heylken de K., huisvrouw van mr. Job de &anghe, Eva en
Josynken de K., eenig vast goed vermaakt.
4°. Lijst van de namen en qualiteyten van de heeren ambassadeurs op het congres te Rijswijk, gedrukt te 's eravenhage 1697.
5°. Lijst van geschied- en staatkundige disser€atiën verdedigd te
Leiden van 1706-1763, als vervolg van eerre vroegere aan het
Genootschap aangeboden opgave.
6°. Almanach , nae den Nieuwen ende Ouden stijl. Opt her
ons Heeren M. D. XCVIIJ , gedrukt in 12° t ot Delft bij Bruyn
Harmanssz.. Het titelblad versierd met e en manshoofd in
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houtsnede, aan beide zijden waarvan in roode letters staat:
Ghepractiseert door den seer ervaren D. Stephanum Rabbaretiuin
.dstr. Boven dit beeld staat nog het volgende : Hier zijn bijghevoecht veel oude ende nieuwe geschiedenissen , seer nut ter gedenchenisse.

De almanak is voorts met wit papier doorschoten, waarop
dc vroegere eigenaar dagelijksche aanteekeningen heeft geschreven , meest van zeer ondergeschikt belang.
Dit oud exemplaar is in vele opzigten genoegzaam merkwaardig voorgekomen , om hier in zijn geheel te worden opgenomen.
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7 fEgefijajau#.
8 g Qteïeftljn.

9 H 6. paTlnfo.
count op ten bij f um/ Cite

hon in gLaurtlft /
gut onber ten feben uren.
rr
e
AneecTt ■I4 lib 18 r
Jo Ix C3ecijfci:.
ten x. ure'n/ 52. Ininute n boor rtttbg
bae
` l7otle .^1?aen ijn frïj^
bocJ. ak?ar#^ regeert / frïjoor r tueber beu menfc^en enbe
(

^J

b^ut}ten beguaeln.

Vaef Tzuprij.
rrj
r
f
rrij
& Zataurr. fro 15 rj
rriíj a & Xenben. fro 28 rij
rriiij
)14
fag 12 j
rrb r Marcn@ ebang.
n
alrpift. loan. r. etran. Sloan. r6.
rrilj D 5. Doran.
caP 11 hij
rat e bete ■14 rap 26 Íií3

1 i rXeo.
12 b ^ju Tíu^.

13 e Wíttêbon.
14 f QBoe ^Lnb.

1 5 g Vigilie.

16 IH paeffclé.
17 Ix 2 paew.
Vefte nuartier Vgnfbaecrja ten 8. uren/ 24. minuten bon;

mibbartj. 13enu# regerenbe/ Sleten/pert cube brurltbaer
lueber/ 3uUbttuef1en luinbt.

rrbiij f
OerétaTgi
arl 10 1.1
air g
Zut311en leer.
bi
ar aflemelb. CijAti.
134

18 r ^ pacffcv,
19 b Ítlretittu^
20 eVirtoitttt#

Bl. 11 v. d. A.

.itatutg / Jalege / tjeeft írxj. batten.
munten bie ban Marti§ gbefetlen// 5ijt/
Wilt be itrapen aenbaerben in bit fatfoen/
hen acte tnaerbicij om herteilen // logt/
hulbu bolboeren aIgi fjelben coen.

Corot toter

Nieuvven stijl.
Ouden stijl.
2 1 f A pmau.
Ix
pijiL
eíii a.
I
pij 22 bij
22 g Cajugi.
n r epbë/ tage Dung. bij
ewe. I. j@et. 4. eban. Taan. 15.
bin. it
ij 0 6. CratIbÍ/
2 3 H I. &tafi.
iiij e Zruf. omga.
tau 3 ir
2 + b Open tijt.
,T^ieulue al aen bijnfbaerlj# ten r. uren/ 3 8. minuten boar
`á"', i 1 mibbarl..venu# regeert / jtercfre tuinben tuten 1 oocbplueften.
b f c-' Zerutu. tau 16 r
25 r maul*
1.1j g_ 1 Matter. le. tan 28 rj
26 b Cletug3.
1.1g a € -' Velf/fun. ge I I L'ij
27 e %nafta fi.
VIII. J.

12

16,2

23 f

W aettt.tijc.
ge 2, j
1114
can 5 íj
CVaftettbarit.
it
ettijt_ ;{cr. 2. Zuan. Joan. r4.
t
.14 rail 17 ij
D ínxtec.
Begin des otuletl tijr j ts.
.: calI 29 íj
r)
efj. pitlxtcr.
Ica II iijj
rij f in .9pitlxter.

29 g Vitlilíe.
3011 2, .JSraiferi.
1lajus.
i tt iAÍJI. ell ga.
2
tat1'af itt#.
C

i

q a,,

(C'eervte r uartfrt ftuonnfáart(i3 ten fc uren/ 23. minutest
tuchcc/
fajah I cute
be ---•-- --Q -•

riij ge3ttatertctll
rirj}' a ^^affett.

Ica 21 t1 ^ 3 ti ^ ^Aitt^bin.
bir s 1.44 c 1,?tqiaen.
Bl. 11 V. d. A.

(Junij.)

4 11 J. rinyter,
fib 22 tiíj
riiij D g. VeTf her.
5 b 2, Pinxter.
'-' 1tiocrbctt ftaz 5 1114
e1/T
rll
pacricni fco:.1 19 ir
6 c 3. Dint:ter.
rig f
r j 7 b etiatcrtê.
r>aíj rt 4.1 cz,5 teenhijjcti pa.

O

Donee .rl3acn Donnerbarc11 ten trier utcn na tnjhbarij. 1711,•
inter regeert/ • amerfcje ba3en/ met regal/ grori}:nben

tgbt.

Oaertrnl bee. a• r
rtriij a
can t rj
rir
ran 16 rij
eiber
rr
c
z.pift. I. lNt. 3. Chan. ',Cure 5.
ran o j
rrj D 5. Aonbarlj.

hon in Cancer/ ant
gut antler

I

8 e

; 9

Merabnti.

1 euaterteill.

I to 1ze3ttatcrtrnt.
t 1 EI V3icbttTb.

ttuq 4. uren/ rube

na arfit aren.

Veri'AUlner txegint.
12 ti ÇObnt}rijt[:,.
n?.
,MarteT.
ag 15 ij
rríj e
13 c Thninera.
rriíj f [6— Oarrt. 3..)i3itic 41 ijj
t.t b"Zafitht#,
rriijj ti f. %an ti Qc6o. p il 15 iiíj
Z'fe1}e guarder T>onberbaecfjl ten fetal uren na mihbacj.
regeert/ bate ba>ljen/ j ilt epn??e fat ten raft
bragjen.
15 c ^: arramCt.
ail a (t(Oanbc Ttet'. pi 29 it
16 f ^tlretirt^.
t1j
rrtij tt —g iJurnlcr>rt pa

^
^

Jupitet

rrbíj c

riarbitlr[ pa.

114

^.pfit. llama. 6. ct.:ban. al3at. 6.

rrbjij D 6. ,§,cTjiebatn h er.
rrit'
cll pati. tan 22 ttiíj
gLcrtoicti. grin g. ir
rrr
f

17

Ij '1/4etlirjjfl.

8 H I.
ti ;I^erlt^iCf.
20 c t.^CCljina.
1

19

163
BI. 15 v. d. A.

luting / Li'tonittaellt /

40t r,rXl. bagcn.

&aate pef}ilentie en birre tjbeu/
a;enrjen ae ratten aajtivaert# QjclrQricn /
Wee; boa: bat beet in feminize en ijï,en/
7,0a: tiara' en annjcual twain beejteaje t.
Ouden stijl.
Nieuvven stijl.
21
b ^ufCÍtiu^.
6,anecbcli.
ge
16
ir
g
22 c ^. tn. matte
ge 18 r
aAllaria lttjtttt.
ij
eniegiut ,Maen Prjbaecbg ten 12. tteen/ 18. minuten ap
be mibbrrj. .l:t3at^. retteert/ tieete
i^
iiij

b
c

4fj onta§.

aojen/ 5ahl32ntu:nbt.

can i o r

23 f

tj

24 g

...§cijaon ja. IIta.

ec-p ft. Eí0:11. 6. Zban. Matz. 8.
Lea rij
D 7. hanbac3^},

Oaftêbacl.
aa bap.

h.

25 11 2. Amt.
ti
16
j
lc
L,;c1jtebatn.
2 6 b la eti ran.
tij
X-cr Deer. Ica 28 it
27 C. -7. ,l_a^Cr ^
tlj f
2'1' b Vaf teba^Í1.
WO g 4) ,.cijiCbant. pc. 9 lij
29 C
É. en P au.
ííj
ir a 8. -4/ ojiaubc/
30 f aramertan.
r.--gb Munrftcbaln Dec. 4 in]
&":.-'eerjte zhtaztlee (aterbaecjl ten 2. aren 3 9 . tnlnutcn nae
mibbacj. upiter rube Delnt§ receeren/ braacjtueber/ beu
hint :ttttbnaaft.
Julius.
Be chin des ouden tijdts.
Lxae. iiCt , s> tt
c frfrj
1 1.1 ^Atnl.iput.
erpil^. Aunt. 8. ecbanit. Saar. 7.
2 %I 3. Ana. bi.
4.4 icoc o t,j
D 8. hanb.
rij
3 l:t 4ijamag.
RI)? 13 t14
rïij c Margriet.
bij
4 c ^1^arêtiu>i.
XcZlbcu Leer.
riiíj f
(Augustus 1).)

Bl. 18 v. d. A.

5 g Maria in.
ail 4 ir
pem.
Man
x2a
eettpfeten be^ Tz^ anbetbaerTj# ten febett urett/
regeert/ aefanUelarjt/
minuten na mibbacj.
cen tUi11t 5ulibaaft.
e~pii1. e9ala. 3. Coati. Xurc le.
6 H 8. eisanb.
rtJ L) )Pacat. natter. fur.

rtt

C

Q

rj
7 LICijzi ft trauf.
her.
03 4 C
8 cetriacuft.
pLf 18 r1
rtliíj f
g[CT- Pertagcazbo?.
t
9 b 1r^igitfe.
rit
10 eZaurci4.
íj
a ^^ Oubenfza§.
rr
1.1trecijt p. tau o Lij 1^ f 4itiurtnto.
rrj
?IItcniaer. ta 14 íiíÍ i 1 z g Clara.
rrj c
1) Er ontbreken enkele bladen aan den ALnanak,

164

(a C^'teite Quarter
unbaernO ten 4. uren / 37. minuten na
mibbar9. Iàenttli regeert/ caete tuinben tuten .IRaa4baaften.
rrij D 14. Anti.
tan 27 b 113 1 1 9. Ault.
gap in Piton/ op cube antler gelijcil in %whit.
rriiij e Ziartalelneu#.
rrit

f

ge

14 b DÍgitie.
15 C
16 b ifiocilu#.

to

er9art.i. ge 2 3 t^j
91Irtnupb. can 5 IA
Wieif baef. can 16

rrtij g
rrtln a
17 e %ga itu#.
rrtnn
b. Oanfb.
1 s f f^2ot^ epnb.
rrir c '^an;antijaa.
19 g glagnu#.
lea 10 ir
^ iit. Q"sai
eb on. ;^ttre to.
rrr I) 15. .^anbac^j. iea 22 r
20 H Jo. hanb.
^.tiíeutue Mane intarnbaccCj# ten fe^ turn/ 33. minuten 112
^r u^= mibbarlj. e at en aulttter/ genepcijt tot Jeete batrjen/ ben

C

lu nt ;ugben.

rrrj e(1,,,---

-,iatttuerf 1a.

r

Bl. 19

v. d. A.

,etateitifter/ q:5erftlltaét/

2 t ti p;itiatu#.

fjceft XXX• ba.

c6raate Ueranberingye in fteben rube tanben/
Xaimen bernemen in ra:tcn tijbt/
D ie iangije gnefeten fjr66en In iianben/
tlDerben nU Uertaft rube tàettAbt.
_ Nieuvven stijl.
bin 16 rj
g & Iuptlant jacr. rij
ií
í1 a & (Qrupen.
fib Io j

f

iiij b &

22

ij

c (6— Velff Sae. fr14. 5 tij

tt

Ouden stijl.
22 C iabqíaen.

23 b rigtiie.
2 4 e `,Z$artbala.
25 f Xobehujc.
26 g e:f•ctirrnn.

(th iit. %r 2. r. eUan_ Xuce 9.

tij

I) 16.
anb.
bij e & Z;iele.
^I
^^

iCa^ is iij
fag I iiíj

f .13Zaria ge16a.
ir g ^ SUntttterp.

fa 14 tt

II.

h all.

Begin des ouden tijts.
C {r,

^

7•

fia feltbaet.
gtertalerl.

27 ní}'

12 bin
4. aan. Xnr. 4.
anb.
anti 27 ir

^()e•

29 C 7:,Tan antija.
30

(c+ier Peer.

r

ríij

H

Ceertle quarter Vijnfbaerï}# ten ren uren/ na mibbacry.
luniter regeert/ gTjetenperbe ïarijt/ ben tuinbt Zugben.

ilín

rj
rij

^7

28 b ^pígilie.

ti %nbaciu#.

31 e patilitlt0.
September.
1 f ^• eSillí^.
2 g %ntaniu4.

3

1-1 12eta11tl.

165

^

Dore Maen te# Maenbattjg ten 3. men/ 24. minuten
na mibbernactjt. ,3uutter revert/ recur crier
Meter/
ben 118inbt ,Illuo tIbt,tucll. (etueeb:arjt norj our al.
Bl. 20 v. cl. A.

rftjj e '.' berJCllinglje.
L'
f —9) p alcrlClt. pr. 26 rj
rii
tij
riij g & PItffi. Qua.
art 2+ j
rbíj a Italubertu#.
Zegerlant. a4ta s íj
rbtijb
tan 22 i
c aftenbaci
rit
an. Matt. 21
Cpift. r Co;.
cc
1) i8. %nl ft. tiet. ge 5 íiJ
e alRattTjeu§ %p. 18 tiíj
rrj

4 b t:2e1-'tllatlu?.
5 C .3Paguugi.
6 b ebo^tiu#.

7 e Alarccllt#.
t; f ;Mar Wt.
9 tt Oo2gollfa.

IO 1-I í:5, ;uttU.
1I b pot
eietle guactier bidnfbarcjg ten 8. uren/ new mibbacj. ^n•
na regeert/ ueranberintzje beg toeberg/ ben tuinbt orgje,
ftíibic^t.
rrij f& OItgiTt plae. can 01.1 I 12 c Ar.artiaen.

tam.

^

Zoo to ILibm cow up/ enbe gut ant= gelijcft
ir.ben :Veert. Tlen perbft begfnt.
Irtij g & „Medici. can 13 ba
can 26 bj
rritij a & Xielt.
bij
Ï'agije
L'rb
rrbj c
big
%nttuerpeu.
IE ,ft. IEp e f. 4. IEban. Mat. 9.
atuga iltlj
rrb{i 19. age.
rrbtij e ^!l Xeetbatn per. 13 fr
bit 25 t
trir f
>P

13 b p ljtlíitpug.
1 4 e d+ Verfjeff.
L j f i3uaterte.
t 6 g at-^uatertê.
17 H LI. Zaber.
18 b Qtalunbfaë.
1 9 c 3anu#,

.7aieutue Mane ftuoorfbaecjg ten io. men/ 4. minuten
j. i^enu ^ regcert/ Ilo^mcube ontneber/ ben
4" tuint Roagótucft. c.) cjiuper fiet rot%
rrr g& Ouáieivat. Iib 7 r I 20 b ríttitti,
tÍ

lt • uoaF

Bl. 21 v. cl. A.

October / 111)ijinnaêt/ fieeft xFxj. bagti.
t'H'oztacj fat noej tjefttep tuerben trjebRben
11;anclirjrlt ai# °ocCt int .7w2cLCrtant,
ebetijctt be c cjauen boo; ben Wolf fieben
Wert Veen menfrj ban b'enter aengjerant.

^Qn

Nieuvven

stijl.

3 a g enii en Zia,

lib 19
I^. b & Zeberibijc lee.
rij
tij c (5— 'toot" tier. fro 1 5 j
epift. en c. 5. aEban, Mar. 22.
atiila.
fro 28 ij
til^j^ 0 2 0.

Ouden stijl.

21 e

.Jiíattfjeu#

22

fg Xecla.
24 H 15.

h un.

i i; it
b
bj

e [L.„

untcrjtua. fa u í1
25 ti t^feiuinu^.
ItCtibC ic..
f
fa 25
26 c egll;iacn.
«Cerite riva:tiCr- ftuortifearrj0 Irn 8. Wren 47. minuten
t(about0.
rua;tert reet Cube rr ttenarj iirn lues
bcc/
tuint uoo4rn.
Innrt'tct ta. ra 9
bij
27 bCa fui.
bií} a43 a ftaerc b cap 22 tij
I:8 c1P eti fctauO
^tt1ot bc. atitt 7 bÍ
it
29 f ^icjtet.
C^ Oat'tiil4le. au 22 tij
L'
30 n O icrnilÍilh
I3e g in des ouden tijdis.
October.
0.5plle. 6. Cban, oan.
rj
t) 21, hoil
H i6. a3aiili0
i
Of 7 b i
j
>^5cjicbani bar, pif 2 1 2 bZcllbiarn#.
rij
f—g Oacrtritt be. at'i 6 it
rij
3 t' ^tliatbtl^.
^t^oiic Elam f boonjDarrijá ten ern men/ 3 5 . minuten nat
ntbbarij. ucntiO erger i/ rCurn Clibe tuint banben .Ir.i` oaray
. rftrtt.
riiij Q& Ilaeepeti. ad 20 t'
¢ bffrancift`u#
Bl. 22v.d.A.
rti
a
`,1G2_cba Ice. tan 3 rj
5 e
hottonia.
rbj
fu. tau 17
6 f f Íbe#,
LI ciil O 1
7 t7 A:I€arritl#.
rbíj rPÍQÍtie. A
etu .
r. e5ban. Anat. 13.
8
H 17. A5on0.
rtiiíj D 22. Itticat.
w in 13 ij
9 Ii Dtonifiu#.
rit e
fOertngïll. ne 25 íij
rr
t o c ríctocl.
f ^5 ^ trabefan. bare.
(^icjte auartier fhmonfbaerjg ten tluee men/ 24. minuten
( ^^na ntibtrrnarjt. U na rc ti rect/ fubjtc beranbcrtnnc/ bas
-tabei tuinaen.
rrj
Doqb-gcTjt tie.
»^ ii b QLufriacn.
g
rrj a^
12 e4.31aintiter.
^ ^ ctf bee. Ica 3 tij
cnbc out antra
,^nn in ecorpio / coemt
gijeiljdi Í ti jfcltrualia.
1 3 f(Ceo fituz..
rriij ti 4/ ,5r jitbaut tx. ten 1Ç
14.
eatirtuá,
rrtiíj r ^I; Itclbr!: ii. lea 2`3 bij
epift. pow. 3. eU:n.
15 1-1 18.
T) 2 3. et3atta.
bit 9 biij
rrti
1.6 ti óattug.
rrbj e
,^a e Il. bit 17 biij
rrbíj f Vaftenbacj.
fib 3 ir
17 c VajtEbacj,
18 b Xttca#.
fib 16
rrbiíj tT Oiman cn ^u
anberbaccjF ten 2... nren / 17. minuten
Man
0
ua mibbernarjt. tPcnu tegeert / Ito , in cube tuint met
reqjen.

i^íeutue

Kt 2 s r
rrir a& Pelf fit
rj
rrc b Vpb,lecijt ice,
fCO:. 24 tij
rrrj C ^aftëbaCti.
upt Cotio. i. C an. .71?_=.t. 9.

1 9 C aaiitfiat"iltr
2o f !^?ttir}jil>
^

t it

^^ fula.

Bl. 23 v. d. A.

nabentliex/ Atarïjtmaét Daft zzx. ba.
at in greaten i •,oabt enbe beftuaren/

Oetaaen ajefeten feet fanatic tijbt/
Atttten niet wenrjbel tfamen Hergaten/
Cue ban jetten tutten tietntjbt.

3

^
Ílj

ilíl
It

Nieuvven stijl.
rij
D 24. 2Iíberijeplgë.
f1 21
e %tber 3ieten.
fa g

24 C feliciatia,
f Hntitl^ecljt.
^ Ca 5 ij
25 iz erif pinaiij
tt ^-' r oqicljot. ra
a ,--6)] &ltise Dec. >14 Ííij ; 26 C %tilallbttg.
e'eeriie guarder D;l ,tbatelj:3 ten 4. nren/ 114 ma:njenki.

,
`^I^R ^atncnll^

^reQeett/ raetc ttíttlÍjstt/ ajeneprijt tot reCtiien/

ben Mint ^uZiben.
tl -41 „Itlol.

tt3

ir

r

(_ f

>14 all

c

&
rpift. /ere.

i S ti

27 C

tij

28 g

pif 2

az. alma. anat. ?3.

i6 Ili
1) 25. hant^,
,14
ttíj
flotterb. leer.
e
f ^ paettetn / beg . WO
Begin des

Ij

Ouden stijl.
22. tt 1-I 19. han.
23
,s;etitr#r..

0 Martíjn.

ouden

i. til .

h

29 1-1 20.
on.
3 0 ft ett fetiittii.

31

C ^Í>ZiIÍC.
Nouetn ber.

tijts.

ani 29 it

rÍQiIÍe.

l iz ^tberljepl.

pare it?aen beg bonberbaerfA ten 2. uren/ 3. minuten na
mibbcrnactjt. Debug regeert/ ïtapmenbe tuinben tuten ,ti p ti,

tucften.
a& 1 ariinrr. tan 12 t
,cljoag beeft. ri
b
getn 9 rij
l aacn.
ríiij c l

rij
rl

2

e

3 f
4

?fiber3felen.
r ttpli^ecljt.
^}

g AP.abefta.

Bl. 24 v. d. N.

e^ptj#. Pjit. 3. etian. Mat. 12.
grin 21 j
tit
D 26. koub,
tin e & Opcnnt. can 4 i1
can 16 tij
tit fEerffel.
11)acrteul. can 2t3 10
rhiíx tt
le 10 fig
rit a%ernijenl.

5 H 2 1 .. Aunb.
6 fl einaert.
7 c ^ilieTlo^fit.
8 bbíert[CCraa..
9 C(CIjCOboAtg
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M eire gnarlier 1Nubaeclj$ ten rt. uren/ 3. minuten inter
nacht. dat regeert/ b2aacj Weber gent 1cjt tat bagt j ben
mint .13aagpaaft.
rr
tt Mun fter.
rij t ,tl^aria wefen.

le 22 ti
bit 5 In

10 f ,Martiana.
I1 II Matti.

,on in ,8agitario / roemt op cite cart ember/
goeljch ínbe Maenbt ban aanuariu#.
egijt.

zo. Eban. Mat. a.

12 H 22. hon.
rrj D 27. et ,znb,
ttír 17 In
13 ix 9.Nictíugt
rriíj e page lae.
lib o bj
1¢ C O erapi6i;.
rriíj f
litt 12 biij
24. biij
15 b ,,ecnllbui.
rrtt gA Ltatettna.
16 e e^tjitnarf.
rrbj a
rti f fingen. bit 7 ir
rat lx (c) poaclj ftra.
20 r
17 f %tnanbu#.
.11/ieutue Maen haterbaerijO ten tiff uren / 12. minuten nae

mibbacj. luyiter regeert/ regijen rube panel/ ben tulnbt
;upb=tueft.

fag 3 r ' 18 gAl etraen.

rrbij

CQift. Elam. 13. eau. Mat. 21.

trtt 0 1. % bbtent.
rrr e ?iInbviegi %pait.

fag 17 rj
1 rij ;

19 H 25, eou,
20

ti Maxítnil.

Bl. 23 v. d. A.

Vecember/ f)o;emaét/

Daft xxxa. ba.

matjttaje pobintien cube i)teben/
Vie te bazen§ feet maren beeneert/
banten bpanbt anrecjt Ieben/
,tetmen nu met mattanber gijeunteert.

Nieuvven stijl.

f Zefloten tot.
cap 15 j
g dr- Maeftritjt. aq 0 j
ííj
a 05--' IrI eert. ❑ aq 15 ij
iij it Zarttara maget.
íiíj
3
ij

Ouden stijl.
21 c Maria pee.
22 b ericilia.
23 e eLlement.
2 4 f e3rí figaen.

(ereerfte guartiee Zatetbaecj# ten elf uren / 21. minuten
Uao; mtbbacj. autttter regeert/ cautie enbe bafjt/ ben
tuint aftelgeit.

b

t

poocij jtra.

Of 13 b

(EMIL Som.. guan . ^,uce 21.

.. 2. % b ^ ent. ictae#,
tij
bn
e 2IIgatijoen.
ari 11 tij
bij f M aria ontfandt,
bj
ír
g
% tten.
tau 9 bij
r
a tr'' „11)aerbeu.
ir

25 g ilattjerina.
26 H 26, calm.
2 7 b ^italt^.
28 C (eLt}eapt}ít.
29

30

b Vaftébatlj.
e ?Gnbqiegi 9V.

1 (i9

Begin des ouden tilts.

ri

December.

lItrccijt. gcin. 5 t'

i f ti . Zan.

VorCe men _-:7" aterbaeeij§ ten ;. nren/ 20. minuten na uui±^
k:- act}. ,11:1crruruua rcQccrt/ írrenge bogl met fitee/ ben Mint
noozb -null.

c Zionufíu0'.

rij

rig

gcni 17 rj

Cpiit. i. %02. 4. aEban. anat.

D 3. ,^l^ttcnt.

rii j

2

g liltbiacn.

3 1 1 1. ?Lbtrcni.,
rij 14 tir Zarbara.
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11.
f
11
rttij a ^ (Congcl%e.
rbiíj b e2uatertelnp.
c e?uat.crtelujtcr.
rit
rtt

rtti

t

can 2 4 i
Ica 6 ij
it t8 ííj
iiír 0 i íT
ií1

5 c etifltina.
6 b 37),icatac,§.
7 e 211gatacn.
8 f .Waría antf .
9 g Xeocarbu#

erelle Ruart ter ^^anbaenl# ten acCjt wan/ na nubbacij. k^e•
nu § regeert/ Nuorl Metier/ gijene:uijt tot bog'.

^( crem. 23. carol.
sn. aban. r.
'
z. anent.
to II 2. T,..lbtrct.
Mr 24 ti
rrj eXíjailIai,'.'
till 7 tij
II II Valliafiac.
lilt 20 14 I I2 C Vianllfilt#.
t't'ij f
Cl

rr

1

on in Caj.t3icll2n0/ tuint q v na 8. urc1l. C ube
gact anber tma3. 4, urrn. Dcti 10intcr bcRint.
tríij g Díctaía mager.
bij
13 b Zucia.
rrih;j ariftenbacj.
fcar 15
14 e^ícaffil^.
rrti b iicrfnttfje.
fro? 1 9 biij
15 f ^jltl'ibial'.
rrhj c titchcu. mar. fa (2 it
16 g ïtterarbi.
COT. f^ttunt_ 2. ebang. 'L:uee 2.

rrti^ ^D an ^1iau^.

t

1 7 I-I 3. anent.

.7f3ieutttc -tt^.acn fmaenbaer34 ten bijf uren / 12. uifnaten
^1^ boa: miDbacij. et,aturnuii meat// g)cbueriqijc cantle tue ^
bee na ben tijt.

rt'tiilje Onilaafcl Hill.
cap to
18 b Qí^ratiaeti.
trir. f X.ijamag ban -Can. rj
19 c faemrjíuO.
rrr tT Vabíb Can.
aq 9 rij
2 o b hafteDactl.
rrrj a^itttcfrcr.
agu 2 4 j I ,1 e t^ilauia^.
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Pantie ilAater s>:ttjetijbcn / Ítaenbc netrritelit acjtcr
aru ctGen barti.

't

ctcliciibarti
LTjclncpil itjctat bat aiijte r
lcjte baubL recta f'tal'.t/ betectt.cut Ql.i lint
itrc bat ljet tict,iiit te litocíjen cube r(IWíje te iuoc=
hen in 1)oltaubt op be iPafe/ int gat iraubcr :re.
(bat i ,f";) tuffcljcu .thacfiauit cube bell `,23rict/ oatli
boor. :'Cutllicr p cu / Q)iibcu cube li?,ieitlurii 72.3offi jc.
Item CM ure lioo; bit tZoctal/ jo beginnet te
btocijen boar ^?^,crtZljcn a}i bell ;oom/ armuien
cube antler jJiacttcii in Zectallt. Cube foment L'etI
ure ua bit ttijcral tictttjilinct te btoenen boor ^^ecr=
biict/ 70cif0--ijabcu rube nottcrbaiii : Cubc na tiller
uren tiaJ2 7.0aril;e;ajt: cube na ti;ic iit'cl1 bao;bct'
Cioube/ tZiortilni cube Cijcertrun=
bctiiicritjje.
Hier tin iuitrijuieu a g e ttjctíjcu reftencn op ;tile
phut-fen/ TecTg jcube op be x712afe / DP
ben poiit cube in :,cclant/ fa tuft met be el titie
al,j met he Dioc.t: Want be etibc raciut rtjcniccntiett 1e0 uren na be Ptoct.
Nata. (E'en pertjetíjctt fat jeus een ure boo,
t'n jetïjc tatcn Wilbert ter plattfcu barr jij be ^7i}eert
af tc. bareu/ Want bet n jeríjc ioiutijb0 laid ter batt.
B1. 27 v. Q. A. :'Cu. _o. b% ^,. 0 itatl. i!= Cauilit t:`Yarrl int „.:L.uien beiouieli om be ficpfcrtiitte Croon t'oiltfanrtljen bic bij to 3 0 bacr na triuiilp jcïitlt tot Mien
iilitfiiïcrí.
aii. 21. Tcllbe be ftepfcr in wcfcutic tiaubc Co=
tiiutlà baii rDeurincrttte ben ccrftcu ftceii/ baubcli
nicutucli Cjooz tiaii onfeii 10roitlucti n crettr tot
antiuerpcii / cube berepbc ben nlo:tet met ten
trtleeT.
.0obciiib ;íjrn in 3NTtaiit boo„;
(Cfctlie qacr ben
berbroiittten / anno 142"
bc bloe.tí
EXniio rtib. ttebucrcnbc tticteg b=iii pabpen / iffcr

D

illt

17]

Vtiptfianbt cen groot tterocrtc op gbeftaen/
boq bct pcbifirn ban Alartma# Xutber.
tic Coo
5nt fettle aact troubc be itegfcr Caro
nindi ban pooguoaci# tiocbtqIiinncneibificn.
%nun tali. ben 25. frbpar4 gefcbicbc ben afo
g2.#ffctic1if flub tuffcbcn bc tiegfcr cube Coninc
ban 3,0.ancrijc1t/ two- be ftabt ban paimen/
Warr tic Coninclt ban Drancritijat gfictianoben
Wert.
?Elmo triA. ben 7. Moe bleat bin= sakboo
Iet in 4.5paonirn Ortiomi ben ceracn .onc bc#
tictifcrlicfic Sil/ajeftept bic Ocnorint Jura Pijifigi.
gfcitic jaer Wert gnome ban 111elifer# toi bco
ictit cube tuncnomen / ben Pau§ cfjetiangen / cube
int beciimmcn Inca Zourtion tioatoticfcboten.
21n. 28. tif 6. siEcerti bctit* tit C. Oetturfcbe
Dar* tif flac
fincibtf met beet tian
Krepiloccrt.
jaer hurt b'eptant ban Pent g4etionben.
gfcItic ar ben i unij nam be Wfcbop ban
lOtrecbt be ftabt tian i s trcrijt Weber in/ ticrffacno
tic cube bangenbc alit bic Oetbetfcbr Capitegnen
cnbc foïDaten/ Canonicrien WO-putt-ten/ ij.tio3.o
flier# ontbaift.
2En. air. in 3unij/ Wtitten bc St ranfopfen (We,
rote ftictifer# banicren) futitipril Miami in geo
nomcn.
gfellic jut turrt Z;,cba bermeerticrt/ boe2E 4153.acf
prnricit ban ceaffott/ bi Doc tCafterf fonbecrbc.
%nno
bc itegfer met tied ftrijaiftioicrt
nac Wrica gctogen/ cnbc bcrft ti c Zarbariffen
bc ftabt guni# 13crtqctien/ cube be Coninc
icaffc# tarberom in fijn Ijthi ijefteft.
giftic jut bcrft Ornricfi br arbitc tian titcu na,
tian
mc/
engriant/
tot 13era4tinoc
Pau/ am bat bij. 4cm nict en luilbe tociaten tfrbetio

a

ben ban fijn tuff/ Zutber# IceringDe tocOriatcn.
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1nna ttttij, ben 6, 11e^ae/ tirtb^anbe be Çtatit
tian riff in btie uten t ij t^.
(C f ei fbr Ïact ftcrff crafinu tian utteebam.
1Inno rtrtij+ nam be Ioníncft tian 3^ancrjc /
3^an f op bt aio!1 met i.
man e f bijn in.
c: f ei fb e aet en mant Ilian eit tter1»anbe be iratie ban ueren be ftabt tian . u1/ en an ftruei/
enbe tieie;tbe oac1: 3Fertoinaen.
^nno, ttttiij, bebe 1enríccLanincfttian n^eiant
beftrueren beet Eerctten rnbe Ciaufter^/ cube jij
nam ai jtit iieber roeberen,
^nna rij. ben 24. unj/ 1nett 1neberom apenbate un^iaqfJe jeroepen / tuf f r^en tien eif er en
3rancrjc.
C:feitie ar in uÏj. o p, 1aco1i ationt i^
1larten tian fo ffen inet titel tinicft tioar IInttuerpen jecumen/ nlrinbe jtabt in tr nemen/ ftacIt
ai be ineuien in brant / up . '^; ilitbao^t tint!
enbe taocf aif u na 't1eutien / mant jjj mae fte n i et
fcjanbnn runmen.
Litna ritiij. ben 24. Ei2Íi jnc ft tie 1iepf er 1ers
tac fj tan tian^a f f en ø'tianren / en fij n tair tietfia^en,
IInna rthij. i br 1ieifer in
atianbt jecainen/
Bi, 28v. d. A. lnet jem g^etiaiuren brenenbe ec tocfj 1an^ tian
^af fen/ enbe
ÍÏíp Ltnt^raue tian effen.
oninctt 3i1ip1 In t pair^nien in
^nno tilt. i
Ieeriant comen/ tuaet jj ai1 1tant f jeer e^u!t iuert.
(^ f eitie 2aer bell 13. etolter bebe ben ^rín^ ^^Í,
tip fijn brijbe incamfte tat ent/ enbe cu^t1 baer
na aac1 tot IJnttherpen.
(Lfeitie 1aer ben j. ínxterbac^j/ knetbt tatjrjn
be 1ebiciî tot
cni tanin^inne ecrun.nt.
I1nno ijj í be Lntrrae f ran 1ef f en untfta^ijen
rineeft tian fijn
etian^jeni^,
^nna ii ji. l cc ft f ci fnr tiulnit be ftabt (cetrahiaurn inttijennmcn / g^eiaif aerrt / rnbe jcbcftruccrt.
a%
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(Cfeive jait: Wan be fleg f er Weer be ftatit Pcfbijn.
21Inna iiij. i# pbiiip# Canintb van ,tspaonien geregt am Anarie Caninoín van enociant te trautuen.
?E nna 1557. beeft be Ceuta ban efspaittnien mate
31/ebcriantftüe teem/ be ftabt et5. 4-1% uintijn tide,
E rt / Warr ben meeften ebribam van Puna*
met firijt%f vaitb quam am be ftatit tantf ettcn/ mart
fuerbcn =e ft ai ojctianjn en gjjcflarcu/ bast na
ben 25. %uou fti inert be ftabt obetuannen.
%nna Ir. in januar. ficift Co flint. PÏjiÏipgi binnen
Ouarba ia ura gbetraut eii3abetb ban Datatip
be batbter van Canintb pcnrith in rantbrijtb
% nna iriiij ben 17. irege fterf aaban CaYlini.
2Quna Mi. bqaa# be ,t5eibe toe/ fo banner op
vertatbt WO rube bier baac be ftabt 2Intfuerpen.
%nna Ian. ben 5. 9Ewii 4 ec f r ben ebeibam ban
be f e Xanbcn cm &q ueit e gbeprf enteert am Al abarn ban patina/ verf actbenbe rnaberatie han alle
pattaten / obepubiiteert tue f enbe / aengaenbe be
tieiigie «
fcthc jact ben 4. guiij. beganitmen in tice# Ja eberianben-apenbaeriitb kii5bb# 161Paqt te pebiben.
Optima rr. %uoufti tuerben be Zeeiben t % n auerp en af oeluamen / rube tat meer anber piaet f en.
u; pben 22, %uoufti iuerbe V ut b'alibe te %s ru t*
id i eer*b inne obeljaeit / bat niet kueerbitb tuefenbe.
fcthc jact ben 9. ^epternbi fuerben be .ij. O raI rn ban egrnant al 11)aqne gebangen/ han 'V ut
b'2Eibe / cube fij iDerben na p et Carted ban Cient
gbetlacrt.
4B pben 17. u% ttab. i# b'?(Inttuerfa# ea fteci beoannen.
Ven ieften is erelnber bertrar Mabarn be p ar=
me fut bec# Itanben / cafe tag# baq. na bebe Vur

a

b'?Eibe Wei Volt): vaneen bie be 1cbicatidu Etc,
flaaW oft be fuapencn arnbbenornen ijatiticn

1 71

%nna tribe pacibaoljrn / beeft Zracf X°,
beitiijcit in ri*fiant tipi te Webben ingenomen/
rube ben Vain/ in hiefrite lueberftant be 43rarf ban
?Urcuttercb met beef ,,paionacrben ticrtlag4en Wert.
Opben I. 510 bebe bur t'Attbe Iit tluec Omen
ban Zatenfmrcb met 16. ebeffirben te Z;.upffei

ontijaffen.
epben 5. Sfuïij bebc Zur teMbe te Z;uliffet out,
bah' ben O raf ban egmant cube

troop.

Io. ,eptemfart if, be Oraef

Zueren obe,
banobrn ban
na Aspaonicn Odium
%nna irrij. in ffetituarij berforbt 'Vac ti'Mbe ben
tDienben pennincft op te ftelien I mart creccü nub.
Zen I. %wii tierlaa;. Zur bot Xunic
3ijurn Z;.iet. Viler na beriben bic ban Pliffino4en
cube Cncijutifen Den troljelien acu br4:-; pincrn 5íjbe/
team Zinc Z'a:Itic.
Cu 9. %wit Ijerft Zaffu invert met beef
niaerben te Waken baaz Ilatterbam/ macr tiara,
BI. 29 v. d. A. brifcri/ iiü morqbe beet Zonljer#. Eitic nam ZeIff,
fib en

balarn in.
4fettie jut ben 24. Xlaelle nam Oracf3tobeittijc1t

'Zergrn in Penegou in/ ttuelcft Zuc b'alitic ter,
ftont befelibt / rube 'acerb Zerofjen cube DaIrtv
On limber.

gn Oogftmarnt toodj be nin# met 3iju rjew
Zucfburcij atier ben fiijijni cube nam guremantie
creerD Zotien met appointment/ Jinecbc,
in/
!en inert obertiaffeni ban Nub 1)4 na Zagen in
penman 6rarf Z.obeluijc tc buipci man tio o ;. ben
nuao;t in rpncrijcii 3ijn tqaeber ktern kiitant can,
nenbe tiaen/ tracri met 3ijn tiatcri bap ,Illerbeten
na Paitant.
(lb en 2.. October Wert Mccficien güeptanbert/
tittïZamer# bermaaW bpultien cii bacijterf, ge,
fcljent/ om batfc ben Prince ban Opnoien in ofie,
!a= fiabben.

ij
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(spoon sfin WWI
Zen 2c. October bcbc
boø;. am= gam in Zutitottelieriant na Zerooc#.
Zen 13. Malvin. namen be ,§pagniaert# Zuto
prim in/ Warr fp met be Zogter# tricebelijcfien
tecfben.
Zen 20. Alcitiemb. (Bon ffreberiat Maerben
ofjecomeni bacr rip 'Wien sijn beiofte be Zonaft
tiermoqt cube be ftabt bertipnt De*.
%n. 73. i# TO on ,:f reberic boor Nertem octrocfien.
Zen 23. %pp' i auty Zabifa/ eaftifetin ban
feafterf 01111011am met ern ornate %rung ban
fcbcpen ua Viffingen oecomcn I enbe tiie ban DM',
finoen betitien a& be fdirpen met ben 2Ebmirad
g.belianoij.en.
eptien 13. juïj3 ijcliften bic Ilan Paden' Den
oberocoetien ter tdfactic tic Conincx/ Want tic
potianbe Oeb ;. .arfl bur liroateficK.
Zen 4. Octal. hurt bat eafted te liammertcn§
ill Zerfant aenbe . 1b2.in# ban D3,ano. otter ocoetien/
cube co;t# baer na hurt Ocertruptienb.ban tie peer
pallet Xuritenant banbe 11)ince in Ocnomen.
Zen 8. October batten be laiaoniaert#alicinaer
ficieobert tauckft fij boor tuatcrilloct moeften into
laten.

Zen n. 4-actott. i# tie e3racf ban Zoffu met tea
oroot mime tian frijcpen teen bie tianCncbutto
fen grown/ tiaer bij obetianoen cube te poorn
oetwert Wert.
Zecember wait Thu tealifie na z--)pagnien.
%nno 404+ bccft be Conindi in piactfe ban 4-S tic
oefonbrn Zan `Xoinijgi tic requefence/ Como
manbucr ban e§. jaratift 4sgien/ ham Dupfe bano
ben Pettocp ban Cofa/ befe megnbe fnincen Zeo
gb er to rOttibetti. op te Ticbten/ macr fijn befat
'mare 0/Olen acnfieu tioo Xicroijen
c1acn /
ben 24 aanuarij.
Opben 6. fettua. batten Me ban MitibelfitqA1
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bur o p
4liqaDan Ooulierneur af
oeoetlen in Iaiibrn inn ben )ince b an o, rantrien.
pben 5. %N il ftft be Commanbeur te Z;.uf f el
een general PUÖO1U laten publiceren.
Z en 24. %N il Thti1:icn be ,pagniaertli be foRia:
ten Verf lagen op be eill oarnerbrtt / baer 'Amite af
Warn ijcrtuci CWi fto f f el / firnc banben pa1t3orar f
apben fiijn / Orae f Z abetu* / rube Orae f ()emir
b an Alaf f au / biemen otter letirnbe narb boabe en

roan

bont.
pben 26. %wil riepen be hpaioniaertft t'a[ntinerpen foire / faire/ Wiliam/ om Dim beta-

bunt.
Z en 26. Jam e fijn be Aspaoniaerben Weber boo
Iegben o eta l:t en en llama/ en ijtlibcn bur boo
gemaernt rtij. Zoltuerrïten.
er ftthcr t4t quam finccn italrn bij ?Enttuero
pen/ en namen ren beef fcijcpcn ten aen fíen b an
ben Commanbeur.
Z en 3. October in ert be ftabt Ietben miraruBl. 30 v. d. A. lieufelijrn ontfct met tuettnirb boirx I boo; Capitetin
Zogfot cube bat tom. cru tuatertiloet,
a n Zeremner lant b e Commanbeur aen be jrin#
en Amen b an pollant en Zeelant / am ban peti#
te Z;eeba.
te trarteren/ Ellin be tieroabering
410 en 4. 31/auember tu g, be oroatefuerie tot 2Ento
herpen/ be Apaoniaert# biet beben/ quamen boog
Cafteel ínbe ftatit/ biter 111ebera antrent 9500. menfcjcn boat/ fo noroer# al# fo!batn/ nub 4000. ^ir
nerbpnrften metten Orae f V an etterftegn/ tiernytnben f e# C. bUgf en tube be lionerft oroot rants
faw obrfet.
2Enna lrrtt. W ert be ftabt Zueren met t'kea fteel
be „paoniaert# atxergelelmt banben Oaunerneur.
gf eltir aaer tua# Zammrl al ben ettomrr [larva.
en i 2. aItlij traube be nin# me Drou ebar%
latte/ be borbter b an onpenf íer Minn eiel.

^
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4.0 en 12. %q uftí Inca hcBaonBauen met appain,
tement be blunt abergüriebert.

Men 28. %qii f tí i# Datum ban be e§pattniaert#
met oetneit ingenomen / enbe bed bancr# brrinaoqt.
Zen 8. czcptelnbe>• beleoerben be ,,§pattniarbcii
be ftatit la era cube inert cog# bur na opoBeoeben.
Zen 28. „§eptrinbc>r Mugu be„§paoniaert#baol
tbzatcr in ^. %nnclalit/ Zuuuelant di PiuÏIpiaut/
imacr 9.3auf at boot WO/ en befitien ttiollucre te
Zammenc inoenolnen / rube Zieric3ee beletit.
2Enna fat* . ben 20. fcbpa. nam jinccn balcri
firilnpen inne.
4.1; en 5. aneert fterf be Commanbeur te Zculiffei.
241 Alm namen be ,pattniaert# Zcric3ee in/
mtgi bur na bcrlictcn fij be Zeeianben / cli
f fij n oetrocticn na ' aclft / rube fcbbcn be ftabt
in gbcnomcn.
Zen 23. ,cptcmbq. Beeft iinon# tic Pefe/ (115au,
berncur ban Tipif f el / cix be Peer tilimegi/ met
Buipc ter Obemeunte/ be wincipacifte pcercnban
be e§taten (mbcn ilact bcrttabert Aube) oebanoen
penmen.
Zen 2o. Octa. jcttticn be d§paáttniacr0 litlaef,
tricbt ingbenalncn/ boaq be ZuptfcBe bier in iagm/ roof bcn / maogicn cube rantfoenccrbrn Çontier gBenabe.
Zien fethen barb gum Von gan in Zut3cnburcB
0111 6ouberneur te 3ij1i inbe Jaeberlanben.
Zen 8. Oobclnb. inert te cent ben bgbc ocinacct met ben Drin# di be htatcn ban tallant
cYi 6Z-eclant.
'Den 5. Mabcmbcr B ebben bie ban ri atcncbijn
be ZuptfcBe bnecBten inter ftabt been =Den/
enbe be e§pagniacrt# bic opt eafteei iaobcn/ met
appoinctcincnt toen oberobcbeu.
Zen 9. lIobenib. brc f t be Orac f ban flea/
Oauberncux in Diaenbqcn / tI:a f trd tuin &llt Imo

a
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B1.39 V. d.

Icljcitcn ttueiat tfe hpaoniaer# met aceoog mt#
o p gaHen.
%llno IrxHt. b en t3. Eeáqua. ftelegbettirr bie ban
IlDtretijt Ijacr eafteel / eU btUollgDell He .:§laagniacrt# Odin te gijetiell in ijanbcn Han Zoffu.,
Ven 27. felt2ua. inert tot Anttuerpcn ben pcu#
gepuHliteert/ bie met Z an jan befioten WO.
Zi ao. 42Tert trotia b e ^;pagniaerbE tut t e aR eel Han %nttuetpen / He piti# ban eb.i1nag bIee f o
fct in.
Op IViejj-batDI 0 Z on jan Han be 11)eeren
enbe Zorgber# tot 9.Nupffel met grooter me onto
fauru.
Z en xjs aulij wain Z on jan in ^^.^etijelrn onto
bicbenbe bur be Zuptftbe QCapitattnë bie Olinto
lumen rn o p t QCafteel Iagc/ bur HeHclenfie He
ftabt boo; bun te fjoubé/ ontHoot Doc He prinft
tian eDimag e11 fettc 4ourlon in 3ijn pIactf e / boe
tootri bij na P.amcn,
A. Zen 29, aIII4 nam Zon jan te.afteel te ciaao
men Wm/ bat WO tHegin Han een uien eogogije.
Zen I. ?Euguftítuerbe4ourlon inteafteelMittuerpen getiangen/ rube 3ijn foïbatni tuerben lutgfjeo
HccHL fie twine met b e 0oocbbutttfcbe b e iNeuftabt in namen / rube D en bur Hefitau ften.
Veil 24. %ugufti fjcef t Allonf. be Zourft teaftecl
geicHert in I^allben Hanbe ZonfjerV bie b at fdllc
aen bet ,,taten fijbc Hegonftcn af te b2eften•
V en 2s. ,rlatemtt, quam be p;in# Han O rangien in ?Enttucrpen / ben 22. troat bij na 52IttIf fcÏ/ til bE 2 4 . tnert b# tot 6ouHcrncur gbetoqen,
V en 18. dttoHt jc1iticn bie Han Oent bcn p ers
totD Han %ericDot geHangé om jacr priHclegien
tue b ex te ftrijgen / ter fethet t1t Hingen fij ootrt

be Zifftfjott Han nwen di Han Zcugge / b e Peere
taan g affing / Cbalnpang / be lloocri ZaiYiiu b an
titqen cube Coctrijtii,
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en 2I. cillotteinVer quain pertorD grattbfa#
om 6ouberneur te
berg? Meberfanben.
Z"t" 7. Zarin. Wert Zon jan met 3iju aenban.
ger# bmant be# Conflux opentiirit berriaert.
%nnn
ben 18. januarijbebeOertor4 Matbía# t
uti f iei ben &tit ai# Ooutiernrur.
nt kite V an januarij Uctitti on ffan# rutiter#
tk5taten WW1 oefiagben rube berftrottt bij Mamen/ rube amen 1/45iViou/ Zoiaen/ %erf efjot/ (ties
Inn/ fs Íeit / rare ^irbem.
Ospben 8. febquarij fft Mnfteirebam tieraecop
beert met be ^taten
toiiant.
Opben 2 2, íY Wert be paf fÍ firatÍe Van krient
tot %ntmerprn griepubifreert enbe fteflvoyn / be
5efuiten bit nfet lititienbe born/ inerben op pinrx,
terAfacp toter itabt tfr4epe gbeielit.
Opben 20 ju i
jj ftIi1:nn be bugtfrbe bie in Cainpen iagen / be ftat op gUcjIicti/ bo g2t infer(
hian be O raef ban fiennenburrb / in ijanbcn banbe

a

gaten.
epbf I. %ugufti befmong la on aan# Veldt ,tap
ten bolt bij ligtnenant / eit Zo f f ulua# eber fte
bur af/ Jinaer bon jan firm beef b^oirx.
Opb^é 24. ,e§rptenlber jcbtin f On1mÍoe WaTen
getnuptïnerrt antler tbecxfei ban 'parr betaiinoe/ en
begoujten fti met jttÏpe ban AlantÍgnit Íjaery
tidier jcioft hia/ te Oogogben teoben Oenbt.
epbcE t. Is ctober fterf bun aan tian be peftíientie/ fn be P L2fl ban parma quam in fijn ftcbc,
%nno ixxx. ben 2 7. jizebqu. luert CogAri'Y Ín
pbenoinen boo; ben Oraef ban Content Um. ben
Confnc.
^n aw.ii inerbe allerbeien boo;. be ef)taten ^nebrr in güenoinen / boq. be Om banben gCeinpeï.
Opben 17. juïij beeft f'!Ionincttoicft V ei f 31eí /
rube tbuti# te Coelterben ín !Aenomen,
aim ixxxj, ben 14. ffebpa. Wert be ftabt <teeno
14*
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iutr banbe P eer tian Dierliuenmt / en be Camel
Jiloguit3 onr f et / beef ban faninc boitft ber fia,
Orni
Cpben 23. Sfun4 imrrt Z;,rba berrabeiiat into
nomen batig frifin bie opt Called ttbetianben ^ar^.
% u^u f^ i hurt earnerijat ban Manton
epben
ontf et / biueitft patina beYenert ijabbe.
Cpben 7. ,rpternbet tuert ettnboben inoenamen tog# bur na Weber banfie hpagníaerben.
epben 4. October fccft p arina. Zocnic met apoin,
ternent innrtrroen / na fiat j ijt ia
fie ftozmt
babbe.
Cipben 29. 'Octant bertrotft pertot Allatia#
ban 5Intiuerpen tut be Jaeberianben.
Bl. 32v,d.A. %nno ixxxij, ben 19. 1: eb;u. aut b'MYenton
Otintiurrpen tf cbepe aenoetarnen / enbe ben 22. bet
ftÏuct maent MO' Oertot ban Z;abant Cefit Etc,

n

barn.
Opben Mat inert be ning't Ofntiurrpen
ban een ,,pagniaert aan aaurittni / jut poo f tney
f b oten.
pben 1 9 %ppi ijccft 3arma eubenaerbe ftel ettt / enfie boo fautc ban ontfet itrgbeftregüen.
UcEiticu Moni% be gnan / g:ernp
opben 2 3.
pei / efi manly. be ia Ouarbe 211efft in obenornen.
dpben 21, julij rneenbe Jaicoiae# JaYcefia bur
b'%tancon te fiooben / rnaet b4 hurt gjctiancu/
en met parij# obeboert / aituaer• ijij met bier
peerben ban een itefcbeurt mat op ben 22. Oct.
Opben 2. iEtigu fti inert Ziere (tianbe ,cbotten
bier in Linen) ben 1);.in# ba g p at i na ober ode,
tiert met berraet ban een
Capiteln.
%ugu
ftí
inert
M
15.
anton te Oent aï§
Aaben
Oraef ban riaenb,, rn ontfangijert.
Opben 24. gi,eptemb. ígi Zocijeln boog ben Oraef
ban Potfat ontfet / bur bcíe cOrabrn in Wren.
oiafien
aanuarj e5tiio nobo
% nna
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boen i t'^anttuerpen een iranfcje 3urie gjetuee ft / ai tuaer uc b'EÏancon een tierrabeticft
fc ,itit jabbc boo2renomen / onber tbe^fel ban een
mon fterinjie / in tneïc1ten aen fiacf boot bYeben /
:ti. jcinbctt rancoi fen fcinttr bie jeban^en cube
3FquF f tlnaren / entie baer bieben 83. 323ber^
boot / fo bat be boob llc^amen ben batum bant
1Ïaer met baten/ te tueten xti. . 3ran f otfen/
ti ben eetui^en 1to f bie bie
en boer 8^, tob
bo2tt lJ er be obertuinninbi^e oaf.
^Qnno 8 4. ín 3Teb2u+ i
eÏft arma ober^fjes

tettert.
^pben 12. tIt2iÏ xreec ij ijij ooclt
2pn int fcltie
^ att.
pben I0, 1tiijj/
arma t3o2t ban
`:t1Ïo / btneicb ij tub er met icijanben berliet.
^pben 10, urj nam arma tef beuoer1t in.
pben fclticn bach tuert be32incebanc2aniiete
eift boo2fcfjoten ban aitija3ar 'eeraert^. 158 4 .
^n uIj tierYtet
an^ien tioicb 1Ierentat^,
pben i á. LIuTuftt tuert erinonbe aen patina
^ieicbert.
'Lp ben 26. .epteintter incii cent obet aen p ar'
ina boo
onrTjer noot.
tIano 85 + nam be 3rabe ban 1toÏrac fjerto9
rii enbo fcfi in lnaer nlocf t f et tueber tierlatell lriet
bcrItc ban boïcit.
(^frtüe jact o pat^ij abont tuert beb2u g ttije
bij iLoCYoo bo(nlaecftt.
cpben 10, JI1eerte/ beracco2beerben bie ban
u :iffeÏ met patina boor ontrr noot.
^pben 4 + tIp2it/ tuerben b'11nttucrpf4^e 1»anbtfcThpcn 1 be acnjefteften / enbe bcbe
beeÏ fcjab.
(c:er fctürt tjt namen be oÏíanber til
eian^
ber ttefben fjoec/ i. IJ.Intjoni joec/ til be
^enten inne.
4J;
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pben 17. 5uiij íueraccubeerben Me b anillecDef en Inct Jatma bop ijnrr noot.
ettben I o. .3 u0u f ti W ert b'accupt Oeinactit tuf1EThfl EnOeiant / rube be ^tatcn bef eft Zant#,
Vcn I I. %ugufti antfíntit be Puiuc ban parma
mrt w ater 1oÏcInnitc!It tOutben MO Ít be tjpo,
oDc tot Caifa / op be 9.aflantf cbe ffitii.
epbcll 1 T. %ubu f ti hurt b'accaat ttbemaecbt tuf
1Iicn P arma rube be ftabt b an aintitieL'pcn.
Opben 27. %uou ftí gum ben Pcínce ban P arma
en3.
^

Hier missen een paar bladzijden van den Almanak even als
bij het begin dezer chronologische tafel.

%nno 1588. ben 1 3. Alett fijn te Zif fcbanne a f s
gbeliaren nac be Crania/ ren groote inatijt ban
oogac4fibcpen / te imcten ; OaCiacncn / ,4§abcre#/
pina ffen / Puflilen / oraate rube mintier fccn/
be fOetijaten men niet beef gbefíen oft g%e%aaqt rrI
ljee f t, buagl tic hpacn f tljc VIatc bie engcrant
rube bee# ,eeberlanben beet quact# bcbarbttjabbcn
mart Oabt bcr f at b et fccr ijacft cii tuonberlÍt tot
offer ontf erinen,
a n J u l ia íft obc ftitYct tic Inulatcrgc binnen Otero
truubcnáerct.
epben 14. „§cptemb, ftrf be o; raa f b an Zpcc fter.
gferbe Jan in ,.^ ei.itcinbcr M anfcur gbaina#
Canbift cel canoeí# ebeiinan met fijn fccpcu ^ut
jnbicn gecamen / bdttentic bc Vatic bc# iuercit#
om bfjcfepit/ otjriaeben met fjïücr rube p ut.
entrcnt bee f, beeft patina be ftabt Zeroen
o p 300in beieoljert / rube 1iiebcrom bcriaten / niet
fonbct fi1jat'c enge fcÏjaiibi.
bcfcbanfte jC1U antrrnt bee § tijt#bauen
egt
be ftatit Zoininei op be Daopc.
^j1I Mabeinber ben 19. Í^r 31t11UL Uail 9Zcroen

Bi. 33 v. d. A.

3ovin oetuoen na bat byer 6. lucften

!corn.

bat' oc-
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%nna 1588. ift Zan O er ojeoaen/ am patrna/
ben 25• ^ e^tteln^e r.
Octott, jccf t tit Oracf itan Jillan ffeft Wack,
tenbanc Varga/ eil ben 2,0. Zecem, Dij met be
IoÏbatcn gcaccoqbcert / init# hut treLfien met jun
itiapcnen.
Open 23. Zeceintier Ünarcn inert tic Pectotte
Mail 6utif O / boo3. Taft balltien Caninal ban D3.alicrirOt tioo*cricn / rube tic anticrOn tiacc j# lucrbt
tien earbinaci CuZt f eu§ boner aaxri obebaat.
%nua 1589. ift Occrtruubenticrt tianbe ; tatcn
Derma/ eft octueibicij ixe f cjatcn ten !Often tier,
Mtn/ cube ti e fotatcn bier in lagen 4ctten be
ftabt tioo3. 15. maent foÏt / bcrrabciijaicu ticrcocjt
cube ojeletiert acnben p3.ince patina/ op ben
IC). %P ii,
Canbc ben 17. arty nam tie iipanbt fcban# ban
Zacberen mud / Dij pcu fben.
eptien 21. alleg partita oecanlen tian „fjcrtaOcnttaf c j/ cube jecft thiticn Tiocjoticn b2ie oar!ot j fcbepen tian poltant )31jeilolnen bie bur !ana Oeinert / duei & 44
Oen cube bij taacj
bat
xlacuc.
ma in treed.) ben 2 2 .
Cube ben 25. aunij fireccj bij, oar tjult# Ziijen,
it eec.
Z en 1 9. junij crecc j tjupg't te p3.cietirn in
aard tj un# te 153.aftci / inaer ntt lueberam ticrla,
ten/ eU tierftcaut met fjct jL'O!e bav.
rube taocj
partita be1ctitie peujben b en
W e b er met fjaiibcn bur af na INancrijcii.
atit fethe jaci: o p b en ecrften %ugufti/ i1#/4 penria
cu# b e ij. b an bin' liana Conincli ban IN.ancririjc%/
xue f enbe in fijn anicr tot elau íj pac•í1t / ban
Benen jacoiaijn / gjenaelnt Z c oer acquc# efe,
ment/ in fijnen buticit gjc f terien / mUaer af ijij -ben
rcr f ten %w fti g jejtogien i^.

184

p ben x z. ban ca oOmaent hcbent Dj ^im9
lnegen laerb2oneften Ynelinenbe be ftabt in te nemen.
Zen 24. aiuttufti fjccft tic blunt Mug§ te IT)eef
fnne obecrrtt jen in Zommeiertueert.
%nno 1590. ber f t Orabe Ailaurit3 ban ciRaf f oli.
turn ren tiornetingi feut aenojericjt/ fiooq ontrent
ttpme rube ftoute peiben /Me ben met ern
131. 34 v. d. A. tur ffejÍp in perjaiei ftcthcn/ twee Capítegn# narnen fijn Wren te ítermeifien: Capiteynen Oerktier/
rube Itainbert Wei fart-tent/ IiÏbcu rafteiationt tot
Z3,eba ben bierben 42rrrt rxceilent.
Op ben 27. e§eptember 1)einert oberoberarn/
Ín banben banben bictor•ieufen nince cirauriciu#
ban raf fautuen.
eclat bet Outl# te pea ben ij, Octaiier.
Cabe A5teenberoen í# ben 19. oocf-t in janben
ban Oratle ,iillaurit3 ban Maffoutuen g jecolnen.
gf eitie jaer ín Aleut Orae f ftarei tiooc ^e
fcÏjati te ^etientiergen oecomen met fcct bed tioicx/
mrvnfie be fcIfthfcjaiiffe metn jetueit in te nemen/
timer jij moefte met fcjanbcn rii met taeriie, tian
ontrent buti f eelt man Weber bur af tujcrien.
%nno 9o. bcn pt ij. auij i# ben 11)-ince t^an
patina ban Zrutif f eÏ na 1);anchrjctx fljctrocftcn
oin bie ban parj# te ontfetten / tie ban ben C os
ninc laan a/Maarren f4crpc1ic1' beiektert Wren.
October beeft ben p3ince tian parma
Zen
met Itetueit inttbenomen fie ftabt ban eaglet.
%Inno I591. te parjd fU!CÏtC Mere tijt gje,
tueeft / battet obeiefren that bjác beftructie tian
5eruf aieni : taant een [limber Me ijrft fioq. joner# noot/ fijn tvjf cu fiinácrcn ge janoen/ til
boen beeft bij ren ojcfcjcetTen iqief fien lijn
flogte Oeftieit / burr in tirr jacit ftont tuaerom
luit): oef cbiet tua# /Doeu ijccft jij ijtrn fcthcn
oocR oebanoeit / Want men ijccft in be ftatit ban
parj§
bie tjt getteteu pectben / (LE3ci# / tow
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ben/ Aattrn i flatten/ cn titnttaert Diaberen,
e en p ont tiotcr cocbtmen Cram/ cube een
^>1 xij 1tu1. bact Çtuticnbct fiactIic1Ï fct bee f
ban ijanr.
4f eitic jat ben 26. eilloc / tuert Zutpfjen fte,
Tegcrt/ cube ben 30. oer ofjcgcbcn am Orate
allauxit3.
etpbeil 31, cilPeg toert Zeucnter beieoljcrt / cube
na batmen met 28. ftuc1icn viltreut 3700. feuten
o^ gbefcbotcn babbe/ Witt en fijt oberoDegbcucn
in banben ban f ij n excrttcntie Oraue --^aurit3
ban 2 a f f outUCn.
el pben 28. gunij but ffin excciY. booq
Zei f 3ief getogen met 33. f tu a eu ge fcCjut# / en ben
2I. gunij but na ift bent oti, cr oljcYcucrt.
Oplicn 5. ',:fui# exceitentie boo; fie
,scbanf f c banben Op fiat jïrrorncn I rube met iíij.
ftuclicn 160, fcutcu bact o p gjcfcji3tcn/ cube
b en 7. be § fcIl,ic inacnt# obero4coijcben/ tube
fonbet gbciuecr tut Libman'.
'fanbcrbaecbg't toocij fijne ctlxccitcntie bn p be
G.;;;,rijallgl ban gullnctii / rube na t at D i but met
blur ftnc1eu 36. fcbrutrn gljc f cbotcn babbc /
II, bar ». bur na opo4c,
Ïji'1:itteii hi
j b un Opben
Oebcn / af# bie ban ben Op flat.
q)pben 24. ba t. bet ICUICt maent / iverbcn 5.
Copettcn pcerben banbcn p3.in# tian patina gfjeflaeu in be Zetue boq, bc jtabt Stcrnbeni/ tuaer
ban b'ccne be Zijf P ane ban 3atina WO.
Cpbcn C6. cube 27. juYi bacr na i# parina op,
g etro aten tianbe cfjan f fe ban itnotifeoorcfj.
..)pbcii 19. ( e^tembcr 6rabc alaurit3 met
octuett boq. puift gtetopfjcu/ Murat p eul ben
25. b a d) o p oaf.
Opbcn 14. ■B ctober tuerbt Oimmeoben ban D e ,
Trout rube gaf ban ben 22. baer nae Orabc
rit3 ober.
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5nt fain O er í# ben Oraue 4 % ttatte WijYentiZQe,
bet en3.
Hier missen weder bladzijden van den AImanak.
Bl. 35

15, o, ctotter 3ijnfier duet Obe fanten Van,
ben Caninal ban Zcnemarctten ínben One Oro
mien/ aí# be# fiijcti# Cant3fier rube tie# ^^cx
itraer f cljarcti / raft olueeft benenbe in cammif fie
be Coningffinne ban enoijeianbt / met wcfentatie (f oot ben Purer' genera& ,itaten oberaetfactil bumf-ten foub met ben Conincrt ban pan,gien pepf te fianbeien/ bat ben boonefcfpclien
Conilldt / Dem fCÏtILII With fetten a.l# JEibilelaee /
om te ficn oft men eeliiorje mibtrete canbc Ítíntten
tot ttcr f eftertijctibt ban b e Zantien b an ern Va f te
pep# cube epnbe be f e1 ldnetIlel'ente OogoOe/ rube
An Oaten 27. tier fctticr macnt iueberomnle tter.=
trochcn,
eptcn 19. October bee f t fijn
Oeaáe Alan,
rit3 ban ceaffou / na bat bij eenine fCjOtCfl op tie

v. d. A. Open

Atetie Z3eboo3t geÍcbaten babbe rube t2effe ^aelnacct/ bce ft tie ^tabt met getucit ingenomen/
ttuelcti bie bant Olaf tcd fientie jcti1icn geliatie gun,
eitte in fijncexcel. oenabe opgegeÍtLn.
pen/ rube Witte
etaten 19 Octotter bie V an enfcijebe /
na oefiane fOfllUIatjC/ ti c „t,tabt rube eafteci fïj=
net e xcel. inct wait-lament ob^ erocieltert.
Z en 21. Octatt. ijcttftcn bie Oetinacrf f en /
na batter bme Woken Ilan baterijc op Warm oebacn / be ftatit met appainctement otter geicltert
e11 febebe.
Qell fijne Exceí• getijat
Zen 22. October, teen ben 21:ttont i^ebtien bie

b an eíbcn3cct b are occommitteerben tutgefonfien
run met fijne te accoqbexen / rube beeft
Ant Excel. ter f tont citi f tagit`4 bur titnnen gef ans
ben/ c ub e ígi t'accnqt ter feluct tOt oenlacct Qí#
met Opt enbe anbcre ftticu/ that fij bur hi t fûn=
ben iicrtrectien / cube Dinnen 3. maenben aen bef er
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Ab e be ciallafe cube ben fib#n niet fouten moriben
bienen.

eten xij . Alobnmfter na bat 3ijne exceifentie /
t re k morptcn rnin airieZlt /atm. bet ,,tabt rube
ea fteete b an Xingu jccft ocbaen i Ïccft apten
ftIttcn bacb bet Qafted m et 24. Canan# taten befcítrn I .iiact boac bie b an [l innen alfa jacr moet
ijeüben Taten baifen b at fij mat b en Wi en about
met A n Debben 001:Wi t te paiiemenf
teren cube i^r bicntaohRijenbe trrftant t'accoat gfuten b at fij. fanbctbaccmet jarr D ijcthccr/
DagailÍen / li eeL b en cube Penfiei§ fouben beam,
Ren/ tatenbe b e ^^tabt cube eafteet in bantien
b an A n excellentie.
Incarnatie opt in-nemen van Breda.
Graef MaVrlts Van NaffaV, CreeCh Breda tzIInderbaten„In
Door een eenlCh tVrf-fChIp, en Baer VVeII nICh SoLdaten„in.
Incarnatie op vier steden.
ZVtphen, DeVenter, DeLfzIeL, HVLft end NIeVMeghen.
Heeft zlln EXCeLLentI aLLe op een Iaer VerCreghen.
Incarnatie op Sleenwijck ende Coeverden.

SteenVVIIC end CoeVoorden zIIn na Langhe reslftentle.
Metter tilt ghebraCht onder tgheblet Van zIin EXCeLLentIe.
Incarnatie op Glieertrudenbergli.
BII GeertrVdenberghe fo Menlgen fChans„ LaCh,
Dat zIln EXCeLLentIe Van NaEfaV haer VVan op SInt Ians„
daCh.
Incarnatie op de leer wijs vermaerde ende f tercke Stadt
Groeninghen.
Het VVas Gods VVerCk , dat Groeninghen fterCk , foot reCht
bcdaCht„Is,

Bl. 36 v. d. A.
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In tVVee Maenden tIIt, tot haren fpllt, onder d'VnIe defer
Landen ghebracht„Is,

Tot Lof zijncler .Excelentie van Na^(f

ouwe.

0 Heere gheeft„ foo langhe leeft,
Het Edel Naffous bloei„ voorfpoet,
VVant by ghevvis „ ghenadich is
En doet zijn Vyant goet.
Hy is prefent„ een inftrumeiit,
Deur uvve hant te Veldt„ gheftelt.
Zijn vrome daet„ vvordt vroech en laet,
In uvven Naem vertelt.
tVijants verraet„ tot moorden quaet,
En baet hun niet een haer„ tisvvaer:
Aen Landt , oft Heer„ thaerder onneer,
Maket Godt openbaer.
Al hebben fy„ met fchanden fy,
Orangnien vroom vermoort„ verftoort
Sijn Edel zaet „ heeft God te baet
Hy comt hun cloeck aen boort.
Al vvaert ghetal„ onf' vyants„ al,
Veel duyfenden te velt „ gheftelt ,
Vvanneer God vvil„ doet hyfe„ ftil,
Vergaen als (neen verfmelt.
Dit is den trooft „ hoort mijn propooft
Voor f'Hollants hoopk—e cleyn „ certeyn
Vvaer d'Ouerhooft „ aen God ghelooft ,
Alsen Chriften Lidt reyn.
Alleen de eer„ coemt v toe Heer,
Die delen Helt ghefchiet„ om niet.
Want die ghy vvilt„ gheefdy den fchilt,
Soo men merckelick fiet. 1)
4 ) Over de geschiedenis der Almanakken zie men Tindal en Swart,

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen. Ook Pilaar
en Ooreen, Tijdschrift voor het Zeewezen. Over de Deventersche
Almanakken zie men de Overijsselsche Almanak voor oudheid egt letteren , 4845 , bl. 201 en volg.
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1. Vergadering. 27 Maart 1S52.
Bibliotheek. Degen van J, van Oldenbarnevelt. Laatste schrijven van H. T'V. baron van Aylva , luit. gen. der Vereenigde
Nederl. en luit. adm. van Friesland, 1691. Molengeld, 1521.
Handschriften berustende op de ridderhofstad Hardenbroelc. Adelbrief van Cornelis Boey, 1653. Extracten uit 5 rekeningen van
Philips van Dorp, als thesaurier van Holland, 1404-1408.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen
Van den heer J. J. F. Noordziek te 's Hage.
Archiefsoezen, door J. J. F. Noordziek.
Van den heer A. van Lee te Amsterdam.
Haarlems regt op de eer van de uitvinding der Boekdrukkunst
gehandhaafd, door A. v. L., 1847.
Degen van Johan van Oldenbarnevelt. De heer dr. G. Munnicks van Cleeff vertoont aan de leden eenen met zilver ingelegden degen, waarmede J. van Oldenbarnevelt door den koning van Frankrijk tot ridder werd geslagen en vervolgens door
dien vorst is vereerd geworden. Dit eergeschenk was , zooals
uit de volgende eigenhandige verklaring van Johan Francken
blijkt , door de weduwe van den advokaat aan zijn trouwen
dienaar gegeven. Deze verklaring luidt als volgt

Ick ondergeschreuen Johan Francken , majoor der
stadt Amersfoort , bekenne mits desen belooft ende
gegeuen te hebben aanden heere Samuel Thins , jn
eerkentenisse van goede vrientschap ende sonderlinge
familiaerheyt, die ick met den seluen gehouden hei he
ende noch houde , mijnen met siluer jngeleyden degen , die mij vereert is wande weduwe vanden heere
Johan van Oldenbarnevelt za r., in sijn leeuen advocaet van Hollandt etc., sijnde den seluen degen, waer
mede Sijn Ed. bijden conninck van Vranckrijck ridder
geslagen is. Soe versoecke ick mijne weduwe ofte
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mijne erffgenamen , dat den seluen degen den den
voernoernden heere Samuel Thins nae mijne doot
mach behandicht ende gegeuen worden, sonder eenige
molestye ofte tegenseggen. ;In oirconden van dien
hebbe ick dit met mijn eygen handt geschreuen ende
onderteyckent. ` Actum in Amersfoort den 16 aen Febrywarij anno 1656.
J. Francken.
Aan de kantzijde staat met eene andere hand geschreven :
Obijt den keer majoor zal. den 17,7 May 1664, en daar onder :
den degen ontfangen den 4 Juni 1664.
Samuel Thiens , aan ruien deze degen door Johan Francken
werd vermaakt , was , volgens de geslachtslijst van den heer
Munnicks van Cleeff, in het jaar 1656 advokaat te Amersfoort
en werd later burgemeester dier stad ; hij stierf 19 Mei 1690,
waarna de degen overging op zijn zoon Jeremias Thiens ,
overleden te Utrecht 14 Junij 1738, die het gedenkstuk bij
uiterste wilsbeschikking vermaakte aan zijn oudsten zoon mr.
Gerard Thiens , advokaat te Utrecht en aldaar ongehuwd gestorven 28 Dec. 1758. Na hem werd deze degen de eigendom van mr. Gerard Munnicks , eenig kind van mr. Izaak
Munnicks en Anna Hillegonda Thiens, zuster van mr. Gerard
Thiens. Hij stierf in Mei 1804, nalatende Anthonia Elisabeth Munnicks , welke huwde met wijlen mr. Nicolaas Cornelis van Cleeff, vader van den tegenwoordigen bezitter.
Laatste schrijven van H. W. baron van Aylva , luitenant-generaal der Vereenigde Nederlanden en luitenant-admiraal van
.Friesland, 1691. Medegedeeld door den heer L. H. W. baron
van Aylva Rengers.
Hans Willem baron van Aylva , luitenant-generaal der \Tereenigde Nederlanden, luitenant-admiraal van Friesland, gouverneur van Koevorden en onderhoorige forten, kolonel, drossaard
van Lieroort, grietman van Wonseradeel, was de zoon van Hes-
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sel Meckema baron van Aylva, kolonel, kommandant en drost
van Lieroort , die bij diploma van den Roomsch-keizer Ferdinand III, d.d.11 April 1652, in den stand der rijksvrijheeren
was opgenomen , en van Elizabeth , gravinne van Althan (uit
Oostenrijk). Hij huwde met Frouck, tilbo's dochter van Aylva ,
(zijne nicht in den 4en graad). Hunne kinderen waren : 1. Ulbo,
baron van Aylva , grietman van Idaarderadeel en later van
Oostdongeradeel ; hij was jong in krijgsdienst geweest. 2. Elizabeth , barones van Aylva. 3. Juliana Agatha , barones van
Aylva. 4. Hessel , baron van Aylva , kolonel. 5. Helena ,
barones van Aylva. 6. Lucia Helena , barones van Aylva.
Francois Halma zegt van hem in zijn .4lrjemeen, Historisch,
Staatkundig en Plaatswijzend Woordenboek , voce Aylva. » Hij
» is een dapper held geweest , ten dienste van den staat,
» die door zijn kloek beleid en voorzigtig gedrag veel ten
» beste van het vaderland heeft uitgevoerd in den oorlog ,
» dezen staat door den koning van Frankrijk aangedaan , van
»'t jaar 1672 tot 1678 ; als ook van 1689 tot 1697 ; waar» door zijn naam eeuwig met luister in 's lands jaarboeken
» zal ten toon staan. Zoo lang hij in den dienst van den staat
heeft geleefd , is er niet een veldslag geschiedt noch hele» gering ondernomen , daar hij niet tegenwoordig is geweest ;
»proeven gevende van zijne groote krijgservarenheid , in zijn

»

» helddadig en te gelijk voorzigtig beleid ; gelijk hij zulks zon» derling liet blijken in den bloedigen slag van Fleurus en el» fiers meer. De staat had er veel meer van te verwachten
» gehad , indien hij niet door een onvoorzienen val uit de we» reld was gerukt. Hij voerde 't gebied over de krijgsmagt
» der Vereenigde Nederlanden in Braband , in 't jaar 1691, ter
» hulpe van Spanje geschikt , en hield zijn kwartier te Leuven.
»Buiten , ter jagt gereden , steigerde zijn paard en smeet zij» nen heer ter aarde , die zich met een buil aan 't hoofd be»

zeerde ; dit wierd in 't eerst van weinig belang geacht; maar

»

't vervolg deed haast de zwaarte daarvan zien : want van binnen gekwetst , veroorzaakte dit hem eene koorts , mgt zoo-
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» danige toevallen , dat hij eenige dagen daarna overleed ; in
»'t algemeen van elk en in 't bijzonder van het krijgsvolk zeer
» beklaagd ; als zijnde een van de beste krijgshoofden die in
» dienst van den staat waren."
D Van den persoon nu dezes grooten veldheers hebbe men
»te weten: dat hij was van een streng en krijgshaftig gelaat,
zoo dat Mayors hem als ten oogen en wezen uitscheen, waar» door hij ontzaglijk was voor zijne vijanden en zelfs voor an»

» deren die hem niet van nabij kenden, dien dikwijls, wanneer
D

zij hem eerst aanzagen , als een kille schrik door 't harte

D

ging, en zij voor hem bedeesd en verlegen stonden. Onder-

»wijle weet men met zekerheid , dat hij bij dit uiterlijk en
»natuurlijk vertoon van strafheid , heel minzaam , heusch en
»zachtzinnig was; edelmoedig in gedrag, vrij van alle eigenbe» lang en baatzucht en met regt voor behouder van Friesland
D

en voor zoo verre van 't gansche vaderland , in den hache-

D

lijksten nood en zwaarsten oorlog dien de staat immer voerde,

» te achten. Dit doorluchtig legerhoofd, door zulk een onver» wacht en droevig toeval , als wij boven zien , uit den tijd in
» de eeuwigheid overgebragt , zoo wierd het lijk te Brussel
»

gebalsemd en voorts naar Friesland gevoerd, daar het te Hol-

wert in 't koor der kerke in het pronkgraf zijner voorouderen
begraven is , waar van de wapenschilden , standaardvanen en
» andere veldheerlijke gedenkteekenen de bewijzen zijn, die zijne
D

»

roemruchtige gedachtenisse aan de beschouwers verlevendigen
» en vereeuwigen."
Thans zijn geen uiterlijke kenteekenen meer aan zijn graf te
bespeuren. Zie voorts over hem Kok , Tad. Woordenboek, d.

»

II, bi. 400, en Boscha, Nederlands heldendaden te land., d. II,

le st. bl. 71, 137, 166, (bijlage bl. 3) in de noot (12) bl. 9,
230, 232, 238, 240.
Na deze bijzonderheden den lezer te hebben herinnerd , is
het navolgend laatst eigenhandig schrift van dien veldheer,
als eene bijdrage tot zijne biographic niet onbelangrijk ter mededeeling voorgekomen :

193

Voor eerst bevele ick mijne siele in handen van
den Groete Godtt. Ten tweden au cas van aflificheit,
so sal mijn begeren , dat mijn licham sonder pracht
of pompe mogte worden gebracht na Holwert in mijn
behoerlijcke rustplaets om daer stiljes neder gesett
worden an de sijde van mijn Iieve wijf saliger , en
recommandere vonders mijne kinderen, dat sij tsamen
in enicheit mogen loeven als suster en broeders , en
derwijle mijn jongste soon in den oorlog is , soo is
mijn uiterste versoeck , dat sij mogte toe staen uit
mijn equipagie te hebben de witte grauwe Poolse en
vosse Poolse hingst ; an mijn ouste soon de grote
Engelse bruine mine. De rest van mijne bagagie
vercoft worden tot betalen van de schuldige. Actum
Brussel den 4 Martij 1691.
Dit min laste wille,
H. W. baron van Aylva.
Molengelden, 1521. In de aflezingsboeken der stad Leiden

heeft de heer Rammelman Elsevier het navolgende stuk gevonden , waaruit men zien kan, dat de controle op de zoo oude
stedelijke accijns, het gemaal, toen molengeld genaamd en
voortgevloeid uit het heerlijke regt van den wind , waarvan
reeds in 1340 gesproken wordt , (zie mr. P. H. Engels, Ge8chiedenis der belastingen in Nederland, hi. 39), reeds in 1521
nagenoeg op den zelfden voet geschoeid was als thans.

Voirt zoe gebieden 't gerecht den molenairs, dat tot
alien tijden (van den nacht) ende vanden dage, als die
wachters ende bewaerders vanden molengelde tot hoeren huyse ende molen tomen, om te weten ende te besien, wat coren ende hoe veel sacken zij op hoir molen
hebben ende of die sacken ende cedelen vanden molengeldt t samen accorderen, dat zij den voerz. wachters ende bewaerders dan op hoir molen ende ten
V IIT. J.

15
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hoiren huysen laten , ende voirt dat nyemant van ut;
molenaers, heu g wijnen, kinderen, knechten ofte boden die voirs. wachters ende bewaerders qualicken toe
en spreken noch misdoen mit woirden ofte wercken;
want indien yemant ter contrarie dele , dat zonde
t gerecht corrigeren nae gelegenheyt van saeken, ten
exempel van allen anderen.
Afgelesen den xv el in Januarij anno xvcxxj.
IIandschriften berustende op de ridderhofstad Hlardenbroek. De
beer J. J. de Geer deelt daaromtrent de navolgende opgave mede:
1. Verzameling van ongeveer een honderdtal privilegiën der
stad Wezel , loopende van 1241 tot 1540.
2. Keuren en statuten van Wezel , 1559-1582.
3. Keuren en statuten der stad Kleef benevens hare privile;iën, loopende van 1295 tot 1458. (Op den voet der eerste
)laclzijde leest men :

ex donatione Annae de Ringenberg po

Joh. Steinberghen).
4. Keuren en privilegiën der stede Geervliet en der landen
van Putten, 1366-1553.
5. Leenboek van verschillende goederen meerendeels gelegen
in den lande van den Berg, over de 14 e, 15° en 16 e eeuwen.
(Op perkament geschreven).
6. Keuren en statuten 's lands van de Vrijen , 1542.
7. Vonnisboek van baljuw en leenmannen 's lands van Putten, van 1 Julij 1553 tot 22 Oct. 1571.
8. Origineel weerboek van de kamer van Putten , vastgesteld door baljuw en leenmannen van Putten 10 Nov. 1587 n. st.
9. Beschrijving of historie van de provincie Zeeland, 1610,
10. Kunstboek , behelzende middelen voor allerlei mensche ^
lijke kwalen en wonden en voor gebreken van paarden en vee,
door Cornelius Eltermann, 1604. (Hoogduitseh).
11. Een soortgelijk bock, vervaardigd of bezeten door Laurentzen Braem van Cranenburg , wiens naam op de eerste
bladzijde prijkt, 1634.
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12. Costuymcn, vsantien ende stijl van procederen der stadt
van sI-fartogenbossche, getrocken vuyt een priuilegieboeck der
stadt s Hartogenbosche onder den heeren scepenen der voirs.
stadt berustende ende bijden anderen priuelegie ende costuymboecken geattaseert met een kettinge , dwelck voor autentyck
gehouden wordt , 22 May 1595.
13. Alle alsulcke hantvesten als die steede van Gorrichem
heeft van rechten ende andere vrijheden. De oudste stukken
daarin zijn de dijkregten tusschen de Lek en de Merwede
verleend door graaf Floris V. van Holland, 3277, woensd. na
Paaschen, en 1280, des anderdaags na Palmen.
14. Register van de priuilegien , stucken , brieven, bescheeden ende munimenten , raeckende de heerschappen der stede
Ammers , Heer Aertsbergen ende Berchambacht, beginnende
vanden jare 1411.
15. Twee handschriften betrekkelijk de ridderschap van
Utrecht.
16. Verhandeling van de oude regering van Holland onder
de graven en van de veranderingen daarin gevallen sedert de
troebelen.
17. Vier belangrijke handschriften van Arnold van Bochel ,
zijnde eene verzameling van allerhande oorkonden.
Adelbrief van Cornelis Boey. De heer dr. N. P. Visscher
vertoont een authentiek afschrift van een brief , waarbij Cornelis Boey, advokaat-fiscaal van Holland, in het jaar 1653
door den toenmaligen koning van Frankrijk tot den adelstand
wordt verheven.
Jfxtracten uit vijf rekeningen gehouden ende gedaen bij Philips
van Dorp vanden tresoriersehap van Hollant , ten tijde vande regeringe van hertog Willem van Beyeren , grave van Henegouwen ,
van Hollant ende van Zeelant, 1404-1408. Medegedeeld door
jhr. J. P. Six van Hillegom te Amsterdam , naar een handschrift van Alkemade en van der Schelling.
Ut de

le

rekeninge over den tijd begost Annunciationis

Mariae 1404 en geeyndigt den 4 dag in Julio 1405.
15*
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Item opten selven dach Hughe messagier roten Hage tot
Leyden aen Pieter Butewech ghesent , dat hij brengen zoude
sulx geit als hij inden rentmeesterscap van Kennemerlant ende
van Vrieslant ontfaen hadde, hem gegeven xij den. gr., fol. 24.
Gedaen inden besitte van Hagestein ende Everstein voer
mijn heere van Hollant , den borggrave van Leyden , heeren
Hughn van Beenvliet , heeren Jan van Heemstede ende anders mijns heerera rade ende clerequen den xviij. dag in Novembri anno wee ende vijve.
was get. T. Porter.

Extract uit de tweede rekening begost den 4 Julij 1405
en geeyndigt den 11 Januarij daar aan volgende.
Item wtgegeven ende betailt Pieter Butewech van een heynxt,
die mijn lieve heere hem dele nemen ende voirt geven bij
SlunteI, sijnen stalmeester, eenen goeden man geheten Jan vanden Empel, die bij mijn lieven heere gelegen hadde inden besitte voir Hagestein, xxx Engelse nobelen, die maken xv ,^
gr., f. 53 verso.
Item Pieter Buteweg ende Willitge betaelt ende sij verteerden tusschen den Rage ende Vyanen , alsmen voir Hagestein
toich , v sc. gr., f. 97 verso.
Item opdie selve tijt wtgegeven ende betailt Willem Eggaert
van coste die hij geeden hadde binnen iij dagen tUtrecht, also
hem Helmich van Dornich , Heinric Ottensz. ende Pieter Butewegh ontboden hadden uten heer , alsmen die panden van
mijn liefs heeren wegen versetten zoude, om financy daer opte
doen , tzamen x se., viij d. gr.
Item Pieter Buiteweeh betaelt vandat hij bij des raets bevelen getogen was tAmsterdamme anders gerechte mit brieven
van gelove, roerende van rogge, botter , case , speck ende desgelijex inder reyse te besigen, hem gegeven, want hij een wagen alleen huyerde die hem weck ende weder voerde , xj sc.
gr., fol. 111 verso.
Ex titulo: vande dadingen van Zeelant ontfaen.
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Item zoe is te weten, dat die gemeene heerscappen wt Zeelant dadingdeu mit mijnen genadigen heere van Hollant elcx
van hoire mantail t geit te geven , om dat sij inden besitte
van Hagesteyn mijnen lieven Heere die leste vj weken geenen
dienst doen en souden als sij schuldich waren , ....... fol. 23.
Item zoe heeft Philips van Dorp tresorier voers. ontfaen
vande heerstappen wt Zeelant vander dadingen voers. gelijk
hier nae, fol. 36.
Item heere Reynier Reyniersz. heeft betailt voer sijnen vader
ende jonge Henric Brabels ambocht dat hij heeft in Wester
Zubburch, dat beloopt vcLxxvij gemeten, hier of bewijst vpten
commelduer vanden Duytschen huyse xviij gemeten , iij quart.
Item heeft hij betaelt in dienste die eerste vj weken , als hij
seit , x man. Item heeft hij betailt Pieter Buytewech voir x
man eiken man xxxv sc., aldus bleef hij te cort ende Heinrik ontfangen heeft iiij k, viij d. gr., fol. 39.
Item opten x dach in Septemb. mijn lieven heere gesent bij
cijns zelfs hapt bij handen tsborghgraven van Leyden, ende
hij enen broeder van .... erenberch die opten berch woont ,
voirt gaf, iij Eng. nobel , f. xxx se. gr., fol. 53.
Item opten x dach in December mijn lieven heere, (bis).
Item wtgegeven ende betaelt Spijker Gerritsz. ende Herman
van Aeken van alrehande bossencn die sij inden besitte voers.
tot mijns liefs heeren bossen behouf gelevert hebben , gelijke
die cedel inhout die Geryt van Oatshoorn ende Pieter Butewegh Gerytsz. als busmeesters lijen ontfaen ende dair of bescreven overgaven, die die tresorier hier overlevert ende beloopt
ixcLxij oz, xij se., viij d. hollants , die maken exx i:, vj
sc., vij d. gr., fol. 89.
Item wtgegeven ende betailt Pieter Buytewech Gerytsz. ende
Geryt van Outshorn van alrehande stucken die sij totten bussen behoufden , boven sommige punten die hier nae bescreven
staen , alsoe sij busmeesters waren , gelijken die rekeninge ,
die sij dair of overgegeven hebben , ende die tresorier voirt
overlevert , inhout , ix°xxv

iiij d. holl.
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Item danselven omdat zij inder zelver reysen wel gedaen
hadden, te hoeshede elx gegeven xxxij cronen , comt te zamen
xcLiij..
^: , iiij d. holl., maken cxxxj iE , xij sc., vj d. gr.,
fol. verso.
Item omtrent die tijt Pieter Butewech betailt, alsoe hij van
mijns liefs heeren wegen gesent wart tUtrecht wten Hage aen
Helmich van Doirnich, roerende of die juwelen gecomen waren
daermen financie op doen zoude , daer hij om verteerde mits
costen ende sciphuyr binnen drie dagen, mits dat hij een reyse
weder dele tot Vyanen om Henric Ottenszoen, dat hij daer
tomen soude die financye te hulpen doen, j sc., ij cronen, f. x
sc. gr., fol. 7.
Item optie selve tijt rotgegeven ende betailt Willem Eggaert
van coste die hij gedaen hadde binnen drie dagen tUtrecht ,
alzoe hem Helmich van Doirnich , Heyrik Ottensz. ende Pieter
Butewech ontboden hadden wten Hage, alsmen die panden van
mijns liefs heeren wegen versetter soude om financie daer opte
doen, x sc., viij d. gr., ibidem.
Item opten vj dach in November verdranck Pieter Butewech
metten gemenen soudenaren een gelach , alsoe hoir dach van
betalinge doen was , ende niet betalen en mochte overmits
gebreck van gelde , ende Pieter van mijns liefs heeren wegen
tgelach betaelde , om dat sij hem te bet souden laten genougen , ende beliep viij sc., viij d. gr., ibid.
t Slot deser rekeninge was.
Gerekent ende geeffent in tegenwoerdigheit mijns liefs heeren van Hollant op sijn ea rn er inden Hage , daer bij waren
die burchgrave van Leyden , heer Jan van Heemstede , heer
Gijsbert van Diepenb., heer Jan die Bastaert van Bloys, Helmich van Doernick , Feyken Feykens , Jan Heerman , Willem
Eggert ende die meester klerequen , op St. Thomasdach Apostel int jaer ons Heeren cue ende sesse.
Porter.
Extract uit de derde reke . begost den xj Januarij 1406
en geeyndigt den j. Augustus daer an volgende.
Item bij Engel Scoot inden Hage ontfangen van sommige
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s proefs goede van Bergen , die bij hem inden Ilage vercoft
werden, gelijck die cedel die hij daer of beschreven aenbrocht,
inhout, ende die tresorier hier overlevert, xcv xij sc., den
Ingelsen nobel voor iiij ;i, daer of betaelt Pieter Butewech
vij Ingels. nobelen die hij den proefst voors. gelient hadde
opten huyse tot Middelburch , als hij aldaer gevangen lach ,
soe blijft ende die tresorier ontfangen heeft Lxxj r:, xij se.
hollants pajements voors., facit, den Ing. nobel voor iij 'ii, vj
i: , xiiij sc., iij d. gr., f. 5.
Item opten anderen dach in Maerte wtgegeven ende betaelt
van iiij cxLviij pont wasse, dat bij Pieter Butewech tot Leyden
gecoft wert ende voirt Pelegrum gelevert toter waerderubben
behoef, costen elk pont v botdrag., tzamen, mits xij gr. vande
voors. wasse gegeven te wegen ende van Leyden inden Ilage
te brengen, x

xj se. gr., f. 20 v.
Ex titulo : ter earner wtgegeven.

Item omtrent x dagen in Junio betaelt bij Pieter Butewech
van cxxvij was die Pelegrum totter waerderubben behoef
gelevert wort, coste elk ;s v butkens, f. Lix se., vj d. gr., ibid.
Item opten xj dach in Junio noch bij Pieter voors. gecoft
ende Pelegrum totter waerderubben behoef gelevert wert cxLv
,^

tinas , coste elk pont mits oncost te samen v butkins, 1. iij

ii , eiij sc. gr.
Item xix dage in Junio betaelt bij Pieter Butewech ende
Pelegrum totter waerderubben behoef voirt gelevert iiijevij
was , coste ele pont mit des oncost te samen v klein butkins,
f. ix it, x sc., viij d. gr., f. 21.
Item omtrent xv dage in Julio bij Pieter Butewech wtgegeven ende betaelt Gheryt van Belmont van Delf van ve .z
was , die jegens hem geeoft, ende Pelegrum totter guaerderobben behoef gelevert veerde , coste elc pont v butkens , tsamen
mits ij dubbele botdragers gegeven van deselve wasse van Delf
inden (lage te brengen , xj if, xiiij sc., ix d. gr.
Inden eersten omtrent den vj dach in Februario wtgegeven
ende betaelt Pieter Butewech van een heinxt , die mijn gena-
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dige heere hem dede nemen ende bij Wisschaert sijn stalmeester voirt geven Loef woenende bij heeren Heinrick vander
Lecke, xxxv Ing. nobelen, f. xiij te, ij sc., vj d., f. 26.
Item wtgegeven ende betaelt van sesse groene caproenen
voorde raden ende clercquen, als voorden burchgrave van Leyden, Philps vanden Dorp, Willem Eggaert, Laures Dammasz.,
Direk Potter en Pieter Butewech, coste te samen mits laeken,
sulver, borduerwerken ende van maeken, iij y, xvj sc. gr., f. 33.
Item opten lesten dach in Meye een bode gesent tot Leyden aen Heinrick Willemsz. ende aen Gheryt die Bruun , roerende van laekenen tot mijns liefs heeren levereijen van mijn
joncfrouwen brulofte van Henegouwen te copen, mits eene
bode die dages daer te voren aen Pieter Butewech gesent was,
roerende derzelve zake, te zamen gegeven xxvj d. gr., f. 63.
Item opten lesten dach in Junio bij mijns liefs heeren bevelen den armen om Gode gegeven bij Pieter Butewech ,
ix d. gr., f. 81.
tSlot van desen was aldus
Gerekent ende geeffent inden Hage in jegenwoordieheit mijns
liefs heeren van Hollant , op sijnen ea rn er inden Hage , daer
bij waren vanden rade die burchgrave van Leyden, heeren Jan
van Heemstede , heere Gijsbert van Diepenb., heer Jan die
bastaert van Bloys, Helmich van Doornich, Foyken Foykensz.,
Jan Heerman, Willem Eggaert ende die meesterclercquen, des
woensdages nae sinte Thomas dach Apostel int jaer ons Heeren anno secs ende sesse.

Lant. Thoen.

Extract uit het register iv begost den 1 Augustus 1406
tot den 1 Maert daer aen volgende.
Inden eersten Blotgen gelevert om mijns liefs heeren costen
mede te betalen, gelijken zijne brieve inhout die de tresorier
hier overlevert , mits dat Pieter Butewech alrehande persoenen
een deel gelts ter goeder rekeninge gegeven hadde etc., fol. 21.
Item wtgegeven ende betaelt Pieter Butewech van eenen
heynxt, die mijn lieve vrouwe jegens hem dede copen bij hee.

201
ren Jan die bastaert van Bloys , xxv Ing. nobel , f. viij

i:

viii d. gr.
Item rotgegeven ende betaelt heere Jan van Heemstede van
een heynst die mijn lieve hecre hem dede nemen, Lxxv frankse
cronen , f. xij ;:, x sc. gr., f. 39.
Item betaelt Pieter Butewech , die hij verteert hadde als hij
tot Leyden gesent was die brieven van Campen te besegelen ,
ende die brieve vande sleyschat , tsamen , mits een guld. van
wagenhuer, j-1 crone , f. v sc. gr., f. 49.
Item Pieter Butewechs knecht Heyntge gegeven te toomgelde
van eenen peesde dat mijn lieve vrouwe tegens Pieter dede
copen , j cro., f. iij sc., iiij d. gr., f. 53.
Item betaelt Pieter Butewech ende hij verteert hadde als
hem mijn lieve vrouwe tot Leyden gesent hadde mit brieven
van gelove , roerende vander huesheit die die stede mijn liever
vrouwe geven zoude , j cron., f. iij sc., f. 57.
tSlot vandes was aldus :
Gerekent ende geeffent in jegenwoordicheit mijns liefs heeren
op zijnen earner inden Hage , daer bij waren die heere van
Wassenaer, heer Heinrick vander Lecke, heer Jan van Heenvliet , heer Gijskijn van Diepenburch , heer Jan die bastaert
van Bloys , Helmich van Doornich , Feykin , Willem Eggaert
ende die meesterclerequen, opten sesden dash in Meye anno
Porter.
ccce ende seven.
Extract uit het v. register of rekeninge begost den 1.
Maert anno 1406 tot den 19. Junij anno 1408.
Ex titulo : van gelienden gelde ontfaen.
Item desgelijcx ontfaen van Pieter Buytewech vier hondert
croonen , die hem die tresorier betaelt heeft , zo dat hij mijn
lieve heere daer anders geen bewijsinge of en doet , f. 22.
Item desgelijx ontfaen van heer Jan die bastaert van Bloys
ije croonen , die hem die tresorier betaelt heeft.
Item desgelijx ontfaen van Willem Eggaert cLxxxj cronen ,
xviij gr.
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Item desgelijx ontfaen van heere Huge van Heenvliet ij
tronen.
Item desgelijx ontfaen vande jonckheeren van Montfoorde
vile cronen.
Item desgelijx ontfaen van Jan

ijs cronen.

Item zoe zijn gecomen bij handen Pieter Buytewechs, inden
besit van Hagestein , ende een wijl tijts daer na, an payment
gewonnen ij c vrankse cronen , daer mijn lieve heere Pieter
voors. of gegeven heeft c cronen , zoe blijfs hondert cronen
die de tresorier ontfaen rekent , ende maeken xvj , xiij sc.,
iiij d. gr., f. 38.
Item vj dage in Meye mijne lieve heere gesent in zijns selfs
hant, die hem Pieter Buytewech brochte, xx cronen, f. iij ^..^
vj sc., viij d. gr., f. 66.
Item xix dage in Februario mijne lieve heere gesent in sijns
selfs hapt bij Pieter Buytewech , diese hem gaf , xv cronen,
f. ij ;:,x sc. gr.,f.67.
Item xvij dage in Maerte mijn lieve heere gesent in zijns
zelfs hant bij Helmich van Doornik, daer Bosigen of bootschapte,
viij cronen , ibid.
Item mijn lieve heere gesent in zijns zelfs bant bij Otto
van Doornik, diere van Teylingen tot Leyden om quam , ende
Pieter Buytewech hem gaf, xxv cronen, f. iiij ;:, iiij d. gr., f. 68.
Item betaelt van cost die heere Claes van Borselen heeren
Aelbrechts zoon , heere Claes Kervink van Iteymerswale ende
Pieter Buytewech deden , als sij van mijns liefs heeren wegen
gesent worden te Middelburch opde sluse diemen in Wissekerke
geleyt sonde hebben bijder Gois , omdie te besien , ende verteerden tsamen , mits veel anvals vande lantluden ende van
oncost vande schiphuer ende wagenhuer binnen twee dagen dat
sij wt waren, gelijken tcedelken, datmen hier overlevert , inhout, xij cronen, xviij gr., f. xvj se., vj d. gr., f. 86.
Item bij Pieter Buytewech Geryt Lamsz. betaelt van twee
schouwen die hem mijn lieven heere selve beval te kopen tegens MVMourik Jacopsz., daermen inde Lingo mede roejen soude
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om te benemen , dat de Arkelsen geen provande inde stede
van Gorinchem brengen en zouden, toste tsamen x Ing. nobel.
Item deselve Pieter betaelt van dat hij vj roeyscepe cofte
wier Merwede indie Lingen te slepen , mits een deel riemen
die hij daer toe maken lede , ende arbeytsloon , als hij anbrochte, x tronen, comt tsamen v i: gr., f. 87 verso.
Item betaelt Pieter Buytewech, die hij verteert hadde alsoe
hem mijn lieve here zende tote Woudrichem aen Philps vanden Dorp mit alrehande bootschappen , daer hij om wt was
vj dagen lang , alsoe hem Philps weder bootschappen beval te
doen aen mijn genad. heere , ende hij hem ter Goude sochte
ende navolgede tot Rotterdam , tzamen mits sledehuyr xxiij
sc. gr., f. 101.
Item die proefst van Condeyt, die bij mijns liefs heeren bevelen gesent wort tot Parijs omtrent den viij doch in Junio
inden hertoge van Brabant mit alrehande bootschappen , gegeven tot teergelde ende op goede rekening xij Ing. nobel, f.
lilt i: gr.
Item Pieter Buytewech betaelt , die hij verteert hadde alzoe
hij tot Leyden getogen was om aldaer een deel gelts te leenen , daer hem die tresorier van Woudrichem om geschreven
hadde , mits dat Kerstant Roelensz. daer mede was om schapen tot mijns liefs heeren behouf te copen code mits veel aenvals , ende mits dat geit voirt tot Woudrichem te brengen, tzamen iijz eronen , f. xv se. gr., fol. 107 v.
Item Pieter Buytewech betaelt , die hij verteert hadde alsoe
hij smaenendages xij dage in Junio aen mijnen heere tot Hairlem gereden (was) om hem te vragen, wanneer hij in Zeelant
trecken woude , ende dat hij dat den rade ontbieden zoude.
Item noch ende hij aender stede van Leyden gesent was ,
om mettet gerechte aldaer te spreken vande iijc nobelen die
sij mijn lieve heer lienden totter dadinge van Gorinchem , of
sij die vanden morgengelde ofcorten wouden.
Item noch aizoe Pieter voers. ende Willekin vonder Stekel
noch tot Delf getogen waren , om tgelt vander lijf pensie, ^.
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Louris Dammaiszoon te ontfaen, ende beliepen dese costen
voers. xiij sc., Hij d. gr., f. 112.
Item betaelt Pieter Buytewech, die hij verteerde alsoe hem
mijn lieven heere sende tot Leyden aen heer Arent Dircxz,
om zijn dach ie verlengen van sulcken gelde als Hennrik voers.
heeren Arent schuldich was, alsoe hij Heynricx gelach betaelde,
j croon , f. iij se., iiij d. gr., f. 110.
Item Pieter Buytewech betaelt ende hij verreyst ende verteert
hadde mit Florys Heynricxz. vander SYourt , alsoe hem mijn
lieve heere tot Leyden sonde om mit heer Aernt Dircksz. te
spreken , roerende dat hij heeren Arent Dircksz. zijnen dach
verlengen sonde xiiij dagen lang vanden gelde, dat Henrik
heeren Arent voers. schuldich was, tsamen , mits een bode van
Leyden inden Hage gesent an Jan Heerman ende Foykin roerende vander zelver zaken , iij sc., x d. gr., f. 112.
Item betaelt van cost die sommige van mijns liefs heeren
rade ende clercquen deden opte reyse als mijn lieve heere in
Zeelant toich, mits dat Pieter Buytewech ende Willem vander
Stekel na quamen, also zij inden Hage gebleven waren om de
cost ende provancy te besorgen voorde geene die daer gebleven
waren, tsamen viij sc., viij d. gr., f. 113.
Item bij Cuper betailt van twee wagenen , die mijn lieve heere
mit een deel van zijnen gesinde voerden van Hàerlem tot Rotterdam, iij cronen, ende twee wagenen die Pieter Buytewech en
Willekin vander Stekel mit koere boucken ende knechten voerden tot Rotterdamme , iij sc. gr., f. zamen xiij sc. gr., f. 115.
Item betaelt tot Woudrichem indie herberge daer Pieter
Buytewech ende Willem vander Stekel laghen mit tween vlerken tot hem , ende mit hore knechten binnen alder reysen voir
Gorinchem verteerden , ende te bellechier gaven boven dat in
hoir herberge gerekent wort, tsamen xx sc. gr., f. 118.
Item Willekin Pieter Buytewegs knecht, die mijn lieve heere
een moschet slede nemen ende voirt geven cleyn Ghoeskin, die
bij mijnder ouder vrouwen is gegeven bij heere Jan die bastaert, diere of bootscapte, j Beyers guld., f, ix d. gr.
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Item Willekin Pieter Buytewechs knecht gegeven tot toomgelde van eenen peerde , dat mijn lieve heere Pieter dede nemen ende voirt gaf den heere van Heuclom, een gouden scilt,
f. ij sc., xj d. gr., f. 120.
Item betaelt Pieter Buytewech , die hij verteerde alsoe hij
van mijns liefs heeren wegen getogen was tot Sciedam om
sult geit tontfaen als Willem Claisz., die hem zelven gedoot
hadde , in sijnen lesten lijve achterliet , mits dat die scout,
burgemeesters ende schepenen mit hem aten, ende mits wagenhuyer gins ende weder, vj sc., eiij d. gr., f. 121 v.
Item Pieter Buytewech betaelt ende bij verteerde , alzoo hij
opten xij lach in Februario tot Leyden gesent was om mijns
heeren tosten aldaer te betalen, ij sc. gr., f. 122.
Item Pieter Buytewechs knechten gegeven te toomgelde bij
des raets bevelen van iiij hengsten, die mijn lieve heere ende
vrouwe hem deden nemen ende voirt gaven twee Ingelse jonekheeren, ende den borchgrave van Leyden ende den hertoge van
Toureynen een, tsamen twee cronen, f. vj sc., viij d. gr., f. 124.
Item Pieter Buytewech betaelt van cost die hij gedaen hadde,
also hij tot Leyden getogen was om metter stede aldaer te
spreken ende mit sommige vrienden roerende van gelde te vercrijgen om Philps van Dorp mede te lossene van Woudrichem ,
als hij daer gegijselt was voor die soudije, ende verteerde binnen drien dagen dat hij daer was , mits dat Johannes van
Goch van Woudrichem aldaer quam van Philps wegen om tgelt
te ontfangen , v se. gr., f. 124 v.
Item Pieter Buytewechs knechten gegeven te toemgelde van
drien henxten , die mijn lieve heer ende vrouwe hem dede nemen ende voort weg gaven , tszamen v sc. gr., f. 127.
Item zoe wort Keyser gesent rotten Hage tot Woudrichem
mit v, cronen die hem Pieter Buytewech leverde om Ihoem,
van die aldaer te bringen ende den soudenaren voirt mede te
betalen , daer hij Ihoem niet meer of en leverde dan iiijcxLix
cronen , alsoe Jatter een croon aent pajement verloren wort ,
als Keyzer anbrocht, ende desgelijks heeft Keyser voors. verlo-
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ren aen iiijcLxxv cronen die hij den soudenaren gaf en Philps
Engelbrechtsz. an hem rekenende, als hij anbrocht, ij cronen,
viij gr. tst., f. x sc., viij gr., f. 130.
Item betaelt Pieter Buytewech Gherytsz. ende hij een knecht
gegeven hadde die een deel gelts , dat die stede van Leyden
totten soudenaren gaf, tot Woudrichem te bringcn ende den
soudenaren aldaer mede te betalen, iiij sc., ij d. gr., f. 130.
Item opten eersten dach in Julio een bode gesent tot Leyden aen Pieter Buytewech , dat hij sonder vertreck inden Hage
quame , hem gegevenviij
vlij d. gr., ff. 147 v.
Item xx dagen in Julio groete Geryt gesent van Middelburg
inden Hage aen Louris Dammasz. ende Pieter Buytewech mit
brieven , dat sij den tresorier c cronen seisden souden, ende
voort aen Helmich van Doornick , die tVtert was op een dagvaert, dat hij sonder vertrec bij mijne lieve heere quame, hem
gegeven viij sc. gr., f. 149.
Item opdie tijt een bode gesent tot Leyden aen Pieter Buytewech Gerytsz. ende Isbrant Stevelant mit brieven roerende, dat
sij sonder vertrec bijden rade quamen, gegeven ix d. gr., f. 170.
Item Heytgen die mit Willem Eggaerts ende Pieter Buytewechs brieven gesent vert tSchoonhoven aen Jan van Voirst ,
roerende Jatter xvj tonnen pijlschuts waren , dat hij die cofte
om voirt tot Woudrichem te besenden, gegeven te teergeld ende
tvoers. schut van dane tot Woudrichem te brengen, hij cronen,
f. xiij sc., iiij d. gr., f. 171.
Op die tijt jonge Huygtjen messr. gesent tot Leyden aen Jan
Grietensz., Pieter Buytewech Gherytsz., Willem Jan Willetgens
ende Isebrant Strevelant , Jan Vossen zoon , mit brieven roerende , dat sij sonder vertrec bij mijnen lieven heere quamen
inden Hage, hem gegeven een geldersche gulden, f. xix d. gr.,
f. 175.
tSlot van dese was.
Gerekent ende geeffent in jegenwoordigheit mijns liefs genadigs heeren voors. op sijne camere indc,n Hage , daer bij waren van sijnen rade, alse de domproost van Vtrecht, die heere
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n Wassenaer, de heere van Vyanen , heer Jan van Heem^

tede , heer Jan van Cronenburch , heer Jan de bastert van
R3loys , Foyken heer tot Waelwijk , tresorier , Jan Heerman ,
^r illem Eggaert ende andere mijns heeren rade ende clercquen,
.eten xxij dach in Meye int jaer ons Heeren cccc ende negen.

S. Vergadering. 10 April 1S52.
&ibliotheek, Afdrukken van twee zegels. Ids naders omtrent de
fainilia ter zake der hervorming geweken uit Antwerpen naar
Middelburg. Zeldzame brochure. Afschriften van Benige brieven betreffende de kerk en het kapittel van IJsselstein. Verbeurdverklaring der goederen van Linschoten. Extract uit de
thesoriersrekening van Philips .Engebrechtsz., 1416-1417.
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Van prof. C. P. Serrure te Gend.
Messager des sciences historiques , des arts et de la bibliographic de Belgique..lnnée 1851. Gand, 1851.
Van de Redactie.
De .Katholiek, XXIste deel. Januarij 1852.
Van den heer A. J. B. de Roye van Wichem te Nijmegen.
.Enige middeleeuwsche munten , noodmunten en zeldzame penningen , beschreven en afgebeeld door A. J. B. de Roye van
Wichem. Nijmegen, 1847. (Niet in den handel).
Van den heer G. Lauts te Kampen.
Het Utrechtsche geslacht van Noort.
Gedenkschriften van S. Pepijs.
Recensie van mr. G. Mees .dzn. Historische Atlas van NoordNederland van de xvi eeuw lot op heden.
De Nederlanders in Brasiel.
Afdrukken van twee zegels. De heer mr. J. M. van Pabst
van Bingerden , te Nijmegen , biedt , namens den heer A. J.
B. de Roye van Wichem te Nijmegen , aan het Genootschap
de afdrukken aan :
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1°. Van het zegel van de broeder- en zusterschap of de gilde
der arme , zieke , melaatsche menschen , die omstreeks het
midden der 15e eeuw ter eere Gods en Onzer Lieve Vrouwe
werd gesticht te Eiteren bij IJsselstein.
2°. Van het zegel van het klooster Marienbron of Marienborn,
ook wel het Fonteinklooster geheeten , dat in het jaar 1392
buiten Arnhem werd gesticht op den grond van zeker Wijnand
van Arnhem , ter plaatse waar zich thans het huis Mariendaal
bevindt.
Deze beide zeer fraaije zegels worden gesteld in handen der
Commissie voor de Sfragistiek om in Bene der afdeelingen van
de door het Genootschap uit te geven zegels te worden opgenomen.
Iets naders omtrent de familiën ter zake der hervorming geweken uit Antwerpen naar Middelburg. Naar aanleiding eener
bijdrage van den heer Rethaan Macaré, zie Kronijk bl. 27 ,
deelt de heer mr. J. van Dam van Noordeloos 1), te Rotterdam , eenige bijzonderheden omtrent enkele dier geslachten mede.
Gesteld in handen der Commissie voor de Geslachtkunde.
Zeldzame brochure. De heer mr. J. C. Voorduin , geeft aan
de leden ter inzage een, naar hij zegt , zeldzaam werkje, getiteld : Iets over het succinct rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de flnantieële en politique gedraagingen der regenten,
amptenaaren en rninisfers van het voorig Bestuur , door Scipion
Henri Vernede, onder '1 zelve Bestuur secretaris der stad Schiedam.
Amsterdam , 1796. Dit geschrift verdient ook daarom de opmerking , omdat daarin op eene waardige wijze het gedrag van
het vorig Bestuur werd verdedigd op een tijdstip , waarin niemand zich waagde openlijk als verdediger daarvan optetreden.
Afschri flen van eenre brieven betrefende de kerk en het kapittel van IJsselstein. De heer J. J. de Geer legt de gemelde
afschriften ter tafel , afkomstig , naar liet schijnt , uit het archief van het voormalig kapittel van St. Marie le Utrecht.
Verzonden naar de Commissie van Redactie.
1) Op bl. 3 en 38 staat verkeerdelijk A. van Dam.
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Verbeurdverklaring der goederen van Linschoten. De voornoemde heer deelt vervolgens een vijftal brieven mede , behelzende de bijzonderheden van een geding, dat in de jaren 1355
en 1356 gevoerd werd omtrent de goederen van Linschoten
tusschen den heer van Abcoude en Willem van Linschoten ,
eerst voor den heer van Abcoude en zijne leenmannen , vervolgens in beroep voor den bisschop van Utrecht en zijne
leen- en dienstmannen, en eindelijk voor het keizerlijke hofgeregt te Praag. Deze brieven , welke als eerre bijdrage tot
de regtsgeschiedenis der 14e eeuw der mededeeling niet onwaardig schijnen, worden mede gesteld in handen der Commissie van Redactie.
Extract uit de rekening van Philips Engebrechisz. als clercq
der tresoryen van Holland , onder den burggrave van Leyden ,
doen Ier tijd tresorier van Holland, vanden jaare 1416 , ingaande
den 26. in Julyo , en eyndigende den 4. Julij 1417 , in welken
jaare hertog Willem aflyvig geworden is. Geschreven met de egge
hand van Petrus Schriverius 1).

Medegedeeld door jhr. J. P.

Six van Hillegom te Amsterdam naar een afschrift als voren.
Groot fourein.
Eerst bij des oversten tresoriers bevelen wtgegeven ende
betaalt den heere van Culenborch vande cost die hij mit zijnen gesinde lede , als hij omtrent den 8 Aug. met heeren
Aernt van Leyenberch van mijn liefs heeren wegen getogen
was tot Gorinchem , om die dijkaedsen wille van Dalem te
besteden, ende beliep mits oplegge-gelt ende anders , Lviij sc.,
viij d. gr.
Item opden xj Aug. wedergegeven ende betaalt Heynrik van
Driel , ende hij tot Delf betaelt hadde zommige gcsellen ,
diese mijne gen. heere zal. ged. aldair afgewonnen hadden
mit kaetsen , als hij die papegaye lest aldair schoot , viij nye
schilden , xij boddrag., fac. xxviij sc., viij d. gr.
Item den xvij Aug. betaelt Walraven here tho Brederode
voor zulcken cost als hij mit zijne vrienden gedaen hadde op
4) Op de kantzijde: Van dese is geen dobbel:
VIII. J.

16
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die eerste reyse voor Ysselsteyn, mit x scilden die hij te vooren daer toe ontfaen hadde , c. nye Holl. stilden , t stuk xi,
gr., f. xL sc. gr.
Item den xxvj Aug. betaelt Walraven heere tho Brederode
ende Johan heere van Montfoirde tho pantgelde voor hun ende
anders mijns liefs heeren ridderen en knechten , die mijn lieven
heere t sonnendaegs op S. Bartholom. avont gebeden hadde tot
Reenen te wezen om den hertoge van Bourgongne van zijnen
wegen te dienste te riden , daer zij van dane tot Emmerik in
ende uit voederinge des hertogen van Bourgongne mede riden
zoude , alze voir 15 dat hij gins , ende 15 dagen weder omme
te trecken , ende beliep voor ij,. xcj. peerden , ij s. xcj. stilt,,
t stuc voor xL gr.
Item opden iij. Septemb. betaelt Thomas de scheydemaker
inden Hage van eenen lederen voeder ende ij. ledere coffers ,
dairmen een vergulden God ende ij. guide crusen in setten en
dragen soude , om dagelix mijnen lieven heere na te voeren ,
dair hij toich ende wair , ix goude Vrankrijxe tronen , t stuc
voir xLvij gr.
Item den xj. Septemb. quam Robbertge miss. (messagier) wt
Beyeren bij mijnen gen. heere inden Hage ende brocht hem
een tellende peert vanden hertoge van Beyeren , diet mijnen
gen. heere gesent hadde, hum gegeven voor cost die dat zelve
peert tussen Beyeren ende den Hage gedaen hadde , viij
Rijnsgl., t stuc xxxvij gr.
Item den xviij. Septemb. so wort de voors. bode weder uitten Hage gesent aen hertoge Lodewich van Beyeren ende anden grave van Wirtsberge mit mijns liefs heeren des dolphijns
ende mijns gen. heere grave van Hollant (brieven) , roerende
van alrehande gestande, dair hij antwoirde weder of bringen
zoude , hem gegeven tho teergelt xxviij Rijns gl.
Item betaelt Philps de Blote van cost die hij mit enen
knecht lede, so hij bij t stresoren ontbieden van Delf tot Amsterdam gecomen was bij de tresorier ende anders mijns liefs
heeren rade opteu dagvaert , die aldair mitten hoifsteden van
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Hollant was s woensdags opten xj". Maegden lach , roerende
vanden groten dierten ende opslach van koirne &c., dair hie
rechtevoirt van dane om bij mijnen gen. heere gesent wort in
Henegouwen om alrehande plackairden , die hij onder mijns
liefs heeren segel wederom brochte , inhoudende datmen geen
biere , dat in mijns liefs heeren lande gebrouwen wair , noch
geenrehande hart koorne daer uit voeren en zoude , vij
xiij dr. gr.
Item betaelt Bairnt, die slootmaker inden Rage, van alrehande
slotelen, hardt ijsere krammen ende andere ijsercverck, dat hij
gemaect hadde an die ea rn er ende vangnisse optie voirpoirte,
dair heere Jan van Arckel gevangen leyt , ende beliep ......
Item betaelt heere Airnt van Leyenberch van cost die mijn
vrouwe van Beyeren mit horen gesinde tot Gornichem dele,
als sij aldaer gecomen was omtrent den v. Septemb. anno xvj.,
ende oic vande cost die here Airnt in sommige reysen dele
omtrent den xvj. Oct., als hij getogen was t Ordrecht omme
den Roemschen coninch aldaer te wachten ende hem geselscap
te helpen doen, gelijc hem mijn genad. mit zijne brieven gescreven ende bevolen hadde , ende beliep , mits dat hij Dirc
van Heuclem ende andere goede mannen mit hem nam , ende
mits alrehande cost ende oncost die hij voir des keysers ende
des hertogen gesinde van Brige wtgaf ende betailde, Lviij nye
scilden , xvj leeuwen, f. ix ;:, xv sc., ij d. gr.
Item bij mijns liefs heren besloten brieven gegeven tot Kanoyt xx dagen in April, betaelt Willem vande Coulster, casteleyn t Sehoonhoven , ende hij bij mijn liefs heeren bevelen omtrent over een jare wtgeleit hadde van x morgen hoflants te
doen eeren ende mit havere te saejen, die totten huse t Schoonhoven behoren, dair die haver of gelevert wort voir mijn liefs
heeren peerden ende merryen , die aldair stonden , xxiiij 2 nye
holl. stilden , t stuc xL gr.
Item betailt Philps die Blote van cost , die hij mit sinen
knechten in vijf reysen bij des tresoriers ontbieden ende bevelen van mijn liefs heren wegen gedaen hadde inden Hage ,
16*
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tot Amsterdam, tot Gorinchem, tot Lovesteyn ende tot Hairlem , alsmen over Jan van Lijste rechten soude , ende beliep
van sciphuer , wagenhuer ende andere oncosten , v

ii ,

v sc.,

viii dr. gr.
Item ij Septemb. anno 1416 zo is overdragen mitten heere
van Zevenberge , Floris vander Aa ende Philps vander Lecke ,
bastaert , alze van sulcken cost , scade , verlies ende gebreke ,
als zij hadden ende mijn gehad. here eyschende waren , om
heere Jans vangnisse wille van Arckel.
Eerst dat die heere van Zevenbergen dair voor hebben sal
iiij m. v e . Vrankrijkse tronen, dairmen hem ye . tronen of betalen soude binnen eenre maent , na dat mijn lieve heere lest
wt sinen lande van Hollant te Henegouwen wt tooch, dat was
smaendaghs Matthei dair na anno voors., ende elcx jairs dair
an volgende xc Vrankr. tronen, vier jair lang durende.
Item dat Floris vander Ae hebben soude vjc Engelse nobeben , Peter sijn knecht xxv nobelen , Goesen van Divenen x
nobelen , ende Roelken sijn knecht x nobelen.
Item so wort optie voors. tijt noch gededinct ende overdragen , dat Philps vander Lecke bast. hebben soude ijc. L. Engelse nobelen, Jonis , sijn swager,

L.

nobelen , ende Heyn van

Eyck, sijn knecht, xx nobelen, &c.
Item opten Meyendach betaelt Philps die Blote van alrehande cost die hij mit sijne knechten tot veel stonden gedaen
hadde zeder den iiij e Mart. totter' dage toe voors., als tot Ysselsteyn, om des dootslagens wille van Gijsegen van Ysselsteyn,
ende om die drie personen , dair van mijn liefs heeren wegen
aldair over gerecht wort , &c.
Item betaelt Jan van Beest , mijn liefs heeren camerlinch,
ende hij tho lone gegeven ende betailt hadde sommige gesellen
die een wijltijts gewrocht hadden over een witten wambays
ende over een guide hoycke voir mijn gen. heere zal. ged. te
maeken, ende beliep mits malyen, diere an geset worden, ende
spangairn dair toe gebesicht , t samen Lxxij Vr. er., xvj gr.,
elcke croon voir xLviij gr. gerekent, f. xiiij

iij sc., iiij d. gr.
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Item so is te weten , dat bij mijn gen. heere zal. ged., bij
mijn gen. vrouwe van Hollant ende bij hoire beyder rade
overdragen ende gesloten wort , dat mijn gen. heere den cost
van sijnre herberge, die mijn gen. vrouwe ene sekere tijt lede
bewaren , weder zonde doen aennemen ende bewaren als hun
genuegen soude ende hij voortijts gedaen hadde, dair die tijt
of inginch opten xxvj. Julij anno 141 G ; ende want die lande
van Henegouwen , van Hollant ende van Zeelant , die Bene
die andere inde voors. costen te bate comen ende jairlix dair
toe wtreyken ende betalen souden xLv m. francken , dairmen
wten landen van Heynegouwen dat derde deel of betalen soude
ende wtten lande van Hollant ende van Zeelant die twee delen , so heeft Philps Engebrechtsz. bij mijn liefs heeren ende
des tresoriers bevelen vanden termijnen, die opten landen van
Hollant ende van Zeelant binnen der tijt van dese rekeuinge
dair of verscenen mogen wesen, ter goeder rekenrnge gegeven
ende betailt den rentmeester van Heinegouwen tot tween stonden xijm . nye holl. scilden, t stuc voor xL gr., f. xviijc xxxiij

i: , vj sc., eiij d. gr.
Item want ter selver tijt geordineert ende overdragen wort ,
dat mijn gen. vrouwe van Hollant uten voors. drien landen
jaerlix soude hebben vj m. Vr. er. an clederen , juwelen , paerden , zadelrije ende anders , des sij behoeven ende hoir genuegen soude uit te geven , mede te besorgen, ende men hoir
die tot drien termijnen, vanden jare betalen souden inder manieren voirs., so heeft Philps voorn. bij tresorieren bevelen
mijnre gen. vrouwe in minderinge vande voors. somma gegeven
ende betaalt , gelijc hoir brieven van quitancien , dienren hier
overlevert , inhout , ij m. goude Vr. er., t stuc voor xLvij gr.
Item bij des tresorieren bevelen uitgegeven ende betailt heeren
Hugen, capellaen Johans heere tho Mlontfoirde, ende Zweder, die
bast. van Montfoirde, vanden cost die Walraven heere tho Braderode ende Johan heere van Montfoirde voirs. mit horen gesinde ende vrunden deden op die reyse, als sij bij mijns gen.
heere begeren den hertoge van Bourgongne ten dienste gere-
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den waren jegens die Cuelschen , dair die somme of beloopt ,
boven sulc pantgelt als hun van mijns liefs heren wegen tot
Renen dair toe gegeven was, mits trompenairen, mairscalcken
ende voetgangers, die zij loenden ende in heuren geselscappe
hadden , t samen ij cxxv nye scilden, t stuc XL groten.
Item bij des oversten tresoriers bevelen betailt den heere
van Culenburch van alrehande cost die hij mit zijnen gesinde
bij mijn liefs heeren ontbieden tot tween stonden inden Hage
gedaen hadde , eerst doe hij mit andere mijns liefs heeren
baenrotzen , ridderen , knapen ende steden aldair was ende
men den heere van Arckel wt den stock geslegen hadde , ende
na binnen der tijt dat hij aldair lach , doe mijn gen. heere in
Engelant getogen was , ende beliep, binnen Lix dagen, ijcxxxvj
goude Vr. cronen , t stuc xxvij gr.
Item bij t tresoriers bevelen betailt vande cost die de borggrave van Leyden , tresorier , heere Jan van Heemstede ende
hr . Bartholt van Assendelft mit horen gesinde deden inden
Hage , tot Hairlem ende indoe Wijck ende op wege dair en
binnen , als die tijdinge van mijn gen. heere zal. ged. eerst
gecomen was, dat hij in crancken schijn lage, ende beliep snit
oncost van wagenhuer ende anders t samen binnen drie dagen
vj i: , xii j se., vj den. gr.
Item bij tresoriers ende des raits bevelen betailt van alrehande bussen, styen, cruyt, seutte ende anders gereyschip dair
toe behorende vten Hage mit scepen ende wagenen ther Goude
ende voirt t Amsterdamme te bringen , als die tijdinge van
mijn gen. heere z. g. eerst gecomen was , iij ii, xvij sc. gr.
Item swoensdaegs na Pinxteren Jan van Dorp bijde gemeynen raide ende steden van Hollant gesent in Henegouwen an
mijn gen. vrouwe van Hollant , mit brieven van geloye ende
cedulen van gestande roerende den landen, steden ende sloten
in Hollant , ende anders &c., cito , cito.
Item opt huys te Medenblic provisie gesent van twee last
roggen , t Amsterdam gecoft , elke last voir xxvij nye scilden.
Item bij bevele Walravens heere tho Brederode gesent Jan
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van Langeraick , drossaet vanden lande van Althenae , die Walraven zelve ontfing ende hij Jan knecht voors. leverde , om
alrehande gereitscip tot Gorinchem mede te copen ende soudije geit mede te betalen , ende die Jan mijnre gen. vrouwe
goede bewijsinge of doen zal , L goude Engels. nob. , t stuc
xciiij gr.
Item xiij. Juunij gegeven den heere van Wassenaer , burchgrave van Leyden, om zijn ende zijnre vrienden ende knechten
cost mede te betalen , doe bij den rade ende steden overdragen
wort , dat hij binnen Leyden trecken ende totter stede aldair
sien ende die holpen bewaren zoude , L goude Eng. nobelen,
Item opden selven dach bijden selven raden ende steden
geraemt ende overdragen , dat heere Willem vander Boekhorst
mit ij goede mannen vten steden riden zouden bij mijnre gen.
vrouwe in Henegouwen , om aldair bij te wesen , als mijn
gen. heerera raden vande Ludiek sijs eysche ende begeren
doen sonde an mijn gen. vrouwe van sulcken gebreke , als sij
hebben mochte &c., hem gegeven bij Walraven heer tho Brederode ende den burchgrave van Leyden x goude Vr. er.
Item heer Barthout van Assendelf vande cost die hij mit
sijnen gesinde dede , so hij opten x. Junij bij s raits bevelen
mit here Floris van Haimstede uten Hage toich in Heinegouwe an mijne gen. vrouwe van Hollant mit alrehande boitscippen , roerende vanden gestande vanden lande van Hollant
ende andere &c.
Item den xvij, Junij here Aernt van Leyenborch , om soudenaren ende alrehande ander gereitscip ende stucken mede te
betalen ende te besorgen opten huyse ende binnen der stede
van Gornichem , c nye schilden.
Item betailt Johan heere tho Montfoirde , tresorier van Hollant, van alrehande cost ende oncost die hij mit sijne vrienden , gesinde ende ondersaten tot veel tijden gedaen hadde,
eerst als hij bij begeren Walraven here tho Brederode metten
selven Walraven an sommige van mijnre gen. vrouwe steden
getogen was , om te boitscippen van horen wegen , flatmen tot
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horen steden ende sloten wail toesien ende die bewaren woude
ende houden tot horen behoif, gelije sij hun wail toebetruwede
&c., ende na alsdoe die tijdinge quam dat Ysselstein verloren
was ende hij haestelic tot Montfoirde ende van dane voirt
toich ande stad van Vtrecht om hunluden te informeren , dat
sij sonder vertrec voir die stede van Ysselstein wouden trecken
ende die bolpen besitten tot mijnre vrouwe behoif ; ende beliep mits schiphuer ende wagenhuer , so hij meer reysen dede
gins ende weder , doe mijn gen. vrouwe in horen lande van
Hollant omme toich om hoir te laten hulden , t samen xxiiij
iE

, vij sc., ij d. gr. ij est.
Item betailt den heere van Zevenbergen van cost die hij mit

xcviij personen , dair Lxxx gewapender mannen onder waren
dede inden lesten besitte van Ysselstein , xxiiij scilden.
Item is bijden raid overdragen , dat die tresorier, alre schier
als die tijdinge gebrocht wort inden Hage, dat mijn gen. heere
oflijvich geworden was , uten Hage reysee binnen der stede
van Aemsterdamme , ende bleef aldair liggen mit sijne vrienden, magen ende anders goede luden, om die stede te helpen
bewaren ende te behoeden tot mijnre gen. vrouwe behouf ,
also dat die niet overvallen en wonde , dair die tresorier om
bij hem gehad heeft liggende binnen der selver stede heren
Jan van Vyanen , heeren Dire van Airnhem , Jacop Nanninek
van Voirbroick , Dirc van Mairssen , van Apcoude ende anders veel van sijne vrienden ende magen uten gestichte van
Vtrecht , vanden tijt voors. tot dat mijn gen. vrouwe inder
voirs. stede van Aemsterdamme wort gehult , ende verteerde
binnen der selver tijt ije goude Eng. nobelen , stuc xviij gr.
Item betailt here Jan van Vyanen, ende hij tho soudijgelde
van Lx soudenaren ende eenen busmeyster wtgegeven ende
verleyt hadde binnen een termijn van xxj dagen lange , ende
van oncost van alrehande bussen ende gereitscip dair toe behorende te doen maken , omme te besigen opten huyse ende
binnen der stede van Lederdam , dair die somma of beloopt
ijs vj nye scilden , iiij leeuwen.
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Te weten is , dat mijn gen. heere van Hollant z. g., voir dat
hij laetste wt sijnen lande van Hollant overreet in Henegouwen , dair bij waren die burchgrave van Leyden , Willem Eggert, heere tho Purmerende ende tresorier van Hollant , Philps
de Blote ende zommige andere van sinen rade, mondelinc beval Dire Jansz. uten Poirte ende Deventer , dat sij elcx mit
tween knechten bewaren soutien heeren Jan van Arckel ende
also vaste houden , dat sij den selven heere Jan van Arkel
levende of doot weder mochten leveren tot sijnre vermaeninge;
des Dire ende Deventer voors. dese heere Jan van Arckel bewairt hebben vanden xxj. September totten derden Junij lestleden , als die eerste tijdinge gebrocht was , dat mijn gen.
heere voorn. oflijvich was geworden, ende die voorn. heer Jan
van uten Hage gevoert wort tot opten huyse ter Goude , dair
die tresorier of is overdragen mit Dire ende Deventer voirs.,
te hebben voir horen ende horen vier knechten costen ende
derselver vier knechten loije s dages iij sc. gr., maict ende beloopt vanden termijn van xxxvj weken, ij dagen, t zamen xxxviij
,, , ij sc. gr.
Item zo is te weten, dat Wolfairt vander Duyn ende Costijn
Gielis zoen vander Goude mit hem xij te koste gegeven hebben opten huyse ende slote ther Goude , zeder den iij. Junij
lestleden, dat hr. Jan van Arckel uten Hage aldair gebrocht
wort, tot Martini Trans'. daer na, ende maikt een termijn van
xxxj dagen lang, daer elcke man s daegs gehadt heeft ij maaltijden, ende verteert tot elke mailtijt iij groot, om dese voors.
hr. Jan te bewaren &c. , gelijc hem van mijn gen. vrouwen
rade dat bevolen was ; ende binnen der voers. tijt so hadde
hr. Jan, die bast. van Bloeis, ende die vrouwe van Treslonge
zijn wijf .... rotgegeven ende verleit alrehande geit van bussen,
styen , scutte , provance &c., dienren opten voors. huse lede
copen ende bringen , doe Ysselstein verloren wort , om die te
besigen als des van doen hadde mogen wesen, dair die somme
of beloopt xxxij i:, iiij sc., viij den. gr.
Item betailt mijn joncvr. van Cleve ende vander Marcke in
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afcortinge van sulcken huysrade, als mijn vrouwe van Hollant
van Cleve hoir zuster zei. ged. after liet opten huise ende
sloten t Schoonhoven ende tot Teylingen, ende mijn gen. heere,
dien God zelichlic gedeincken moet , tot sijnre behouf dair op
lede behouden , ij e goude Vrank. trom, t stuc xLvj gr., ende
iiijc nye holl. stilden, comt samen cv ;:, xvj sc., viij den.
Item betailt Jan vanden Campe, borduerwercker inden Hage,
van alrehande canefas, bolcraen, saeje, zijde ende sijpers gout,
van covellaken, gairne , lijnen, ijserwerk, houtwerk ende ander
stucken , die gebesicht sijn tot mijn liefs heeren groten roden
toirne van sijnre nyer tenten z. g., ende beliep mit arbeitsloon,
(lat hij den genen gegeven hadde , diere an holpen werken,
ende andere cost ende oncost, cviij

xvij sc. .. den. gr.

Item noch Jan vanden Campe voirs. hierenboven noch betailt in minderinge van sulcken gelde als hij voir sijne arbeit
ende loon eyschende is, van dat hij mijn liefs heeren nye tenten ende den roden toirne voors. gesneden ende gemaict heeft,
ende die Sorge dair af gedragen, c. nye holl. scilden , f. xvj
y..^

, xiij sc., iiij den. gr.
Item betailt Pieter Hamersfelt., ende hij (gaf) eenen heyme-

licken persoen wt den lande van Gelre, die, als mijn gen. heere
van Hollant zal. gedagtenisse eerst aflijvich geworden was , over
al inde Velue reysde mit eenen peerde, xv dagen lanch, om
te vernemen ofmen enige vergaderinge aldair maicte van volcke,
die mijnre gen. vrouwe lande ergens mogten jegens dragen :
voir zijne coste , arbeyde, als anders , tho heushede , xv Rijnsche guld., fac. xLvj sc., iij den. gr.
Item betailt xix Jun. heer Jan van Vyanen , ende hij voirt
gaf eene persoen die alrehande heymelijke verbodinge ende tijdinge uten lande van Gelre dagelix pinch te laten weten toe
Lederdamme inden besitte van Ysselsteyn, xxv nye scilden.
Item betailt Clais de Bear, den schilder inden Hage, van alrehande gout, sulver, olye ende andere stoffe, van schilderijen,
die hij an mijn gen. heere roden toirne van sijnre tente gemaect, gelevert ende verbesicht hadde, an sommige onrusten (?)
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ende andere stucken die binnen ende buten den voirs. toirne
staen , gelijken dat bij Jan van Beest ende Jan vanden Camp
gewairdeert wort , ende beliep c. goude cronen, iiij gr. Ende
denselven Clais hier en boven tho lofje gegeven van dat hij
anden voirs. toirne gewrocht hadde , mit Benen knecht den
termijne van xviij dagen , ende noch dair toe mit ij knechten
den termijn van vj dagen , so dat bijden tresorier ende Jan
van Beest gededinct wort ende overdragen , xxiij goude tronen , comt samen cxxiij goude cronen, iiij gr., eiken croon voir
xLvij gr., f. xxiiij ;i, ij sc., ij den gr.
Item zo hadde mijn lief heere den Dolfijn, dien God zeliglijc gedencken moet , Dire Potter gesent uten Hage tot Caleis
mit brieven anden keyzer ende anden bistop van Ryemen, des
so was Dire wt xxxiiij dagen , overmits dat hem mijn gen.
heere van Hollant z. g. weder dede keren bij Triketh zijne
bode, doe bij op reyse was t huyswairt , ende gecomen was op
drie mijlen na Brugge , ende reet weder mit mijnre heeren
brieven anden keyzer , anden hertoge van Brige ende an den
Hase van Beem, mit bootstappen roerende die stadt van Dordrecht ende anders, dair of wort Dire betailt van mijns heeren
Delphijns wegen zijn teergelt voir xx dagen , so gebrac hem
noch van xiiij dagen ende hem betailt zijn iiij ;i, xij sc. gr.
Item Jonge Adriaen, die bastaert van Hollant, bij bevele van
mijn gen. vrouwen rade van Hollant, van Ysselsteyn geset tot
Schoonhoven, om aldair te bliven liggen, ende die voers. stede
te helpen bewaren , met xxv man, beginnende vanden x. Junij
tot den j. Julij toe, voor elcke man s daegs iiij leewen, f. xj
•i

, xiij sc., iiij der. gr.
Item Willem Foeykensz. gelegen opten Nyen Huse binnen

Woudrichem mit ix gesellen , vanden xiij. Junij tot den ij.
Julij , cicke man s daegs vj gr.
Item bij mijn gen. vrouwe besloten brieven van Hollant, gegeven tot Hairlem xxv dagen in Junyo, ende bij tresoriers bevelen wtgegeven ende betailt heren Dirk van Airnhem van drie
geerden die sijn vrienden ende gesellen , die mijn gen, heere
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den Daulphijn ende mijn gen. lieve heere van Hollant zei. ged.
mitten selven heren Dire in Vranckrijck lest ten dienste gereden waren, op die zelve reyse verloren ende afreden opten
wege, als sij van dane weder t huiswairt quamen, c.L. Rijnsche
guld., stuc xxxvij gr.
Cleyn Foureyn.
Eerst betaiit heeren Jan den bastert van Bloys van cost
die hij dede omtrent St. Jacop , als hij mitten heere van Fosses ende den Gouverneure van Arres , die bij mijn gen. heere
gekomen waren toe Schoonhoven , van dane getogen was inden
Hage , om van mijn liefs heeren wegen an mijn gen. heere
den Daulphijn ende an mijn gen. vrouwe van Hollant sommige boitscippen te doen, ende beliep, mits wagenhuer tusschen
den Hage ende Schoonhoven, t samen xxix leewen , f. iij sc.,
ij den. gr., ij est.
Item bij tresoriers bevelen weder gegeven ende betailt heere
Jan van Vyanen ende hij enen man uten lande van Gelre tho
hueshede gegeven hadde van heymelijke verbodinge , die hij
voirtijts plach te doen, ende hum gebraken na voirwairden
die hum dair of geloift waren , vj Rijnsche guld.
Item opten ix. August. betailt Dire vander Spangen ende hij
bij mijnre gen. vrouwen der Dalphijnen begeren verleyt hadde
vair cost die sij t Scevening dede , so sij aldair baden ende
ter kermisse geweest hadde optie tijt voirs., mits hueshede in
hofre herberge aldair gegeven , t samen ij goude tronen.
Item xiij Aug. Clais Coppertsz. uitten Hage gesent tot Rijnnegom an heer Gerrit van Zijl om hem te boitscippen , dat
hij alle die geerden die hij hadde, ende tot Huisdunen angecomen waren, mijn gen. heere zonder vertrec inden Hage senden soude , om mijn lieven heere zijne gadinge dair uit te
nemen.
Item mr. Andrys, mijns liefs heeren meyster vanden zwairde,
ontboden van I-Iairlem inden Hage te comen , ende eiij dagen
lang aldair gelegen, te hulpe sijn cost mede te betalen , ij nye
scilden.
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Item x dagen in Novemb. gesent eenels bode mit c. pair
trippen uten Hage in Henegouwen , tot behoif mijn gen, heere
den Dalphijn ende mijns gen. heere van Hollant , mijnre gen.
vrouwe van Hollant ende mijnre liever vrouwen de Dalphine.
Item Barthelmees van Watersloot , die bijden tresorier ende
anders mijns gen. liefs hoeren rade quam inden Hage omme
te spreken , gegeven tho hueshede ij nye stilden.
Item iv Martij betaelt Roelof , die sceymaeker inden Hage,
van eenen lederen airne , die hij gemaect hadde op mijn liefs
heeren roden toirne van sijnre tenten te slaen , xx sc. gr.
Item xxviij April so toich Gijsbrecht , huysman , bij tresoriers
bevelen van Purmerende 1) tot Medenblic anden schout aldair
om te vernemen van eenen man , die aldair gevangen lach ,
die geseit zoude hebben , dat hij vermyet was om gelts wille
den casteleyn tot Medenblic loot te slaen , ende den tresorier
clairlijcken alle besceyt dair of an te bringtn.
Item opten anderen dach in Junio quam eerst inden Hage
die leyde tijdinge van mijn gen. heere z. g., dat God sijnen
mit hun gedaen hadde , optie tijt betaelt vande vier tonnen ,
dair in alrehande boeken ende andere stucken die ther tresorye
ende cancelrye behoirden , in dele, ende bij den tresoriers bevelen uten Hage gevoert werden t Aemsterdamme &c.
Item bij tresoriers bevelen geset mit brieven van gelove anden steden van Hairlem , Delf ende Leyden , roerende dat sij
sonder vertreck senden soutien int heere van Ysselstein sulcke
bussen ende cruyt , als hem die tresorier gelient hadde , ende
van dane voirt mit eenen anderen brieve an Helmich van Doirnick , roerende van arehande getande.
Bodeloonen.
Eerst opten xxvj. Julij Heyn Beyg. van Schoonhoven gesent
inden Hage anden ambasciatoers ts konincx van Schotlant, die
optie tijt inden Hage lagen , mit mijnre liefs heere brieven ,
roerende dat sij hun niet en lieten verdrieten , sij en wouden
noch vier of vijf dagen aldair tueven na mijnre gen. heere ,
4) Willem Eggaert tresorier van Holland tot Purmerende.
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want hij sijn saeken , die hij voir Ysselstein te doen hadde ,
dair en binnen bijden Goids hulpe hoipte te eynden ende dan
inden Hage te comen ende hunluyden te ontcommeren.
Item opden anderen dach in Aug. gesent tot Wijc bij Duerstede ande jonchere ende joncfr. van Gaesbeke mit mijn gen.
vrouwen brieven , roerende dat die joncfr. hoir besaten soude
sonder vertrec bij mijnre vrouwe inden Hage te comen ende
van dane mit hoir over te reysen in Henegouwen.
Item v Aug. gesent tot Woudrichem an Willem van Mitfelt
mit mijnre gen. vrouwen brieven, roerende dat hij sonder vertree comen sonde inden Hage ende him besaten mit mijnre
liever vrouwen over te riden te Henegouwen wairt , totten tijt
toe dat Langcaster hoir optie selve reyse jegens quame.
Item xiij. Aug. gesent anden hertoge van Gelre , diemen seide
dat inden lande van Gulich was, mit drie plackairden, dair in
mijn gen. heere hem in maende te houden sulcke geloifte, als
hij t Hatthom overdragen ware , ende mede omme een dachvairt te houden van sulcken stade als gesciet ware.
Item xv. Aug. gesent anders hertoge vanden Berge mit mijns
liefs heeren brieven, roerende dat die stede, die hij mijn gen.
heere geteykent hadde ende gebeden Zijne vrienden op in sijnre
hulpen te senden, mijns heeren vrienden ongelegen ware, ende
dat hij mijn gen. Heere een andre stede scrijven woude, dair
hij sijne vrienden gevoiglijc op bij hem schicken mocht.
Item optie selve tijt Aernt , des heeren camerlinc van Culenborch, die haestelic inden avont uten Hage gesonden wort ande
vrouwe van Culenburch mit mijn gen. vrouwen ende s heeren
brieven van Culenborch , roerende dat die vrouwe van Culenborch sonder eenich vertrek des andren dages t savonts bij mijnre
liever vrouwen comen ende wesen woude tot Rotterdam , om
van dane voirt mit hoir over te riden in Henegouwen.
Item xvj. Aug. uten Hage gesent an Adriaen van Matenesse,
an Adriaen die bastaert (van Holland) , scout t Ordrecht , Otte
van Malburch, Jan van Harseer van Merwijck , Wouter vanden
Wale , Jan vander Dussen , Floris van Kijfhouk , Jan van Lan-
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geraic, Dirc vande Wercke ende heer Jan van Drongelen , mit
mijn liefs heeren brieven, roerende dat sij vandes sonnendaegs
naistcomende over acht dagen in mijn gen. heere voederinge
getuigt , als sij zuverlicxte mochte, komen ende wesen wouden
elcx mit een seker getal van peerden tot Reenen , ende van
danen voirt te riden , dair hun Walraven heere tho Brederode
van mijn liefs heeren wegen voeren ende bringen sonde &c.
Item aen Dire Willemsz, tot Alphen , an Bruninc van Bloclant , anden heere van Vyanen , den heer van Culnburch , heere
Jan van Vyanen , Dirc van Hueclom , Jan van Harlair , vanden Huele ende anden heere van Voirst ende van Aspren.
Item an heere Jan van Heemstede , an Gerrit Albout , Floris
van Adrichem ende Jacop van Poelenburch.
Item noch anden heere van Zevenbergen ende an Dire vander Marwede , tot S. Geertrudenberge.
Item xxix Aug. gesent ande vrouwe van Beyeren , die herLoge Stoffels wijf was, mit mijn liefs heeren brieven, roerende
van alrehande gestande.
Item xxx Aug. uten Hage gescreven ande Jonchere van
Gaesbeek , heer Floris van Borselen ende Jan van Egmonde ,
here Willemsz. , mit mijn liefs heren brieven , roerende dat sij
opden zaterdach dair naestcomende wesen souden tot S. Geertrudenberge, om van dane mit mijn gen. heere van Hollant ende
mijn lieve heere den daulfijn over te rijden in Henegouwen.
Item an Jan vande Lecke , den jonchere van Nassauwe ,
heere Henrik -milder Lecke ende heer Jan van Cronenburch.
Item tot Ziericzee aan heer Floris van Haemstede, item an
heere Gillis van Cralinge , heere Gerrit van Heemskerk , heer
Gerrit van Poelgeest , Dire van Assendelf ende heere Harbeberen van Yselsteyn.
Item opden ij. Septemb. gesent ter Horst anden biscop van
Vtrecht mijn liefs heeren brieven, roerende dat hij Souwen van
Rijn vergeven ende quytscelden woede alinge alsulcke breuken
ende misdaden , als hij jegens hum ende sijne heerlijchede
gebruect ende misdaen hadden , nochte tot Rhenen an Jan
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van Hardenbroic , ende hem die boeten dair of verdragen om
mijn liefs heeren wille.
Item optie selve tijt gesent an Jan wande Lecke tot Rotterdamme, heeren Jan van Cronenburch, tot Huesden, ende voirt
an heeren Heinric vander Lecke ende anden jonchere van Nassau mit mijn liefs heeren brieven , roerende , also mijn gen.
heere hem gescreven hadde , op des saterdags dair naistcomende tot St. Geertrudenberge te wesen , so wederboot mijn
lieve heere hum nu, dat sij noch wael thuys blijven mochten,
want lijn reysen vanden overrijden verlenget ware , maer dat
sij hun noch bereit houden wouden, om mit him ende mijn lieven heere den daulphijn over te rijden in Henegouwen, als hij
hun dat te weten liet , gelijc hij hun voir gescreven hadde.
Item anden jonchere van Gaesbeke, ende hadde mede deselve
bode brieven anden heere van Culenburch, dat hij op des
woensdags naestcomende bij andere mijn liefs heeren raden
wesen woude t Vtrecht , te hulpen aldair dagvairt houden jegens de Gelderschen.
Item an heer Gielis van Cralingen, heere Gerrit van Heemskerk , heere Gerrit van Poelgeest , Clais Albout ende heeren
Harberen van Ysselstein. Item an heer Floris van Haemstede
te Zericxe ende an heer Floris van Borsselen tot S. Martensdije.
Item x Sept. Gericken die bode , die mit tresorieren brieven
van Ysselsteyn an mijn gen. heere , heere Jan den bast. van
Bloys ende Helmich van Doornick gecomen was inden Hage,
roerende van alrehande gestande ende vanden dagvairt die
tusschen mijn lieve heere ende den hertoge van Gelre wesen
sonde op des woensdaegs naistcomende, ende wort weder uten
Hage gescreven tLTtrecht anden tresorier mit brieven , inhoudende van mijn liefs heeren overrijden te Henegouwen wairts
ende van andere gestande &c.
Item xv. Sept. gesent tot Rotterdamme an Jan vander Lecke,
heere Jan van Cronenburch tot Huesden ende voirt anden
jonchere van Nassou ende heer Henric vander Leke, mit mijns
liefs heeren brieven , roerende dat hij op des manendages dair
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naestcomende comen ende wesen souden tot S. Geertrudenberge,
om mit mijn lieven heere den dauiphijn ende mijn gen. heere
van Hollant van dane over te rillen in Vrancrijc, so hun mijn
gen. heere voir hadde laten weten &c.
Item om die selve sake gesent an heere Johan vanden
A

Vliet, jonchere van Gaesbeke, ende tot Zulen an heere Florens
van Borselen. Item an here Gielis van Cralingen, heer Gerrit
van Poelgeest , heer Gerrit van Heemskerck, Clais Albout ende
beer Harberen van Ysselstein.
Item in Zeelant an heer Florens van Borselen ende heer Florens van Haemstede, ende hadde mede (brieven anden) tolnaren
tot Geervliet ende Yersickeroirt , inhoudende dat sij geen hart
koirn wt mijn liefs heeren landen en souden laten voeren.
Item noch

Dm

derselver zake wille gesent tot Zoetermeer an

Jan van Egmonde.
Item op St. MatIleus dach gesent anden hertoge van Gelre
mit mijn liefs heeren brieven , roerende dat hij dair toe hulpen wonde, dat Walraven heere tho Brederode ende Jan van
Montfoirde quytgescouden mochte worden van sulcker gelofnisse, als sij gedaen hadden an handen sijns amptmans van
Velu ende der burgemeesteren van Airhenm, alze voir Claisge
van Gent , gelijc hier voir gescreven was , ende hadde mede
brieven anden selven hertoge van Gelre ende voirt anden hertoge van Bourg,. , anden grave ende jonchere van Cleve, roerende dat sij dair toe hulpen wouden , dat die stroome geveylicht worde , also flatmen mit wijnen ende andere goede op
ende neder varen mochte.
Item xxiiij. Octob. Jan Bloc (Bloc) van Amsterdamrne gesent
anden bailliu van Kenmerlant , an alle stouten, rechteren ende
dienaren over al in Kermerlant ende Vrieslant , anden bailliu
van Amstellant ende an alle steden ende dienaren in Amstellant ende Waterlant , ende voirt anden bailliu van' Rijnlant
ende an allen steden aldair , mit tresoriers opene brieven inhoudende, dat niemant koirne , erweten, bonen , haver , noch ander stiet, hoe dat genoemt mochte wesen , uit mijn liefs heeren
VIII. J.
17

226
landen voeren noch senden en sonde , op sijn lijf ende goet
jegens mijn gen. heere dair an te verbeuren I).
Insgelicx advertentie gedaen an alle andere bailliouwen ende
steden heel Hollant deur. Item anden rentmeysteren Be`vestenschelde, Beoosterschelt, anden bailliu ende rentmeester vander Tholen ende an allen steden ende dienaren in Zeelant.
Item opten iij. Novemb. Bene bode van Purmerende gesent
anden castelein ende stede van Ysselstein , an heer Jan van
Vyanen , an heere Airnt van Leyenburch ende an Jan van
Langeraic ende horen stedehouders mit ts tresoriers brieven ,
roerende hoe hij alrehande vreemde tijdinge verhoirt hadde
vande jonchere van Arckel ende dien van Egmonde , die hij
niet en wiste wat sij in hebben mochte , ende dat sij dairom
nacht ende dach goede hoede ende wairde houden ende doen
houden souden inden sloten , die sij van mijns heeren wegen
bewairden , datter geen versuimenisse in en gesciede 2).
Item op die selve tijt gesent an mijn gen. heere in Henegouwen mit s tresoriers ende mitte stads brieven van Vtrecht,
roerende vanden geschafte ende opsette , dat bij Jan vanden
Spiegel ende Ysbrant vander Ae ende hore medegesellen, ballingen t Vtrecht , opgeheven was , so sij mit tween verdecte
pleyten vol gewapent volcx gecomen waren bij die voors. stat
om die te winnen , ende hadden oec copien van brieven , die
die jonchere van Arckel ende heeren Hugeroden soon in alle
steden van Hollant ende dair omtrent gescreven hadden , roerende vanden heere Jan van Egmonde ende meer andere brieven.
Item vij. Sept. gesent ande stede van Aenlsterdamme mit
tresorieren brieven , roerende dat sij wail toesagen totter selve
stede, want den tresorier tijdinge gecomen ware, dat die ballingen van Vtrecht , van Amersfoirde ende andere lichte gesellen
mit veel gewapende ende mit scepen lagen in Vrieslant omtrent die Lemmers , om over te cornea an dese sijde der Zuyder zee ende aldair lude ende lande te bescadigen.
1) It afwesen vanden grave , quype in Hannonia profecto.
2) Id quidem evenit.
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Item xix Decemb. van Vtrecht gescreven an mijn gen. heere
in Henegouwen mit s tresoriers brieven, roerende van alrehande
gestande vanden oirloge tusschen die Cuelschen ende den Perchschen , ende dat die keyser dat oirloge an hem genomen hadde
wt te spreken na reden of na rechte 1).
Item xxix Decemb. Claisge , ts tresoriers stalmeester, van Amsterdam gesent mit s tresoriers brieven ande stat van Vtrecht,
roerende der zelver stat te wairnen van eenen opset, dair hoir
ballingen meynden te volbringen ende die te overvallen.
Item ij Januarij van Aemsterdamme gesent mit des Gaste#

leins brieven van Ysselstein tot Purmerende anden tresorier,
roerende van sekere gestande des lants ende stede van Ysselstein.
Item xiij. Januarij gesent ande steden mit s tresoriers brieven , roerende hoe mijns liefs heeren rade overdragen waren,
datmen geen wijn hoger tappen en sonde dan elcke stoop voir
vj gr., ende dat sij dat opentlicken condigen ende gebieden
souden inde steden voirs.
Item xxiiij. Jan. van Aemsterdamme gesent tot Campen ende
tot Amersfoirde mit s tresoriers brieven ende mitte ordonnantie
ende overdracht vanden koirne uit mijns liefs heeren lande niet
te voeren , want , so die tresorier verstaen hadde , datmen bij
Campen inder Yssele ende oic inder Eme bij Amersfoirde
alrehande scepen mit koirn geladen hadde ende noch meer
meynden te laden, om dair mede t Viie of t Meersdiep uit te
zeylen ende dat koirn in Vlaenderen te bringen, opdat deselve
stad van Campen ende van Amersfoirde hoir burgeren ende
andre personen dair voir wairden mochten , dat sij des niet
en deden ende oic geen schade dair bij en vercregen.
Item xxv. Jan. gesent mit tresoriers brieven in Texsel anden
scout ende anden gerechte aldair, roerende van dat den • tresorier angebrocht was voirwair, dat sommige scepinge bi Campen
inden Yssele geladen waren mit koirn , om dair mede te zey1) Heer Andries vander Hair en Gljse van Muden, rentmeester slants
van Y'selstein.
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len uit Meersdiep tot in Vlaenderen, ombiede den voirs. -scout
ende gerechte voirs. die scepinge mitten koirn flair in geladen
te arresteren ende opte houden tot mijns liefs heeren behoif,
als verbeurt goet , ende des niet laten.
Item opten lesten Jan, gesent anden gerechte van Hairlem
mitten stede antwoirde van Campen opten ordonnantie vanden
koirne niet wt mijns liefs heeren lande te laten voeren, hun
luden te laten sien.
Item xxij Febr. gesent van Aemsterdamme mit s tresoriers
brieven in Texsel anders scout aldair t), roerende dat hij sekere personen van Enckhusen , die boven mijn liefs heeren
becommeringe sommige bairdsen mit horen toebehoren van Enchhusen gevoert hadden , om die te vercopen ende te leveren
der stat Groeningen , aentasten souden ende vangen , ende die
baitsen oic anvairden tot mijns gen. heeren behoef ende die
also houden totter tijt toe dataren hem anders weten liet van
mijns liefs heeren wegen.
Item xxx Mart eene bode tot vier stonden van Vtrecht gesent tot Ysselstein, anden burgemrs ., scepenen ende rade aldair,
om te vernemen , so wie den scout aldair, bij name Ghijsbrecht
van Ysselstein , vermoirt ende doet geslagen mochte hebben ,
ende of dat yemant bekende ende belyede.
Item viij. Apr. van Purmerende gesent tot Rosendael ende
tot Bommel an mijn heere van Gelre ende sijnen rade mit
tresoriers brieven roerende vanden dachvairt , diemen bij mijns
liefs heeren ende s hertogen rade voirs. anderen dages t Vtrecht
hielt vande ballingen aldair ende van anders alrehande gebreken.
Item xxj. Apr. gesent an allen steden , bailliuwen ende dienaren over alle de quartieren in Hollant &e., mits tresorieren
brieven plackarden, roerende hoe snicke vrede, als tusschen mijn
lieven heere, sijne landen, luden ende hulperen, ende den Oestvriesen van Oistergo ende van Westergo ende hore hulperen ,
ende wtgaen sonde opten Meyendaeh naistcomende , voirt wtgeset ende verlanget ware Bene zekere tijt , ende dat die een
4) Heer Gerrit van Zijl, rentor, van Kermerlant.
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yegeiijc houden soude op sijn live ende goet, totter tijt toe dat
mijn lieven heere of (lie tresorier van. sijnen wegen hun anders
dair of te weten lieten &c.
Item xj. Mey van Aemsterdamme gesent ande stat van Staveren mit ts tresoriers brieven , roerende hoe dat mijn gen.
heere gescreven hadde sijn openbare brieven plackarten an
sijne gemeyne goede luden inden lande van Oistergo ende Westergo , die hij bij sijnen bode' an hunluden sende , ende hadde
oic mede ene mijns liefs heeren besloten brief sprekende an
Nicolawes Boutslauwe , cancellier des hertogdoms van Breslouwe , die inden lande van Oistvrieslant ware, begerende dat
die stat voirs. mijns liefs heeren plackarden versinnen ende
wail verstaen wouden , want die Roomsche konink t Ordrecht
angebrocht ware van des Nicolawes voirs., van s keysers wegen
aldair begeert hadde , ende dat sij den brenger ts briefs then
besten hulpen raden wouden , dat die voers. plackaert over al
dair , des in den lande voers. meest van doen ware, gecondicht
mochte werden, ende hun te wege wesen , want hun die with
aldus aldair oncundich is.
Item opten laitsten May van Purmerent gesent tot Medenblic 1) an Dirc van Santhorst , of an sijnen stadhouder aldaer,
mits tresoriers brieven, roerende dat hij sulcke meere vernomen
hadde, dat hij hem, van mijn liefs heeren wegen ontboot , dat
hij tot mijns liefs heeren sloote wael sien ende goede wairnisse
dair op houden soude , datter geen versumenisse in en gesciede.
Item om deselve zake an heeren Airnt van Leyenborch tot
Gornichem , Willem vande Coulster t Schoonhoven, an heer Jan
van Cronenborch tot Heusden ende van dane voirt anden castelein van Loevesteyn.
Item ande steden van Ysselstein , Oudewater , anden joncheere van Gaesbeke, anden heere van Culenburch , an Jan van
Montfoirde ende an beer Jan van \T yanen , mit brieven inhoudende , dat sij onvertogen come r' wouden inden Hage , dair
alle mijns liefs heeren rade van Hollant vergaderen soude , om
4) Dirk van Zanthorst , kastelein van Medenblik.
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lastige brieven wille, die wt Henegouwen gecomen waren , om
raet mit malcanderen dair op te hebben.
Item ij. Junij gesent tot Oudewater an Coppert Poussenz.
mit des raits brieven , roerende dat hij totte stede van Oudewater wail toesien ende die doen bewaren soude ende aldair
goede hoede ende wairde in houden nacht ende dach, overmits
sonderlinge tijdinge die den rade gecomen was.
Item uten Hage gescreven tot Gornichem an heere Airnt
van Leyenburch mit brieven , roerende dat hij totter stede
ende slote van Gornnchem dach ende nacht sulke goede hoede
ende wairde houden sonde ende doen houden , Jatter geen versuymenisse noch stade an en gesciede, ende liep van dane voirt
an Jan van Langeraic mit brieven, inhoudende dat hij desgelix
tot Lovestein ende tot Woudrichem doen soude , ende, of heere
Airnt voirs. begeerde , dat hij hem dan bistant mit lullen doen
soude.
Item iij. Junij, Deventer tot Amsterdamme verscreven bij
den tresorier sonder vertrec te comen, ende mede om te bootscippen , datmen sulke bussen, cruyt ende stien , als inden Hage
waren , voeren ende bringen soude op mijnre vrouwen slote in
Hollant.
Item iiij. Junij gescreven in Henegouwen an mijnre gen.
vrouwe van Hollant mit tresoriers brieven , roerende van alrehande gestande , hoe die heeren vanden rade in Hollant inden
Hage geweest hadden ende overdragen waren , hoe ende in
wat manieren men die sloten ende steden in Hollant bezetten
soude ende bewaren tot hoire behoif.
Item x Junij van Amsterdam gescreven ande steden van
Monnikendam , Hoirne , Grotebroic , Medenblic ende Enckhusen , mit mijnre gen. vrouwen brieven wtten Henegouwen
gesonden , inhoudende dat sij immer tot horen steden ende
sloten wail sien souden , Jatter geen versuymenisse in en gesciede.
Item xj. Junij bij bevele s joncheren van Brederode ende
s borchgrave van Leyden uten Hage t Amsterdamme gesent
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anders tresorier rftit een plackaert , die van heere Jan van Egmont gecomen was , roerende van hoe mijn gen. heere z. g,
in zijn wtterste him weder verlijt sonde hebben sijn lande ende
stede van Ysseistein ende van Egmonde.
Item optie solve tijt van Amsterdamme gesent ande steden
van Monnikendamme ende Yedamme mit tresoriers brieven ,
roerende dat sij sonder vertrec senden sonde elcx wt hoire
stede xviij kloeker goeder gewapende mannen t Amsterdamme
op den saterdache naistcomende t avonttijde &c.
Item op Sacraments avont van Amsterdam gesent met s tresoriers brieve inden Hage an jonchere Walrave van Brederode ,
roerende dat die tresorier wairachtige tijdinge hadde, dat jonchere van Arckel ende die van Egmonde vergaderinge makede
beneden inden lande van Gelre , ende dat hij dair t beste in
proeven woude , ende voirt mit brieven tot Delf an Jan vanden
Dorpe , dat' hij sonder vertrec t Amsterdamme tomen woude ,
om t beste te hulpen raden totten stede te vesten.
Item gesent tot Hoirne an Clais die Wale mit tresoriers
brieven , inhoudende dat hij sonder vertrec t Arnsterdamme
quame mit xx goede gewapende mannen te harnasch , om die
te senden dair die tresorier hem seggen sonde.
Item xij. Junij gesent in Henegouwen an mijnre gen. vrouwe
van Hollant mit Walravens van Brederode ende s burchgraven
brieven van Leyden , hoe dat Ysseistein verloren ware, ende
van anderen gestande.
Item optie selve tijt Egbert Lambrechtsz., die mit alrehande
heymelicke verbodinge gecomen was t Amsterdamme bij den
tresorier ende wederom gesent wort ander stede van Amersfoirde mit brieven , roerende , of dat zake ware dat Ysseistein
ontset creege bij den jonchere van Arckel , dat sij dan hem
besaten wouden , mijnre vrouwen vrienden te bate te komen.
Item xiij. Junij Peter Brugman van Amsterdam gesent
t Ordrecht met der tresoriers brieve , roerende dat zij sonder
vertrec mit alle hoire machte van luden quamen , die sij ontbeeren mochten , ende met hun brochten alle hoire grote bus-
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sen, mitten steyn ende gereetscip dair toe behoirende , bij Walraven heere tho Brederode voir die stede van Ysselstein , om
saeke wille die mijn gen. vrouwe an hofre stede voirs. opgecomen waren bij dien van Egmonde.
Item xiiij. Junij van Amsterdam gesent tot Haerlem an
heer Jan van Heemstede ende anden gerechte aldair mit tresoriers brieven , roerende hoe dat mijn gen. vrouwe van Hollant op tomende wege ware in hoirc landen van Hollant te
comen, ende dat hij dat den vrienden te kennen geven Boude.
Item als den borggrave van Leyden die bootscippe gecomen
was , dattet slot van Ysselstein verloren was , opden xij lach
in Junio , so wort Geryken die bode haestelic gesonden voir
Ysselstein , om besceyt wanden gestande dair of te vernemen ;
ende van dane so sende hem die jonchere van Montfoirde voirs.
anden heere van Culenburch , om hem te seggen dat hij bij
den jonchere van Montfoirde voirs. comen wonde optie Nye
Vairte , om mit hem van alrehande gestande te spreken ; ende
als die selve bode doe weder bij den jonchere van Montfoirt
quam , sende hij hem an den heere van Cuylenburch ende dede
begeren, dat hij bij hem comen woude inden heere ; des quam
hij wederom ende wort uten here rechtevoirt gesent ande stede
van Amsterdamme , Hairlem, Delf , Leyden , om hun te seggen dat sij sonder vertrec van horen vrienden , so sij meest
mochten , senden wonden bij mijnen jonchere van Brederode
ende den jonchere van Montfoirde inden velde voor Ysselstein.
Item xv. Junij gescreven ande steden van Scagen , Nyedorp, Winckel ende anders ande nyen steden inden bailliuscip
van Vrieslant mit s tresorieren brieven plackaerten , inhoudende
dat sij sonder vertrec gebieden soutien tweevoudige herevairt
van goeder kloeker weraftige mannen , wael voorsien van
harnasche ende weeren, ende sonder merren op hoir lijve ende
goet te komen bij Walrave van Brederode inden velde voir
Ysselstein.
Item om derselver sake gescreven van Amsterdamme over al
inden casteleinscip van Medenblic, ende hadde oic mede brieven
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ande stede van Hoirne , Schellinchoot , Grotebroic , ende van
dane voort tot Enkhusen.
Is ooc mede ten selver tijt op het dagelix geit, lesmen inden velde voir Ysselstein van doen hadde , mitsgaders opde
proviande behoirlijke ordre gestelt , deer die gene die flair toe
bijden tresorier aldair gestikt ende geordineert waren.
Item xvij. Junij gescreven an die stede van Hairlem mit
een vande vier plackaerten , die mijn lieve heere van Bourgongne over al in Hollant gescreven hadde anden banrotsen ,
ridderen, knapen ende steden, roerende van mijnre gen. vrouwe
van Hollant, ende van dane voirt anden rentmeesteren in Zeelant , dat sij de zelve brieven aldair souden doen condigen ,
over al in horen bedrive.
Item omme der voirs. zake wille gesent mit mijn heeren
plackaert van Bourgongne ande stede van Alcrnair, Hoirne,
Enkkhusen , Grotebroic ende anders waert inde casteleinscip
van Medenblic.
Item ontboden alle die gravers wt Kermerlant te comen
inden velde voir Ysselstein.
Item xviij. Junij aen den tresorier tot Amsterdamme gesent
om also veel donre cruyts als hij crijgen tonde , want des inden here voir Ysselstein te doen ware, ende voirt van dane gesent
tot Hairlem an heer Jan van Heemstede ende Gerrit Albout , om
hun alrehande bootstippen ende Bestande te leggen van heeren
Barthout van Assendelf,, die wt Henegouwen gecomen was.
Item xxj Junij den tresorier tot Amster dam te doen copen
ende senden inden Hage tot mijnre gen. vrouwen herberge
behoif c. vlecken ende andere provancie van camercrude.
Item xxiiij. Junij gesent inden lande van Texsel an den
schout aldair mit walraven van Brederode ende s tresoriers brieven , roerende dat hij sonder vertreck uten lande voirs. op lijf
ende Boet gebieden sonde Lx starcker mannen mit stoppen
ende spaden bij Walraven voirs. onder dach ende nacht te
trekken inden velde voir Ysselstein ende te doen dat hij hun
van mijnre gen. vrouwen wegen bevelen sonde,

234
Item omtrent den viij. Junij van Amsterdamme een bode
gesent mit s heeren Jans brieven van Vyanen tot Lederdamme
an zijnen wijve, roerende dat sij mit hore vrienden ende dienren wail zage ende behoede t huys ende slot tot Lederdamme,
want heere Jan voirs. immer een wijl tijts moste blijven liggen binnen der stede van Amsterdamme 1).
Item een bode tot Amsterdamme anden tresorier om een
deel wijnen gesent tot mijnre vrouwen herberge behouf , ende
tooth van dane inden here voir Ysselstein om alrehande Bestande te vernemen ende den tresorier dat an te bringers, ende
quam doe weder t Vtrecht ende brochte ijm pijlijsers , diemen
inden here voirs. besigen sonde.
Item tot Scoonhoven gesent om twee wrenen (paarden) , die
aldair stonden ende mijn gen. vrouwe ontboden hadde.

9. Vergadering. 24 April 1552.
Geheime instructie voor Cornelis Haga, 1611. Brief van dezen
aan Adriaan Pauw, 1612. Oude grondslagen der stad IJsselstein. Twee brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar, 1586
en 1588. Bijdragen betreffende de gevangenschap van R. Hoogerbeets te Loevestein , 1625.
De heer A. D. Schinkel, te 's Rage , zendt in:
Geheime instructie voor Cornelis Haga , als gezant der Staten
Generaal te Constantinopel, gedagteekend 11 Aug. 1611.
Brief van dezen aan den raadpensionaris Adriaan Pauw, ged.
10 Nov. 1612.
Indien deze bescheiden van genoegzaam belang ter plaatsing
in een der werken des Genootschaps worden geacht , verklaart
de heer S. zich bereid meerdere brieven van dien afgezant
mede te deelen.
Beide afschriften worden gesteld in handen der Commissie
1) Willem Eggart heere tho P'urmerende tresorier.
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van Redactie , met verzoek om met de plaatsing dier stukken
te wachten tot de zending der overige toegezegde bescheiden.
Oude grondslagen der s tad IJsselstein. De heer B. J. L. de

Geer maakt de leden opmerkzaam op de oude grondslagen der
in 1418 verwoeste stad IJsselstein , te vinden in het zoogenaamd Poortland , onlangs aangekocht door den heer mr. P.
Verloren van Themaat.
Wordt besloten met een nader onderzoek deswege te belasten de Commissie voor de Nederlandsche Archeologie en Middeleeuwsche Bouwkunde.
Twee brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar. Medegedeeld

door den heer F. A. Ebbinge Wubbe te Staphorst en berustende in het stedelijk archief van Hasselt.
Zij strekken ten bewijze welk geldgebrek er in die dagen
bestond en hoe elk op zijne eigene wijze het verschuldigde
poogde te bekomen.
Adolf, graeff tot Nieuwenaer , Moers ende Limburch ,
stadtholder ende capiteyn generael des furstendoms
Gelre , graeffschap Zutphen , der stad , steeden ende
landen van Vtrecht ende Ouerissel.
Eersame , lieue , besondere ende goede vrunden. Nademael
Herman Gerritsz. ende enen genaempt Herman van Dulmen
aldaer , van wegen der Raedt van State etlicke penningen van
den Drentschen brantschat collecteren , ende wij dan ettelicke
maenden traktements , als oock ons vane ruyter veel maenden
besoldinge aen die vors. Raedt van State ten achteren zijn,
daertoe wij niemaels hebben kunnen komen te erlangen ; soe
est des wij v wel ernstelick beuelen ende volkomelick autoriseren die vors. twee collectoren aldaer te arresteren ter tijt toe wij
van onsen aghterwesen, soe van tractement als ruyter besoldinge,
gecontenteert sijs, oock niet gedulden des sij die gecollecteerde
penningen van daer schicken. Zulks willen wij ons also tot v
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verlaten , ende beuelende v hiermede den Heere. Dat. Deuenter den 20 Februarij 1586.
V gunstige gutter frundt,
get. Adolf , graff zu Nieuwener.

Adolff, graeff tot Nieuwenaer , Moers ende Limburch ,
stadtholder ende capiteyn generael des vorstendoms
Gelre , graefschap Zutphen ende der stadt , steeden
ende landen van Vtrecht ende Ouerissel.
Erentueste, eersaeme, vursienige, lieue, besondere ende pede
vrunden. Alsoe wij nu een geruymen tijt geduyerende, soe persoenlich als deur onsse dienaren, hebben angeholden bij die he-.
ren Staten Generael om betalinge van onssen acbterwesen ter
cause van onse maentelicke tractement als capiteyn generael ende
anders , ende niet tegenstaende allen aengewanten vlijt ende
arbeyts tot gene vruchtbaerlicke resolutie hebben kunnen geraken, weshaluen wij genootdringt zijn worden, tot contement
van onsse crediteuren , sulcke middelen bij de bant te nemen
als die staet ende gelegentheyt van onsse saecken tot conservatie van onssen naeme ende credyt voor dese tijt is vereyschende ; tot weleken eynde wij onsen hoiftmr. ende lieuen
getrouwen Diderich Moer affgeueerdicht met onssen last ende
jnstructie om die middelen in desen val bij ons beraemt int
werek te stellen. Gesinnen ende begeren daerorn, dat gij luyden
onsen voirnoemden hoiftmeyster int gene voirschreuen alle hulp
ende assistentie wilt doen, waer mede hij onssen last ende jnstructie voirgeschreuen tot werckelicken excecutie moge stellen,
gelijck des tot v luyden ganschelick willen verlaten.
V hiermede den Heere beuelende. Datum Vtrecht den 6
Augusti 1588.
V gunstige frundt,
get. Adolf, graff zu Nieuwener.

De beide opschriften luidere : Den eersamen , wijsen , voirsichtigen , lieue besunderen , burgemeysteren , schepen ende
raedt der stat Hasselt.
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Bijdragen betreffende de gevangenschap van R. Hoogerbeets te
Loevestein, 1625. Zijn ingezonden de navolgende bescheiden:
Verzoekschrift der dochters van R. Ho ggerbeets aan de Staten
Generaal , ten einde haren vader moge worden toegestaan om in
eene binnenlands gelegen stad of dorp van Holland zijne dagen
bij zijne kinderen te mogen eindigen.
Aen Hooge Mog. Heeren Staten Generael vande Geunieerde Prouincien.
Geuen oetrnoedelijck te kennen de kinderen van m r . Bombout
Hogerbeets, dat joffrouwe Hillegondt Wenses, haerlieder sa. moeder, den seluen haren man in sijne gevanckenisse opden huyse
van Louuesteyn continnelijcken geselschap gehouden heeft ende

bij gebleuen es, totdat de doot haer in deselue bedroeffde gevanckenisse gescheyden heeft van haren man, dien sij volgende goddelijcke ende natuerlijcke wetten soe seer beminde. Ende alsoc
d'vorn. der supplianten vader bouen alle sijne calamiteyten, daer
in hij nu eenige iaren es geweest, door de benautheyt ende verdriet
van lanckduerige sieckte, daer in hij met d'vorn. sijne lieue ende
getrouwe huysvrouwe soe veele maenden in een besloten ea rn er
sijn lenen ouergebracht heeft, ende aldaer haer doode ligchaem
drie dagen lanck voir sijn oogen heeft gehadt , sich selue soe
van droeffheyt, benautheyt ende fantasien vindt ouervallen, (lat
de supplianten niet anders en hebben te wachten , dan dat de
seine haren vader de doot sullen doen; soe dan dit lanckduerich
dagelicx steruen swaerder dan eenige doot valt, niet alleen den
seluen haren vader, maer oock de supplianten, die alle wesende
ionck van iaeren, t verdriet ende benautheyt, daer in sij haren vader sien ende bij hem wesende haer seluen oock bevinden sonder
eenige antire verlichtinge ende troest niet en kunnen verdragen,
soe dat sij, wesende in vele droeffheyt, in plaetsche van haren
vader in sijne benautheyt te verlichten ende in sijne droeffheyt
vertroosten, deselue eer verswaren ende van hem dienen vertroost te sijn; dat meer d'vorn. der supplianten vader, soe doer
sijnen ouderdom, als groot verdriet ende miserie , daer in hij
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nu eenige iaren is geweest , niet geschapen es lange te leuen ,
ende opdat hij in dit cort eyndeken van sijn leven eenige vertroostinge in sijn droefheyt ende verlichtinge in sijne benautheyt
mochte hebben, ende de supplianten, wesende ionge dochteren,
die nergens mede werden beschuldicht, mede wat verlicht werden van tegens t naturel vande ionckheyt continuelijcke in een
bedroeffde beslooten earner te moeten blijuen bij den vorn.
haren vader, dien sij volgens de natuerlijcke plicht ende lieffde
totter doot toe, gelijck haer moeder gedaen heeft, geresolveert
sijn bij te blijuen, soe het haer toegelaten werdt. Soe versoecken sij oetwoedelijck, dat Uwe H. M. gelieuen te consenteren,
dat d vorn. haren vader in eenige stadt ofte dorp te landewaert
in Hollandt, daer het Uwe Edel Mog. sullen ordonneren, mach
werden geconfineert , sich met sijne kinderen aldaer vertrekken
ende onthouden , twelk doende etc.
Nader verzoek als voren.

Aen Hoog Mog. Heeren Staten Gen. der Vcreenichde
Nederlanden.
Verthonen seer reverentelijek de kinderen van mr. Rombout
Hogerbeets, nae dat haer vader nu in het seuende iaer gevangen , ouer de sestalf iaer van dien tijt opte huis te Louestein
gestadich in een earner opgesloten geweest hebbende , sij supplianten sijne dochteren hem in sijnen bedroufden staet ende
ouderdom bij beurten volgens Uwe 1-Tog. Mog. acte van consent
alle hulp ende bijstant na haer vermogen hebben bewesen gehadt; dan also doir de lancheit des tijts, mitsgaders de grote
costen van op twee plaetsen hun te moeten houden ende de
periculen , die sij in reisen op de fi'ontieren ende anders moeten uytstaen, het selfde voor haer seer beswaerlijcken valt, ende
dat sij nochtans haren ouden vader in sijnen noot ende droufheiden niet en mogen verlaten: so verhopen sij, dat Uwe Hog.
Mog. over haer met medelijden eenmael sullen bewogen worden , so ten insichte van hare voors. langdurighe swaricheden
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,als oec om hare ioncheit, vande welcke het immers niet wel en
voecht altijt onder soldaten te moeten verkeren , te meer om
dat sij beide van vaders ende moeders sijde van eerlijcke oude
afcompste in Hollandt gesproten sijn , also haer vaders vurouders bouen memorie van menschen tot de regieringhe der
stede Hoorn sijn gebruickt geweest, ende dat haer groote vader
mr. Dirck Hogerbeets inden jare 1568 bij dut d'Alba in ballingschap verdreven ende van sijne ghouden beroeft wesende ,
daerna van eersten an de gemene vrijheit der landen na sijn vermogen in alle getrouwicheit heeft helpen hanthauen, so als gecommitteerde op uwe Hog. Mog. vergaderingen, als inde bedieninghe van andere beroupingen tot sijn overlijden toe ; gelijck
mede gedaen heeft hare supplianten salighe moeders vader mr.
Adriaen Wenssen , die in de stadt van Dordrecht uyt een
seer eerlijck geslachte geboren wesende, inden aenvanc der oorlogen aldaer als raedt ende pensionaris heeft gedient gehadt ,
so lang tot dat hij inden iare 1584 tot raedt inden Hoghen
Rade van Holland is beroepen geweest, hebbende sijn outste
soon Jacob Wenssen in sijn leven geweest bailliuw ende ruwaert vanden lande van Strijen , ende sijn tweede soon Jan
Wenssen gecommitteerde eerst inden Lantraedt tot Uyttrecht
ende daerna schout der stadt Dordrecht ende bailliuw van SuytHollandt. Ooc is der supplianten vader selfs bij de ses iaren
raedt ende pensionaris geweest der stadt Leyden ende daerna
over de een en twintich iaren raedt inden Hogen Rade, in de
bedieninghe van welcke ampten hij hem sulx gedragen heeft ,
dat niemant anders als eer ende deucht met waerheit van
hem sal cunnen seggen; ende nadien hij nu bij de Lxiiij iaren
out wesende de vurs. seer sware straffe so langen tijt heeft
geleden , so versoucken de supplianten met alle eerbiedinghe
ende reverentie, dat uwe Hog. Mog. goerdertierlijcken gelieuen
te vergunnen, dat boven vurs. vader bij sijn kinderen voortaen
sijn woonplaetse tot sijn gevanckenisse hebbende, in alle stilheit
tot Godes eere de resterende dagen van sijn leven mach volenden , opdat also der supplianten van de voors. grote tosten
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ende moeyten ende swaricheden wat moghen verlicht ende ontledicht worden , twelk doende etc. 1).
Verklaring van Jacob van der Eynde , kastelein van het huis le

Woerden, dal het hem niet mogelijk is om aan Hoogerbeets aldaar
een behoorlijk verblijf aanlewijzen.
lek ondergeschreuen casteleyn tot Wourden etc., gesien hebbende sekere acte o ff resolutie vande Hoochmogende ende Edele
Heeren Staten Generael vande Gevnieerde Nederlansche Provincien , bij dewelcke de kinderen vande h. Rombout van Hoogerbeets belast werdt omme te sten , off sijluyden met mij sonde
kunnen overcomen ende accorderen om heurluyder vader voorn.
opt huys te Wourden te accepteren , accommoderen ende in
bewaringe te houden , met breder luyt der selfder resolutie :
verclare bij descn aen allen ende eenen ygelicken die tselfde
sonde mogen aengaen , tselfde voors. is mij ganseh ondoenlijk
ende ongelegen te zijn , als egeene middel noch commoditeyt
hebbende alhier om plaetse te furneren off bequaeme accomodatie
tot een tweede mesnaige te houden beneffens dc mijne , die
dat deur mijnen hoogen ouderdom ende van mijn huysvrouwe
nyet geern beswaert sonde werden om eenighen gevangen te
moeten bewaren; versouckende daeromme, dat haer luyder Hooch
Mogende e. 1. belieuen zij mij hier van te dechargeren code
voir geexcuseert te houden. Actum tot Wourden den xviijen
Junij an° xvj c vijff ende twintich.
get. Jacob vanden Eynde.
Verklaring van de dochters van Hoogerbeets betreffende de vervoering van hun vader uit Loevestein naar hel huis ter Meer.

Wij ondergeschreuen bekennen mits delen gehandeldt ende
versproocken te hebben alhier inden Haghe met de rentemr.
van joffrouw vonder Mewe, van haer huys gelegen bij Wasse4) Dit stuk was met de hand van Hoogerbeets geschreven. Op de
kantzijde staat : »In December 1624 met mijn dochter Justina afgezonden."
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naer, genaemdt het huys ter Meer, te mogen gebruycken ende
haer daer voorera te sullen contenteren ende te vreden stellen,
ten eynde dat wij onsen vader van het huis te Loevesteyn
sonde mogen halen ende aldaer brenghen onder de geinjongeerde ende gepresenteerde cautie. Des t oorkonden hebben
wij dit selfs onderteykendt. Actum in den Haghe desen
Julij 1625.

27 en

get... Hogerbeets , Josina Hoogerbeets.

10. Vergadering. S vlei 1852.
Bibliotheek. Société de l'Histoire du Protestantisme francais.
Verzameling van brieven van prins Willem I , Lancelot van
Brederode, Jacob Cabeljaauw en anderen. Inventaris van kleinodiën en juweelen.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen
Van den heer A. Perk te Hilversum.
Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten
op de heiden en weiden in Gooiland , door A. Perk , 4°. Arnhem, 1842, benevens eene kaart van Gooiland.
Van jhr. W. E. F. Trip van Zoudtlandt te Utrecht.
Zeeland , jaarboekje voor 1850. Middelburg.
De heer Trip v. Z. vestigt de aandacht der leden op de
statuten van de onlangs te Parijs opgerigte Sociele de l'Histoire du Protestantisme francais, voorkomende in het tijdschrift
l'Esperance, n° 8 , van den 15. April 1852 , en aldaar op bl.
59. Onder de werken , welke door genoemd Genootschap zullen worden uitgegeven , stelt men zich voor omtrent de zoogenaamde Refugiés de volgende punten te behandelen :
u

Leur nombre , leur nom , leur industrie, leur fortune , non

seulement d'après les livres imprimés, mais d'aprs les documents inédits et la tradition. Leur etablissement en Allemagne,
en Angleterre , en Hollande etc. Mesures prises par les gouVIII. J.
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vernements en leur faveur. Accueil fait par les populations.
Eglises fondées. Services rendus par les réfugiés , sous les
rapports : 1° politique, militaire, diplomatique; 2° littéraire;
3° religieux. Hommes distingués parmi eux, etc., etc.
Vermits dit Genootschap ook ten doel heeft, de geschiedenis
der om het geloof naar de Nederlanden uitgeweken familien te
behandelen , zou de heer T. v. Z. gaarne zien , dat het Bestuur van het Historisch Genootschap zich met deze inrigting
in betrekking mogt stellen.
Verzameling van brieven van prins Willem I en anderen. Een
der leden des Genootschaps maakt het Bestuur opmerkzaam op
eene belangrijke verzameling van eigenhandige brieven van prins
Willem I, Lancelot van Breclerode, Jacob Cabeljaauw, Dirk Duwel en anderen , welke den 5. Oct. 1840 en volgende dagen
door C. Weddepohl te Amsterdam zijn verkocht geworden. Van
vleze verzameling is melding gemaakt door den heer ds. A. P.
van Groningen in zijne Geschiedenis der Watergeuzen. Zij zouden, volgens ingewonnen narigt, zijn gekocht door wijlen den
minister baron Verstolk van Soelen. De heer Drieling wordt
verzocht deswege Benig onderzoek te doen en daarvan aan het
Bestuur verslag uittebrengen.
Inventaris van kleinodiën en juweelen. Gerard , heer van
Kuilenburg, trouwde in 1441 met Elisabeth van Buren , dochter van Jan van Buren en Alienora van Borselen. Uit dit
huwelijk werden drie kinderen geboren, Jaspar, heer van Kuilenburg, Aleid van Kuilenburg, die in 1464 huwde met Frederik van Egmond , en Elisabeth van Kuilenburg, nonnc in
het klooster te Diepenveen bij Deventer. Hunne moeder Elisabeth van Buren stierf in het jaar 1451. De kleinodiën en
andere kostbaarheden tot hare nalatenschap behoorende werden, zooals uit het slot van den navolgenden inventaris blijkt,
eerst na het huwelijk van Aleid van Kuilenburg met Frederik
van Egmond onder hare drie kinderen verdeeld. Deze inventaris , berustende onder de papieren van Buren , is ook we-
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gens de naauwkeurige omschrijving dier kostbaarheden en de
waarde , waarop zij geschat werden , allezins der mededeeling
waardig.
Dit ziin zulke cleynoden ende iouwielen als miinre ioffr.
dat viiffte deel van ionch, Iasper van Culenborch
voren ofgetogen ten deele geuallen ziin inder deylingo ged. iegen minen genad. heer.
Eerst een copp van goude , daer die grout of is van een
groete amantist steen , ende is beset die voet met xj perlen
ende xij cleyn saphierkiins ende tdecsel met x cleyn balaisen
ende xx perlen, twee ende twee tsamen, ende heeft bonen eenen
knop beset met een cleyn balais , een cleyn saphier ende met
eenre perlen , wegende vj merck , iiij vncen ende vier engelschen , ende mach waerdich wesen xij lib. gro. vlaems.
Item een gulden vogel van Genen aessack metten woerde
ende metter deuisen mijns heeren van Oesteruant , wegende v
vncen gouts , ende mach waerdich wesen vij lib. gro. (Sequester 1).
Item een cleyn aessaxkiin gemaect van gout draet, wegende
j vnce en xvij ingelsen , ende mach waerdich wesen Lj sc. gro.
(Sequester).

Item een ketten gemaect viercant ende met noesten ouer al
wit geamaelgiert ende beset met xiij cleyn balaisen ende met
xxxv cleyn perlen , wegende een merck, vj vncen, ende mach
waerdich wesen xx lib. gro. (Sequester).
Item een cleyn sout vat ten faetsoene van eenen scepe, daer
die gront of is van een iaspe steen , met twee cleynen engelkiins ende een Ihesus an die voet blanck geamaelgiert , beset
met v balaisen ende v saphieren ende met cleynen perlen tusschen beyden , ende weecht j marck , iij vncen , v engelssen ,
ende mach waerdich wesen xx lib., hij sc. gro.
Item een gewrongen, crans geamaelgiert tusschen die wrongen blanek ende violet, beset met x balaisen, x saphieren ende
4)

Dit woord was even als de volgende aan den

kant geschreven.

ls*
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c perlen , wegende een marck , iij vncen , xv ingelssen , ende
mach waerdich wesen xcij lib. gro.
Item een cleyn colier van een vrouwe , gemaect van gout
draet getogen ruytgewijs met verheuen dopkeu ende tusschen
die ruyten een cleyne hangende perle , beset met xcix cleyn
perlen, wegende altsamen j marck, iij vncen, iii- ingels, ende
mach tivaerdich wesen xvij lib. gro. (Sequester).
Item een colier gemaect ter maniere van spannen, beset met
xij cleyn .balaisen ende met xij saphieren ende met cxxix cleyn
perlen , wegende ij marck , iiij vncen , ij ingelsen gouts , ende
mach waerdich wesen xis lib gro.
Item een groet colier des gelijcx gemaect in maniere van
spannen, daer an elc span is een hangende biome geamaelieert
blanck , beset met x cleyne ponten van dyamanten ende x
cleyn rubinen ende xcix cleyn perlen , wegende iij marck , ij
vncen , ende mach waerdich wesen Lv lib., xv sc. gro.
Item een span beset met twee balaisen, die eerre in die middel ende dander onder, ende met v perlen al omtrent, wegende
j vnce , x ingelsen , ende mach waerdich wesen xij lib. gro.
Item een ander span met een personage van een ion mensche, beset met j rubiin inde middel, een dyamant bonen ende
met v perlen al omtrent , wegende j vnce , x ingelsen gouts ,
ende mach waerdich wesen ix lib. gro.
Item een ander span beset met j rubiin ende met iij groete
perlen al omtrent, ende daer onder met een seildeken van een
dyamant hangende, ende weecht een vnce, vii ingelsen gouts,
ende mach waerdich wesen xx lib. gr.
Item een ander span beset met een rubiin in die middel ,
met een cleyne pont van j dyamant bonen ende met v guedc
perlen al omtrent , wegende xix ingelsen gouts , ende mach
waerdich wesen xviij lib. gro.
Item een ander cleyn span beset met eenen balaise int midden , een cleyn scildekiin van een dyamant daer bonen ende
met v perlen al omtrent, ende daer onder hangende een cleyn
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vercxkiin, wegende xvii ingelsen gouts , ende mach waerdich
wesen vij lib. gro.
Item een ander cleyn span beset met eenen balaise int middel , met een cleyne pont van j dyamant bouen ende met v
cleyn perlen al omtrent , wegende viii ingelsen gouts , ende
mach waerdich wesen iiij lib. gro.
Item een ander span beset int middel met een cleyn biome
van j dyamant met eenen gueden rubiin met een pont van j
dyamant met een guede perle, ende daer onder hangende twee
cleyn rubinen , een cleyn scildekiin van j dyamant ende cleyn
perlekiins, wegende j vnce, xj ingelsen gouts, ende mach waerdich wesen xviij lib. gro.
Item een ander cleyn spannekiin beset met j wel cleyn saphierkiin met j cleyn balais , een perle ende een cleyn greyn
van j ammiraude int middel, wegende vij ingelsen gouts , ende
mach waerdich wesen x sc. gro.
Item een ander cleyn spannekiin, daer een vogell in is blanc
geamaelieert, beset met Bene cleynen pont van j dyamant met
een rubiin ende iij hangende perlen peer gewijs, wegende xii
ingelsen , ende mach waerdich wesen iij lib. gr.
Item een ander cleyn span beset met eenen rubiin , eenre
perle ende met eenen cleynen gefaesten dyamante , daer onder
hangen ij perlen ende een cleyn ponte van j dyamant gefaest,
wegende xj ingelsen gouts, ende mach waerdich wesen vij lib gr.
Item een ander cleyn spannekiin , daer niet an en is dan v
cleyne perlen, wegende viii ingelsen gouts, ende mach waerdich
wesen xij sc. gro.
Item een ander span beset met een scildekiin van j dyamant
int middel, met ij rubinen ende j perle daer bonen ende twee
hangende onder, ende daer onder hangen iij rubinen , wegende
een vnce, ij ingelsen gouts, ende mach waerdich wesen xj lib. gra.
Item een ander cleyn spannekiin beset met een cleyn greyn
van een ammiraude, een cleyn rubiin, een perle ende een cleyn
sapp ier int middel, wegende ingelsen, ende mach waerdich
wesen vj sc. gro.
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Item een ander cleyn spannekiin gemaect ter gelikenisse van
een rancke , beset met een cleyn balais int middel ende iij
perlen daer omtrent, wegende vip ingelsen, ende mach waerdich
wesen xxxij se. gr.
Item een ander cleyn spannekiin daer niet an en ziin dan
alleen v cleyn perlen, wegende vj ingelsen, ende mach waerdich
wesen xij sc. gro. (Culenborch).
Item een biome geammaelgiert violet, daer een cleynen point
van j dyamant int middel is ende ij hangende perlen , wegende
v ingelsen , ende mach waerdich wesen xxiiij se. gro.
Item een cleyn span gefaetsonneert als een boem met een
vogelkiin blanck geamaelieert met Benen rubine , wegende xj
ingelsen , ende mach waerdich wesen xiiij se. gro.
Iem een ander cleyn gulden spannekiin met iiij wel cleyne
perlen hangende , ende weecht Ei . ingelsen , ende mach waerdich wesen iiij se. gro. (Culenborch).
Item een cleyn Agnus Dei , daer an staet Onser Vrouwen
beeld onder een cristall , daer bouen is een cleyn greyn van j
rubiin ende xj perlen al omtrent, wegende vii* ingelsen, ende
mach waerdich wesen xx sc. gro.
Item een cleyn scildekiin , daer een cleyn point van een
dyamant int middel is , met iij hangende perlen, wegende iij
engelsen, ende mach waerdich wesen viij sc. gro.
Item een cleyn tafelken, daer in staet tbeelde van sinte Katerine onder j cristael, wegende ix ingelsen, ende mach waerdich
wesen viij sc. gro. (Culemborch).
Item een signet met eenen compasse, wegende x 2 engelsen,
ende mach waerdich wesen xiij sc. gro.
Item eenen rinck niet eenen hoefde van j camille , wegende
engelsen g outs, ende mach waerdich wesen x se. gro.
(Culenborch).
Item een cleyn rincxkiin sonder steen, wegende twee ingelsen,
j quart gouts, ende mach waerdich wesen iij sc. gro. (Culenborch).
Item eên cleyn signet hol, wegende ij ingelsen gouts, ende
mach waerdich wesen ij sc., x d. gro.
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Item een ander hoopkiin holt , wegende j ingelsen ende j
quart gouts, ende mach waerdich wesen j sc., vj d. gro. (Culenborch).
Item een cleyn slootkiin, daer inne staet een groete pont van
een dymant, ende mach waerdich wesen x lib. gro.
Item een vingerlinck met vij ringen, in eiken rinck een dyamant ende een rubiin , ende mogen waerdich wesen al te samen vij lib, gr. (Sequester).
Item een ander vingerlinck met iiij ringen elck met eenen
groeten point van j dyamant, die tsamen waerdich mogen wesen viij lib. gro.
Item een ander vingerlinck met v ringen sick met een rubiin , die waerdich mogen wesen al te samen x lib gro.
Item een ander vingerlinck met v ringen dick met een pont
van een dyamant , ende mogen waerdich wesen iiij lib. gro.
(Sequester).
Item een ander vingerlinck met seuen ringen elck met eenen
dyemante, daer die iiij of ziin scildekiins, die ij tafelkens ende een
met gele facen, ende mogen tsamen waerdich wesen x lib. gro.
Item een deel gcbrokeus gouts in een wit doecxkijn , wegende ij vncen, ende mach waerdich wesen ij lib., xij s., vj d. g.
Item xxxvj perlen in een stuck samyts gebonden, ende mogen waerdich wesen xij lib. gro.
Item twee bursen gestoffeert met gulden loef ende beset
met cleynen perlen, ende mogen tsamen waerdich wesen x lib.
gro. (Sequester).
Item drie gordelen, daer die ij of vergult ziin ende die derde
wit siluer, wegende tsamen een marck siluers, ende mogen waerdich wesen xvj s., viij d. gro. (Sequester).
Item een yuoren busse gestoffeert met siluer vergult , ende
mach waerdich wesen x sc. gro.
Item een serpents tongs geset in een silueren biome vergult,
wegende ij vncen, ende mach waerdich wesen vij sc. gro. (Sequester) .
Item een pater noster gemaect van siluer draet ende an die
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eynden ij gulden knopen , ende mach waerdich wesen xiij sc.,
jij d. gro. (Sequester).
Item een cleyn silueren fleskiin om roes water in te doen, wegende iij oncen , v ingelsen, ende mach waerdich wesen x sc. gro.
Item ij cleyne sout vaetkiins van cristalle gestoffeert siluer
vergult, wegende tsamen viij vncen, x ingelsen scaers, ende mogen tsamen waerdich wesen xxxij sc. gro.
Item een cleyn water vaetkiin van cristalle siluer vergult ,
wegende j marck , iij vncen , ende mach waerdich wesen xx se.
gro. (Sequester).
Item een silueren spiegel, an die een zijde een gebroken glas
ende an dandere zijde een vrouwe in een proieel , wegende
vip vncen , ende mach waerdich wesen x sc. gro. (Sequester).
Item een ander spiegel siluer vergult , an die een zijde een
gebroken glas ende an dandere een vrouwe vp een vreemde
beeste , wegende j marck , j once , ende mach waerdich wesen
viij sc. gro. (Sequester).
Item een ander spiegelt van blancken siluer, an die een zijde
Onse Vrouwe ende an dander een glas , ende mach waerdich
wesen iij sc. gro. (Sequester).
Item een silueren bosse dienende in cyrurgie , wegende drie
marck siluers , ende mach waerdich wesen iiij lib.
Ende is te weten, dat alle die ponten ende perceelen, daer
sequester vp thoeft gescreuen staet, zijn geleyt in sequester tot
behoef jonch. Eredericx van Egmonde voer zuick deel als hem
van mijns ioffr. wegen comen soude vanden iouweelen , daer
die somma of beloept Lxxij lib. gro. , nader priserie. Ende
daer Culemborch op geteykent staet heeft ionch. laspar ontfangen voer sulke xLvj sc. gro. als mijns ioffr. ij deelen beter
waren dan Iaspars deel. Alle dander heeft mijn ionch.
Behalve dezen merkwaardigen inventaris bevindt zich onder de
papieren van Buren een soortgelijke, aan welken echter het hoofd
ontbreekt , zoodat het moeijelijk is te bepalen, aan wie de daarin
vermelde kostbaarheden behoord hebben of zijn toebedeeld geworden. Pit stuk schijnt door dezelfde hand geschreven te zijn en luidt:
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Item iij stucken van een gebroken collier gegarniest met
xxxvj pairlen, vij ballasen , viij dimanten , weech een marck x
eng. ende mach wardich wesen xcj ;:, xiiij sc. gr.
Item een vergulden lantaerkin gegarniest met xij paerlen ,
viij robinen , ende wecht iij ons ende mach wardich wesen
viij i:, ij sc., vj d. g.
Item een scoen span gegarniest met twe ballasen ende v
paerlen , ende wecht een ons, x eng., gewaerdeert voir xij ;: gr.
Item een scoen span gegarniet met een ballaes , een dimant
ende v paerlen , ende wecht een ons , vit engels , gewardeert
voir xviij

, x sc.

Item een scoen span gegarniest met een robin ende een dyamant ende v pairlen, wecht een ons, x engels, ende mach
waerdich wesen ix ;: gr.
Item een scoen span gegarniest met een robin ende iij grote
pairlen , hangende daer an een stilt van een dymant , wecht
..
een ons ende vil engels ende mach waerdich wesen xx ^:
Item een scoen span gegarniest met een punt van een diemant , een robijn ende v paerlen , wecht xix engels ende mach
waerdich wesen xviij ,^ .
Item een scoen span gegarniest met iiij pairlen , een robijn
ende een diemant, wegende een ons, ende mach waerdich wesen xj ,, .
Item noch een scoen span gegarniest met iiij dymanten ende
v grote paerlen ende clein hangende paerlekins ende ij robinen ,
wegende ij ons , ende mach waerdich wesen xxvj ii gr.
Item noch een scoen span gegarniest met v perlen, een diemant, een ballais , ende hanget an een verken, ende wecht xvi s
...
eng. ende mach waerdich wesen vij^:
Item noch een ander span gegarniest met v perlen ende een
punt van een diemant , ende wecht xiii - engels ende mach
waerdich wesen xiij

..

^r.

Item noch een ander span gegarniest met v paerlen, een soffier ende j ballaes , ende wecht xixi engels ende mach waerdich wesen vij ii gr.

2)U
Item een span gegarniest met v perlen, een diemant ende een
ballaes, ende wecht xviiz eng. ende mach waerdich wesen iiij ..
^:
Item een span gegarniest met v paerlen ende een robijn
ende een dymant , ende wecht xvj engels ende mach waerdich
wesen ij r , x sc.
Item een span gegarniest met v paerlen, een soffier ende een
ballaes, ende wecht xvj eng. ende mach waerdich wesen iiij

is

Item een span gegarniest met v perlen, een ballaes ende een
diemant, ende wecht xij eng. ende mach waerdich wesen ij

.,
^:

vilt sc.
Item een span gegarniest met een punt van een diemant ,
een robijn ende j perle ende ij robinen, hangende met een diemant met veel cleinre paerkins, wegende een ons, xj engels, ende
mach wairdich wesen xviij

gr.

Item noch een scoen span gegarniest met v paerlen , een
diemant ende een ballaes, wegende xiij eng., ende mach wairdich wesen ij

iE

gr.

Item een span geganiest met iiij perlen , een diemant ende
een robijn , wech xiiij engels ende mach waerdich wesen ij
..
^^.

, viij sc.
Item een span gegarniest met een paerle , een soffier , een

amaraude, wecht vij eng. ende mach waerdich wesen x sc. gr.
Item een ander span gegarniest, met een vogel, een diemant,
een robijn ende iij lange paerlen , ende wecht xiii ende mach
wairdich wesen iij i: g.
Item een span met drie paerlen , ij diemanten , een robijn ,
ende wecht xj eng. ende mach waerdich wesen vij ii
Item een ander span gegarniest met een punt van een diemant met ij hangende paerlen , wecht xiij engels ende mach
waerdich wesen vj ii gr.
Item een span gegarniest met v paerlen , een ballaes ende
een diemant, ende wech xiiij engels ende mach waerdich wesen
iiij , gr.
Item een dein span gegarniest met v paerlen, ende wecht viii
eng. ende mach waerdich wesen xij se. g.
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Item een span gegarniest met iij pairlen, vj robinen, een scilt
van een diemant , wecht een ons , ij eng., ende mach wairdich
wesen xj

i: gr.

Item een span gegarniest met een diemant ende ij hangende
pairlen , ende wecht xviiil eng. ende mach waerdich wesen
jij it gr.
Item een span gegarniest met iij paerlen ende j ballaes, ende
wecht viz engels ende mach waerdich wesen xxxij sc.
Item een span gegarniest met een amaraude , een Scotse
paerle , een ballaes , ende wecht iiii i- engels ende mach waerdich wesen vj sc. gr.
Item een span gegarniest met v paerlen, ende wecht vj eng.
ende mach waerdich wesen xij sc. gr.
Item noch een dein span gegarniest met een diemant ende
ij hangende pairlekins , ende wecht v eng, ende mach waerdich
wesen xxiiij sc. gr.
Item viij ringen met een lobbe an een draet, vecht solider
lobbe j ons, xv 3 eng., gewaerdeert voir iiij

, x sc. g.

Item een voirkiin van crystal , wecht j ons iiij eng., gewaerdeert voer xviij sc.
Item dein boslach van goude , wecht ij ons , gewaerdeerd
ij ;, xij sc., vj d. g.
Item xxviij grote paerlen , stuck wegende iij craet , gewaerdeert voir Lvj : g.
Item noch xxxvj paerlen, gewaerdeert voir xij ..
^: g.
Item twe budelen met paerlen, gewaerdeert voir x

g.

Item iij rymen wegende v ons, gewaerdeert voir xvj sc., viij d.
Item een busse van yvorien, gewaerdeert voir x sc. g.
Item een septrum met een serpenstonge, gewaerdeert voir
vij sc.
Item een pater noster sulueren , wegende iiij ons , gewaerdeert voir xiij Sc., iiij d.
Item een rose water vaetgen , wech iij ons, v eng., gewaerdeert x sc.
Item soutvaetgens van crystalen, ij gewaerdeert your xxx sc.
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Item een waterpot van crystal wegende xj ons , gewaerdeert
voir xx sc.
Item een sulueren spiegel , gewaerdeert voir x sc.
Item een spiegel , gewaerdeert voir viij sc.
Noch een spiegel , gewaerdeert voir iij sc.
Item twe noten beslagen , gewaerdeert voir iiij i:
Item een deel gebroken suluer , gewaerdeert voir ? wegende
v ons xv sc.
Item een valkenhuyfde , gewaerdeert voir v pl.
Item een scotel profij , gewaerdeert voir j sc.
Item een sulueren busse , gewaerdeert voir iiij

i:

11. Vergadering. 22 Mel 1852.
Bibliotheek. Verzameling van brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar , 1585. Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht
van Nyenrode en het erfmaarschalkambt van Gooiland. Iets over
de a fstamvzinq van het geslacht van Ploos uit dat van Amstel
van Mynden. Elizabeth van Matenesse , abdisse van Rijnsburg.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer mr. G. A. de Meester te Harderwijk,
floe lang en in hoeverre heeft liet beginsel der volkskeuze zich
in Gelderland doen gelden? Eene voorlezing gehouden te Arnhem den 3. Nov. 1851, door mr. G. A. de Meester. (Overgedrukt uit de Nieuwe bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving , deel II , stuk 1, bl. 5).
Van den heer dr. H. H. Kemink te Utrecht.
De Kerk , School en Wetenschap in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika , door D. Buddingh , 1° stuk , Utrecht , 1852.
In ruiling ontvangen :
Van la Société Archeologique de Namur.
Rapport sur la situation de la Société en 1851..
Verzameling van brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar en
anderen , 1585. De heer mr. H. O. Feith te Groningen deelt
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aan het Genootschap mede , dat zich in het archief der stad
Groningen een aantal meest oorspronkelijke brieven van dezen
graaf bevinden , welke hem der plaatsing in den Codex diplomaticus waardig voorkomen , daar zij kunnen strekken tot verkrijging eener juiste kennis van de krijgsverrigtingen in het
jaar 1585, voornamelijk in Gelderland en naburige provinciën.
Genoemde heer legt daarbij over eerre lijst dier brieven , ten
einde men reeds aanvankelijk over hunne historische waarde zou
kunnen oordeelen , en biedt aan , indien het Bestuur tot de
plaatsing daarvan besluit , bij deze verzameling te voegen
eenige andere brieven , insgelijks in het voornoemd archief berustende en handelende over de krijgsverrigtingen van dienzelfden tijd in de Ommelanden. Uit deze brieven is reeds het
een en ander door hem medegedeeld in de Groningsche Volksalmanak voor 1851, waaruit de belangrijkheid dier stukken kan
worden afgeleid.
De voorzitter deelt aan de leden mede , dat hij bereids den
heer F. heeft verzocht afschriften dier belangrijke verzameling
aan het Genootschap toetezenden , en stelt voor , na ontvangst
daarvan , ze te stellen in handen der Commissie van Redactie ,
met verzoek om eerre spoedige plaatsing.
Bijdrage lot de geschiedenis van het geslacht van Nyenrode en
liet erfmaarschalkanabt van Gooiland. Medegedeeld door mr.
w. J. C. van Hasselt te Amsterdam.
In de hoogst belangrijke proeve eener geschiedenis van het
geslacht van Nyenrode , ons door den heer J. J. Geer in het
eerste stuk van het IVT e deel der Berigten van het Historisch
Genootschap medegedeeld, wordt op bl. 28 gesproken van bet
maarschalkambt van Gooiland met de daartoe behoorende tienden en gezegd , dat Otto van Nyenrode in het jaar 1419 dat
ambt en die tienden als een dienstmansleen van de abdisse
van Ellen verhief , terwijl in de noot aldaar wordt aangeteekend , dat de oorkonde omtrent die verheffing staat vermeld
op een ouden inventaris der archieven van Nyenrode , doch
thans niet meer voorhanden is.
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Op den stamboom van voormeld geslacht worden als erfmaarschalken van Gooiland dan ook genoemd de gelegde Otto van
Nyenrode , diens zoon Johan en de zoon van dezen , Gijsbrecht , vervolgens de neef (broederszoon) van dezen laatsten ,
Johan Johansz. van Nyenrode , terwijl bij de dochter van
dezen , Josina , staat aangeteekend, dat zij was vrouwe van het
erfmaarschalkambt van Gooiland, en in den tekst bl. 51 wordt
gezegd, ) dat Elza , rijmgravin en abdisse van Elten, ten haren
» behoeve in de maand November des jaars 1500 Gijsbert
» van Zuylen, oom van Josina, verleidde met het maarschalk» ambt van Gooiland en de daartoe van ouds behoorende tien» den , gelijk het een en ander door Johan van Nyenrode ,
» Josina's vader, en zijne voorzaten tot een dienstmansleen was
» gehouden"; van welke beide verleidingen ook melding wordt
gemaakt in de Bijlage III, bevattende de archieven van Nyenrode, op de jaren 1419 en 1500.
Het maarschalkambt van Gooiland was , gelijk ook van elders bekend is , een leen en wel een dienstmansleen van de
abdij van Elten en werd erfelijk met de daartoe behoorende
tienden door het geslacht van Nyenrode bezeten : af liever het
geslacht van Nyenrode was erfmaarschalk van de abdij van
Elten en genoot voor dien hofdienst zekere tienden in Gooiland , als inkomsten aan dat ambt gehecht.
Wanneer en hoe dit erfeen in het geslacht van Nyenrode
is gekomen , is mij niet gebleken. Welligt werd het reeds bezeten door het geslacht van Ruwiel. In eene oorkonde van den
jare 1403 wordt van dat leen reeds gesproken als een leen ,
Otto van Nyenrode toebehoorende , als zijn leen. Ik laat hier
volgen een afschrift van dat stuk, vervaardigd naar eene kopij,
blijkbaar in de xvije eeuw geschreven en aldus luidende :
» In tjaer ons Heeren m.cccc. ende drie des sondaeges nae
»Cantate is gekomen heer Otto van Nyenrode , ridder, ende
»heeft ontfangen sijn leen in Naerderlande 1), als die thiende
41 In de door mij gevolgde kopij zou men dit woord even goed kunnen
lezen Nede,lande, maar in het oorspronkelijke heeft zonder twijfel
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»

aide ende nieuwe op tomende , dienstman leen to eynen maer-

» schalcks recht ende te verheergewaiden met eynen paerde ende
» eyn gans harnas , beholtelick der Abdije oors rechten ende alle
»

mans sijns rechten ; ende daer hebben over ende aen geweest

» als mannen Jacob Nenninck ende Jacob Nennincx soon Jacob."
In 1444 werd Johan van Nyenrode (zoon van voorn. Otto),
na doode van de vroegere abdisse en bij het aan het bewind
komen eener nieuwe , bij herhaling met dit leen verleid , blijkens de volgende oorkonde
A Wij

»

1):

Agnes van Bronckhorst , van Gots genaden abdisse

des werelttlijcke stychts to Elten , bekennen dat voor ons
ende mannen van leen hier nae bescrevenen gecomen is Jo-

»han van Nyenrode in dienstman statt , hevet tot goeder tijt
»

versocht sodaner dienstman leen ende marschalck ampt, als

»

hij ende sijn voorvaderen hebben gehalden van der abdijen

D van Elten ende der abdijen vrouwen in der tijt , als mit
»

namen den alingen thienden van Goylandt, alt ende nye, met

» allen aenvall , opcominge ende toebehoringe, soo die in Goy» landt gelegen sijn ende tot onsen marschalck ampt behooren,
D

die welcke voorst. goeden oer leen wezende gebodige weren (?)

»

over mits doode vrouwe Lucien van

2) seliger,gedech-

» ten. Ind wij Agnes van Bronckhorst, abdisse voorsch., hebben,
» oorkonde derselver mannen, Johan van Nyenrode voors. mitten
» selven ampte ende dienstman leen voort bekent (beleent) to
vermogen der abdijen boecken register, te verheergewaden, wan
»dat noot gebort, met eyne reysigen paerde ende voll harnis,
» ende Johan ons daer op huldinghe ende cede gedaen, als die
» gebeuren , beheltelijek onser Abdijen, ons ende ygelijcken

»

» sijns rechten. Hier waeren uber onthaelt mannen van leen der
»

abdijen to Elten , Dirck bomma van Collen und Johan de

Zaerderlande of _Naerdincland; zoo toch werd het tegenwoordige Gooiland in de 43e en soms nog in de 4 5 e eeuw genoemd. Zie A.
Perk , Verslag omtrent den oorsprong en den aard van de gebruik_
resten op de heiden en weiden in Gooiland, bi. 2.
4) Dit stuk is mede vervaardigd naar een afschrift van de 47e eeuw.
2) In mijn afschrift niet ingevuld.
gestaan

256
»Roede van Heeker. Oirconde ons segel aen desen brieff ge» hangen , in den jaer ons Heeren duysent vierhondert en xLiiij,
»

des vrijdags nae sinte Vith-dach."
In het jaar 1520, op dingsdag post Transformationem Do-

mini, werd Willem Turk door Veronica van Rijckgenstein ,
abdisse van Elten , bekend met het maarschalkambt van en
de tienden in Gooiland , teer behoeve van zijne echtgenoot Josina (Joesten) van Nyenrode en hunne twee kinderen.
Josina van Nyenrode, de laatste bezitster van voormeld leen
uit het geslacht van Nyenrode, stierf in het laatst van 1538
of begin van 1539 1). Na haar overlijden, of wel na dat van
hare dochter Elisabeth Turk, was het maarschalkambt , gedurende een geruimen tijd , in twee deelen gesplitst.
Zoo werd Anna van den Bongard tot Nyenrode, kleindochter van voornoemde Elisabeth Turk, en eerst gehuwd met Cornelis van Matenesse , heer van Hazerswoude , Lokhorst , Slijdrecht enz., later met Johan van Raesfelt, in 1648 met de
helft van het maarschalkambt en de tienden in Gooiland beleend.
Deze Anna van den Bongaard vermaakte bij uitersten wil met
bewilliging der abdisse hare helft in gezegd ambt aan George
Frederik van Renesse , baron van Elderen , die dan ook op
den 9. Julij 1664 door Sophia gravinne van Salm-Reifferscheit,
abdisse van Elten , met die helft werd beleend. Uit den brief
hiervan alsnog aanwezig , in de Hoogduitsche taal opgesteld ,
verneemt men, dat destijds de baron van Gendt met de wederhelft was beleend.
Er waren dus in 1664 en reeds vroeger twee maarschalken
in Gooiland , die ieder voor de helft met dat ambt en de
daartoe behooreude tienden waren beleend.
4) Op de elfde indictie , den 20en dag in Sept. 4538, schenkt zij bij
acte, voor den notaris Jacob Stoep en leenmannen van de abdij van
Ellen te 1Jsselstein gepasseerd, aan haar man Willem Turk , in
lijftogt alle alzulke tienden , als zij van de abdisse van Elten , Veronica van Rijkenstein, in leen heeft ontvangen , gelegen binnen de
limiten en in den lande van Gooiland , om na zijn overlijden terug te
keeren op den regten leen-opvolger.
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Wat de eene helft , die van den baron van Gendt, aangaat,
daarmede werd op den 22. Nov. 1631 Adriaan baron van
Gendt beleend. Deze verkocht zijn aandeel in 1707 aan Hendrik Brequemer , raad en resident van den keurvorst van den
Palts te Amsterdam, en aan Hendrik Hooft, drost van Muiden
en baljuw van Gooiland, die te zamen op den 11 Oct. van
gezegd jaar door Maria Francisca gravin van Manderscheit,
abdisse van Elten , ieder voor de helft in die wederhelft, er
mede werden verleid.
Wat de andere helft, die van Renesse, betreft , vind ik
daarvan vermeld Arnold Ulrich baron van Renesse van Elderen , die er den 28 Mei 1683, pro separato feudo, mede werd
beleend , en na zijn dood, zijn oudsten broeder Maximiliaan
Hendrik graaf vare Renesse, (beide zoons van bovengenoemden
George Frederik), die er den 16 Maart 1708 door Anna Juliana Helena gravin van Manderscheid, abdisse van Elten,
mede werd verleid.
Deze Maximiliaan Hendrik van Renesse verkocht in dat
zelfde jaar 1708 ook zijn aandeel of helft aan voornoemde
Hendrik Brequemer en Hendrik Hooft , die daarmede door
de abdisse bij acte van 11 Oct. van gezegd jaar werden verleid , welke alzoo beide, ieder voor de helft, het maarschalkambt en de tienden bezaten.
Na doode van Hendrik Brequemer kwam zijn aandeel aan
zijn oudsten broeder Dirk Brequemer , die er op den 8. Junij
1711 door Maria Eugenia gravin van Manderscheid, abdisse
van Elton , mede werd beleend.
Na het overlijden van Hendrik Hooft, den eigenaar van de
andere helft , trad zijn kleinzoon mr. Daniel Gerritsz. Hooft,
schepen te Amsterdam , in het leen der abdisse van Elten op.
Hij bekwam daarenboven van den vermelden Dirk Brequemer
(ook wel Bricquar genoemd) de wederhelft 1), blijkens trans1) Hendrik Hooft schijnt die wederhelft reeds vroeger, en wel 28
Mei 1717, te hebben gekocht, doch het transport geschiedde eerst in
Sept. aan Daniel Hooft.
VII1. J.
19
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port , gepasseerd voor schout en schepenen te Naarden, den
23 Sept. 1717 , en werd alzoo eigenaar van de beide helften
van het maarschalkambt van Gooiland , waarmede hij dan ook,
bij twee afzonderlijke brieven van den 15 September 1717,
door voormelde abdisse Maria Eugenia van Manderscheid werd
verleid, welk verlei den 5. Augustus 1733 werd vernieuwd ,
toen Maria Eleonora gravin van Manderscheid aan hare bloedverwante gravin Maria Eugenia als abdisse was opgevolgd.
Daniel Hooft stierf den 7. November 1743 en werd in het
erfmaarschalkambt van Gooiland opgevolgd door zijn oudsten
zoon Gerrit Hooft , heer van Vreeland, die er op den 11.
Febr. 1745 door de abdisse Maria Francisca gravin van Manderscheid mede werd verleid 1).
Na het overlijden van Gerrit Hooft, werd diens oudste
zoon Daniel Hooft , insgelijks heer van Vreeland , de leenopvolger in meergenoemd maarschalkambt. Daar hij, als geboren
den 11. April 1741, bij het overlijden van zijn vader nog
minderjarig was , geschiedde de opdragt ten zijnen behoeve
aan den persoon van H. B. Schutte, in de maand Mei 1750;
doch in 1766 meerderjarig geworden, werd hij op den 1. Aug.
van dat jaar door de abdisse, gezegde gravin Maria Francisca,
op nieuw met de beide helften van het maarschalkambt en de
tienden in Gooiland verleid, of liever hij deed alstoen , gelijk
in den brief staat , het juramentum fidelitatis.
Deze Daniel Hooft stierf in Jan. 1803 en moet als laatste
erfmaarschalk van Gooiland worden aangemerkt. De gebeurtenissen toch , die in het laatst der 18 e en in het begin der

190 eeuw opvolgden , deden hier te lande leen en leenmanschap, leenheeren en leenmannen vervallen. De band, die Gooiland aan de abdij van Elten bond, werd verbroken. Gooiland
werd een onafscheidelijk deel van Holland en later van de
1) In den verleil,rief zegt de abdisse , dat zij den heer Hooft beleent
»met zwey separate Halbscheiden des von uns and unseren Abtheyen
»zu Elten von altershehro lehnruhrige Erbmarschalcksampt unserer
»Stiffts Elten, als zwey separate Dienstmanslehnen."
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Nederlanden , hetgeen het vroeger nimmer was geweest. Weldra verdween ook de abdisse van Elten en met haar hare
dienstmannen , haar maarschalk in Gooiland. Elten werd met
Pruissen vereenigd.
Het maarschalkambt werd vroeger , gelijk wij zagen , steeds
verheergewaad met een paard 1) en een gansch harnas. In
de laatste tijden werd bij elke verheffing , bij elk nieuw verlei , in plaats van paard en harnas , aan de abdisse betaald
50 Holl. Rijksdaalders. Toen het leen was gescheiden , werd
die som telkens voor elke helft gevorderd; en toen zelfs, nadat
Daniel Gerritsz. Hooft de beide helften weder had vereenigd,
werd desniettegenstaande bij elk verlei de dubbele som gevorderd , zoo als in den brief van 1745 wordt gezegd , D von
jedem Lehn 50 Reichthaler boll. und alsoo zu sammen ein
) hundert Reichthaler holl. in gelde , nebst den gewónlichen
1) unrath ad 40 Guld. 10 Stiib." Zoo verstond men reeds in
die dagen de kunst om de inkomsten productief te maken.
Wij maakten gewag van de tienden , die de maarschalken
van Gooiland in dat gewest hieven. Die tienden droegen den
naam van koptienden en waren van een zeer bijzonderen , van
alle andere bekende tienden verschillenden, aard. Men vindt ze
beschreven in den Tegenwoordigen Staat der Nederlanden , VIIIe
deel, bl. 86 en volg. Lang nadat die tienden uit het geslacht
van Nyenrode in andere handen waren overgaan , werden zij
nog de tienden van Nyenrode genoemd.
Deze tienden hebben , zoo in onzen leeftijd , als in vorige
eeuwen , gedurig stof tot processen opgeleverd. Een daarvan
vindt men breedvoerig vermeld in Het rept in Nederland , IVe
deel , bl. 33-50.
.lets over de afstamming van het geslacht van Ploos uit dat
van Amstel van Mynden. Medegedeeld door den heer J. J.
de Geer.
Adriaan Ploos van Amstel , zoon van Gerard Ploos en Ca4) In sommige verleibrieven , b, v. in dien van 1717, staat »mit einen
reisiger Pferdt und harnisch,"

19*
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tharina van Leeuwen, behoorde in der tijd tot de aanzienlijke
heeren in het sticht van Utrecht. Veelvuldig waren de bedieningen, welke hij achtereenvolgens bekleedde : zoo werd hij in
1605 kanonik van den Dom te Utrecht , in 1610 geëligeerde
raad in het eerste lid der Staten 's lands van Utrecht, in 1618
thesaurier van den Dom , in 1636 president in de vergadering
der Staten 's lands van Utrecht en proost van St. Marie; ook
was hij een geruimen tijd afgevaardigd ter vergadering der
Staten Generaal. Daarenboven zat hij in 1618 onder de 24
regters, die het vonnis over Johan van Oldenbarnevelt velden;
en in 1621 als gezant naar Parijs gezonden , werd hij aldaar
met de ridderorde van St. Michiel vereerd. Hij was eenmaal
heer van de ambachtsheerlijkheden van Tienhoven en het Gein,
van het hooge en middelbare regtsgebied van het Over- en
Nedereinde van Jutphaas en ook van het Gein , van de dagelijksche geregten der landen van den Uithoorn en Cudelsteert
en van de ridderhofsteden Oudegein , Lievendaal en Gunterstein. Hij overleed op den 12. Maart 1639 en liet uit zijn
echt met Agnes van Bijier verscheidene kinderen na 1).
Het was ten zijnen behoeve dat Frederik Hendrik , prins
van Oranje , de bekende verklaringen van den 6. Junij 1634
en 30 Januarij 1641 gaf, volgens welke het geslacht van Ploos
afstamt uit het oudadellijk geslacht van Amstel van Mynden 2).
De wijze van deze afstamming komt echter nergens voor ; en
ook van Spaen betreurde het in zijne Historie der Heeren van
Mynden , daaromtrent den lezer bij gebrek van eenige narigten

niets te kunnen mededeelen , ofschoon hij het elders niet onmogelijk acht , dat het geslacht van Ploos zou afstammen van
zekeren Amelis van Mynden , die in de jaren 1412, 1414 en
1417 in de regering der stad Utrecht voorkomt 3).
Na deze inleiding zal het niet overbodig zijn, hier een paar
1) Zie verder Tijdschrift voor geschiedenis , oudheden en statistiek
van Utrecht , IX. D. bl. 48-56.
2) A. Mathaeus, De 1lrobilitate, lib. III, ad Iectoren; Commelin,
Beschijving van Amsterdam, I. 133.
3) Van Spaen , t. a. p., § 4 en § 24.
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bescheiden te laten volgen, welke de bedoelde afstamming wel
geenszins bewijzen , maar toch vermoedelijk onder de bewijsstukken voor die afstamming zijn overgelegd geweest.
Het eerste stuk luidt aldus :
IA Wouter van Mynden ende van Ruwiel I) , ridder , doe
cond ende kennelijck alle luyden, dat ick belije ende bekenne,
Claes Floes 2), mijnen swager 3), vercoft te hebben die elfftalff
mergen lants enz., ende wel betaelt den lesten penning met den
eersten , die gelegen sijn daer Claes voors. nu opwoont , daer
naest gelegen is die Blocklaen ende aende ander sijde h. Wouter voors., streckende metten eenen eynde aende oude wetering ende met die andere eynde inde Vechte ; ende dit voors.
lant gelooff ick voor mij ende mijne erffgen. te vrijen ende te
waeren Claes voors. ende sijne nacomelingen , alle dinck sonder arch ofte list. In kennisse der waerheyt soo heb ick desen besegelt met mijnen segel tot eenen oirconden. Gegeuen
int jaer 1396 op St. Martijns dach Translatie. Onder stondt :
Geextraheert wt een vidimus berustende onder h. Adriaan Ploos,
ridder van St. Michiel in Vranckrijck , h. van Tienhoven en
den Ouden Geyne , canonick ten Dom 4).
Het andere geschrift is van den volgenden inhoud :
Wij jo r . Adriaen van Winsen van Heemstede , heere van
Hoenscoep etc., mr. Aernt van Buchell, der rechten licentiat,
ende Jacob van Steenre , substituyt greffier vanden hove provincial van Vtrecht , attesteren , verclaren ende affirmeren bij
desen ter instantie ende versoecke van heere Adriaen Ploos ,
ridder, heer van t'Oudegein, Tienhoven , 't Geyn etc., dat ons
van wegen Sijn Ed. verthoont ende geexhibeert is seeckere
oude memorie tafel , continerende ofte inhoudende een crucifix,
4) Zie over hem van Spaen, t. a. p., § 7.
2) Zou deze Claes Ploos ook dezelfde persoon kunnen wezen als Nicolaas van Mynden, die in 4 408 geleide van hertog Willem ontving en
wiens afstamming aan van Spaen onbekend is gebleven ; zie v. Spaen § 8.
3) De beteekenis van het woord zwager was oudtijds zeer onbepaald
en wordt soms in den algemeenen zin van bloedverwant genomen.
4) Liebert Opstraet van der Moelen MS.
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daer de Moeder (les Heeres onder ofte neffens aen d'eene ,
ende d'apostel S. Jan aen d'ander zijde afgebeelt ofte Beschildert staen , mitsgaders aende rechtersijde geconterfeyt twee
mans , ende aende liucker sijde vier vrouwen personen , rittende met gevouden handen ende gebogen knyen , hebbende
dselve memorie tafel onder op de tersijden lijsten twee wapens,
alse op elcke sijde een , het eene wapen vuyt beeldende een
geel velt met vier swarte facen ofte baleken ende daer dwars
over een root Bourgons cruys 1), het ander wapen boven een
geel velt ende drie rode ruten daer in ende onder drie witte
golven in een azuren velt , sulcx die hier geteeckent staen
verclarende mede , dat opde voet vande voorgeroerde memorietafel gescreven stont ende perfectelick gelesen tonde worden
tgene volcht : )Int jaer ons Heren m v e ende xL, op sinte
Marie Magdalenen auont , sterf Adriaen Willemss. Plois. Int
iaer ons Heren m v c xxxix op iaers auont sterf Gerrit Adriaenss. siin soon. Int iaer ons Heren m ve xv den xiiij lach
Octobris sterf Nelle Adriaen Willemsons huysvrou. Godt heb
die sielen , Amen." Ende in teycken dat 'tgeene voors. staet
warachtich is , soo hebben wij etc. dese met onse gewoonlicke
signature ondertek. op den 2) (oningevuld).
Elisabeth van .Talenesse, abdisse van Rijnsburg , dochter van
Adriaan van Matenesse , heer van Oud- en Nieuw-Matenesse ,
Riviere , Uiternesse , Hillegersberg , en van Aleid van Spangen , D was eene wakkere handhaafster van de voorregten der
abdij tegen den bisschop van Utrecht en den stadhouder van
Holland , minzaam en onbekrompen omtrent armen, streng en
fier jegens allen , die hare hoogheid te na kwamen. Gedurende hare lange regering werden abdij en kerk aanmerkelijk
verbeterd , de eerste uitgebreid , de laatste verfraaid , een oratorium gesticht , (le kerkgestoelten kunstig besneden. Zij was
4) Het wapen van Amstel , zijnde vier balken en een geruit S. Andrieskruis daar boven , werd ook steeds door den tak Ian Am,tel van
Mynden gevoerd.
2) A. van Buchel, MS., geteekend F. fol. 284 recto.
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eene voorstanderes van muzijk en zangkunst, ontving hare beoefenaars aan haar hof en moedigde de mannelijke ligchaamsoefeningen harer onderdanen door hare tegenwoordigheid bij
hunne koningspelen aan. Zij vermeerderde de inkomsten der
godshuizen, wijzigde de statuten van het H. Geest gild, door
Mabelia van Wassenaar in 1327 gesticht en door Agnes van
Hoorn in 1380 geconfirmeerd , bevestigde de fundatie van het
St. Anthonisgilde te Boskoop en begunstigde de beoefening
der wetenschappen. Volgens eene oude lijst der abdissen stierf
zij den 9 Nov. 1494, na eene regering van 29 jaren, en werd
met groote pracht in het graf nedergelegd , waarin , behalve
andere leden van haar geslacht , hare zuster Elizabeth rustte."
Naar aanleiding dezer bijzonderheden , gegeven door dr. G.
D. J. Schotel in zijn werk , getiteld : De abdij van Riinsburg,
bl. 199, deelt de heer J. J. de Geer omtrent de genoemde
abdisse nog de navolgende aanteekeningen mede:
Elizabeth van Matenesse , abdisse , was gedoopt naar Elizabeth van Hodenpijl, hare overgrootmoeder, terwijl hare zuster,
mede Elizabeth van Matenesse genaamd en in het jaar 1446
gehuwd met Dirk van der Does 1), haren voornaam droeg naar
hare grootmoeder Elizabeth van der Horst 2).
Zeventien jaren na den dood der abdisse Clementia van der
Horst, hare oudm ije, die omstreeks 1442 stierf, werd Elizabeth van Matenesse tot abdisse van Rijnsburg verkoren en bekleedde deze hooge waardigheid van 1459 tot 1494, dus gedurende een tijdsverloop van 35 en niet van 29 jaren. Toen zij in
het jaar 1494 overleed, had zij den hoogen ouderdom van 85
jaren bereikt, naar luid van haar grafschrift, vroeger te vinden
1) Huwelijksvoorwaarden van Dirk van der Does en Elizabeth van
Matenesse Adriaans dochter. Daarin worden als broeders van Elizabeth vermeld Wouter en Gijsbrecht van Matenesse. --1446, April 30.
2) Elizabeth , dochter van Alpher van der Horst en Elizabeth van
Hodenpijl, huwde met Wouter van Matenesse, wiens zoon Adriaan in
4405 in den echt trad met Meid , dochter van Philips van Spangen en
Elizabeth van 1Jsselstein, en onder andere kinderen verwekte twee dochters, beide Elizabeth genaamd.
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in het pand of den ommegang der abdij en aldaar » gesteecken
int hout onder een steen tafereel beneffens haer sepulture."
Onze abdisse rustte derhalve niet, gelijk de heer Schotel stelt,
in hetzelfde graf als hare moeder Aleid van Spangen en hare
zuster Elizabeth van Matenesse , gemalin van Dirk van der
Does , die niet in het pand of ommegang der abdij , maar
aan de noordzijde der kerk » onder de orgelen" begraven lagen , te zamen met Adriaan van der Does Dirksz. en diens
beide echtgenooten Elizabeth van Cats en Geertruid van Remmerswaal, » als all 't selve breder is blijckende bij seeckere sarck,
leggende opde sepulture vande voors. persoonen inde voors.
kercke tot Rijnsburgh, midsgaders bij seecker gecontrefeyt bardt,
daer over hangende , in welck bardt aen d'eene sijde Adriaen
van der Does jnt volle harnasch met sijn wapenrock voor een
scabelle knielende is , voor hem hebbende sijn wapenen van
der Does , wesende een root velt met negen gouwen ruyten ,
boven vijff ende beneden vier, ende aende ander sijde de voors.
joffr. Alijt van Spangen, ende dat oock niette wapenen van
Spangen ende Mathenes respective voor hem hebbende; welcke
wapenen van Spangen is een guide velt met een blauwe baere
ende drie roye leuwenhooffden , boven twee ende onder een ;
ende 't wapen van Mathenes is een silvere velt met een dwarsse
roode baere , comme roten oosten , met drie guide sterren
inde selffde baere" I).
In het kapittelhuis der abdij hing mede een » epitaphium
ende conterfeytsel" van de abdisse Elizabeth van Matenesse ,
waarboven gesteld waren hare acht kwartieren » over haer hoofte
geschildert wesende." Deze wapens waren ook in zekere kamer , onder hare regering getimmerd, in de steenen uitgehouwen, waarop de balken rustten ; terwijl voorts hare zestien
kwartieren gesteld waren » aen seeckere oratoire staende in de
kerk vande selve convente , waerinne d'abdissen gewoonlijck
waren te sitten."
Nog schonk Elizabeth van Matenesse een glas aan de kerk
1) Vgl, Berigten van het Historisch Genootschap, III. D. I. St., bl 7a.
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der Kruisbroeders te Schiedam , waarop zij afgeschilderd was
in baar geestelijk gewaad , knielende , met een staf in hare
hand , » hebbende van 's vaders wegen boven haer hooft hangende aende rechter sijde de wapenen van Mathenes ende Horst
onder een helmeth , ende van 's moeders wegen aende slincker sijde oock onder een helmeth Spangen ende IJsselstein."
Dezelfde vier kwartieren of verwapeningen bevonden zich ook
nog op vier klokken , welke Elizabeth van Matenesse in der
tijd , met nog twee andere klokken , had doen gieten , en die
zich omstreeks het jaar 1570 nog in den toren te Rijnsburg
bevonden.
Deze aanteekeningen zijn genomen uit een eysch en repliek
aan het hof van Utrecht overgegeven van wege Hendrik van
der Does (zoon van Adriaan van der Does en Geertruid van
Remmerswaal en kleinzoon van Dirk van der Does en Elizabeth van Matenesse) , als bij benefice van inventaris aanvaard
hebbende de nagelatene goederen van wijlen zijn broeder Adriaan van der Does, impetrant, op en tegen Adriaan van Zuylen,
deken van St. Jan te Utrecht, Dirk van Zuylen, kan. van St.
Marie te Utrecht , Dirk van Zuylen , kan. van St. Pieter te
Utrecht, Dirk van Zuylen, ridder, schout der stad Utrecht,
mitsgaders Johan , Elizabeth en Anna Utenham , en Harman
van Zuylen , gedaagden , betreffende de heerlijke goederen nagelaten door Dirk van der Horst 1), jongsten zoon van Alpher
van der Horst 2) en Judoca Dirks dr. van Zuylen.
1) Deze Dirk van der Horst werd in 1535, na doode van zijn oudsten broeder Alpher , die kinderloos overleed , met het huis ter Horst
verleid en stierf zonder geboorte na te laten , behalve een natuurlijken zoon , Gijsbrecht van der Horst genaamd.
2) Oudste zoon van Alpher van der Horst en Elizabeth van Hodenpijl en broeder van Elizabeth van der Horst , eerste gemalin van Wouter van Matenesse.
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12. Vergadering. 5 Junij 1852.
Bibliotheek. Handschrift, inhoudende verschillende stukken betref
fende de Oost-Indische Compagnie. Brieven van J. A. van
Riebeek, 1659 , 1660. De Bandieten, groote publieke bijeenkomst gehouden in de Kaapstad, 1849. Oude kaart van ZuidBeveland. Inventaris der archieven van Joachim Jansz., commandeur van de St. .Pieters kerk te Leiden , 1554. Losse genealogische bescheiden betreffende de geslachten van Adrichem ,
Alkemade , .Issendel ft , Boetbergen , Cuilenburg en anderen.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer M. Gachard te Brussel de navolgende , door
hem in het licht gegeven , geschriften.
Rapport á M. le Ministre de l'Interieur sur differentes series
de documents concernant l'Ilistoire de la Belgique, qui sopt conserves dans les archives de l'ancienne chambre des comples de
Elandre, à Lille. Bruxelles , 1841.
Rapport éc M. le .Ministre de l'Interieur sur les documents concernart l'Histoire de la Belgique, qui existent dans les dépóts
littéraires de Dyon et de Paris. Bruxelles, 1843.
Rapport d M. le Ministre de l'Intérieur sur mon deuxiéme
voyage en Espagne.
Rapport á M. le Ministre de l'Interieur sur les anciens'comptes
des villes et des chétellenies conserve's aux archives 961e/rates du
Royaume. Bruxelles , 1851.
Lettre à la Commission Royale d'Histoire sur les documents
concernant l'histoire de la Belgique qui existent dans les bibliothèques de Madrid el de l'Escurial. Bruxelles , 1844.
Lettre (l MM. les Questeurs de la Chambre des Représentants
sur les documents concernant les anciennes assemblees nationales de
la Belgique, qui existent 1 la Ilaye. ilruxelle's, 1843.
Sur la chute du cardinal de Granvelle en 1564 .
Sur la situation d' Anvers , lorsque le prince d' Orange y fut
envoys au mois de juillet 1566,
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Note sur l'origine du nom de Gueux.
Particularités inédites sur les deniers moments de Philippe H.
Documents pour l'histoire litteraire de la Belgique.
Sur la retraite du cardinal de Granvelle en 1564.
Leftres de Franpis de Halewin , seigneur de Zwevegher , ecrites en 1575.
Sur les Archives du conseil supreme de l' Inquisition á Madrid.
Particularités inedites sur la Saint-Barthelemy.
Correspondance du due d' "Jibe sur l'invasion du comte Louis
de Nassau en .Prise, 1568. Bruxelles, 1850.
Ufa fragment de l'histoire de Guillaume le Taciturne (1572).
Notice sur le conseil des Troubles.
Note sur les memoires du dief et president de Nény.
Sur le projet de M. Nelis de publier une collection d'historiens
de la Belgique (1783).
Ex/rails analytiques de quelques comptes de la recette generale
4. conservés aux archives du départernent du Nord á Lille.
Van den heer A. Pinchart te Brussel.
Mémoire sur les díjférentes branches d'industrie et de commerce
suivantes , en 1776 : 1° Caractères á imprimer ; 2° Cartes á
jouer; 3° Livres , cartes géographiques , estampes et tableaux.
Notice sur les antiquites Gallo-Romaines trouvees dans le Hainaut, 1847.

Seconde Notice sur le méme sujet , 1848.
De l'in f éodation du coma de Namur au comté de Hainaut.
Mons, 1850.
Van den heer J. G. A. Luthereau te Brussel.
Jean Joret , poète normand du XV e siècle. Paris, 1841.
Notice sur M. le baron de Rejfenberg. Bruxelles, 1850.
Opinion d'un voleur arlistique et litteraire sur la contrefacon.
Bruxelles, 1852.
Van den heer H. Somerhausen te Brussel.
Mythologie of godenleer der Noordsche volken. Gent , 1851.
Van den heer mr. M. C. van Hall te Amsterdam:
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De zelfstandigheid der ziel. Aan prof. J. L. C. Schroeder van
der Kolk. Amsterdam, 1852.
Van den heer A. Faure Jz. aan de Kaapstad.
An earnest and respectful appeal to the British and foreign
bible society by its south African anxiliary, of- behalf of the injured colony of the Cape of Good Hope. Cape Town, 1849.
Opgaven van de veldkornetschappen en derzelver grenzen als
aanbevolen door de onderscheiden resident magistraten te worden
bevat in hunne respective districten. Kaapstad , 1850.
Proceedings in the supreme court of the Cape of Good Hope,
in the case of Jacob Letterstede vs, the Rev. George Morgan , John
Fairbairn, Thomas Sutherland, John Heyning van Renen and
Olo' Marthinus Bergh. Cape Town , 1850.
Supplement to the proceedings in the above case. Cape Town, 1850.
Supplement to the » South African Commercial Advertiser."

October 27, 1849.
General order of H. G. Smith , lt. gen. commander-in-chief.
16 Oct. 1849.
I)e beer mr. J. M. van Pabst van Bingerden zendt namens
den heer A. J. B. de Roye van Wichem te Nijmegen :
Twee afdrukken 1°. van het zegel der kerk van St. Michaël
te Zwolle en 2°. van het zegel van een nonnenklooster van
de orde van St. Franciscus.
Worden gesteld in handen der Commissie voor de Sfragistiek.
Handschrift , inhoudende verschillende stukken betreffende de
Oost-Indische Compagnie. De heer A. Leupe berigt bij missive van 1 Jan. 1852, geschreven aan boord van Z. M. fregat
Prins Hendrik der Nederlanden , ter reele Padang (westkust
van Sumatra) , dat hij thans onder zich berustende heeft een
handschrift in folio, groot 443 bladzijden, bestaande uit: Diversche beschrijvinge , ordonnantiën, instructiën , zeynbrieven, rapporten , journalen , missiven enz , concernerende de slant , zeylagie
ende negotie van de Vereeniclide geoctroyeerde Nederlantsche Oostindische Compagnie. Op dit handschrift is een register vervaardigd , inhoudende :
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a Instructie voor den e. heer generael ende raeden van
India , anno 1617 1) .376
Instructie voor allen plaetsen en comptoiren in Indien
waer naer hun int administreren van de justitie 403
sullen hebben te reguleren , anno 1618. (L. Read). 407
b Beschrijving van den proffijtelijcken handel van China 234

op Japan , anno 1622. (J. P. Coen).

241

Instructie van de e. heer J. Pietersz. Koen aen den
e. heer generael Pieter de Carpentier op sijn ver- 170
treck naer t vaderland gelaten , 1623.

190

Vertooch van den generaelen stant van Indien door
d'heer generael Coen aen Naere Ho. Mo. overge- 200
levert , 1623.
224
c Poincten van reglement tot redres van de staet in In- 191
dien, 1623.

199

d Wederlegginge eeniger poincten in contra der poincten 254

van regt, 1623.

259

Beschrijvinge van de eerste belegeringe van Batavia,
anno 1628 2).
Id.

»

225
u

tweede

»

U

n

anno 1629 3).

310

e Missive van den heer P. Nuyts overt ophouden der
vaderl. retourschepen , anno 1631.
262
Schriftelijck antwoort van den hr. Nuyts aen de e.
heer generael ende raeden van India over sijn ver260
senden naer Japan , 1632.
Sententie tot laste van d'e. heer Pieter Nuyts door
den achtbaeren raedt van Justitie op Batavia uytgesprocken, 1634.
334
f Instructie voor den e. heer generael Hendrik Brou-

wer , 1632 4).

390

4 en 4) Mr. P. Meyer , Verzameling instructien , orders en reglementen, blz. 23-47.
2 en 3) Hist. beschrijv. der reizen , XX D., blz. 92 en volgg.
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Blz.

Id. voor de vloote van den commandeur Jacob Janszoon
Coorencray gaende van Batavia naer Persie , 1633. 138
g Zeynbrieff voor de vloote van den Com dr. Coorencray,

1633.

16 7

h Order van de heeren seventhienen overt bejegenen van

de schepen , die uyt Vranckrijck egde Oostvrieslant
152

stonden te Bomen , 1633.

i Missive door de e. heer generael aen de gouvern.
J. Overschie directeur in Persie geschreven , 1633. 154

166

(Hendrik Brouwer).
k Instructie voor den coopman Marcus van Oldenburch

gaende expresselijck gecommitteerd aen den grooten 415
Mogol Cha Sean , 1633.

422

Instructie door den e. heer Jan Carstens aen respective schepen van zijne vloote gaende van Persia naer
429

Suratte , 1633.
Seynbrieff voor de vloote van den e. heer Johan Carstens gaende naer Mosambique op den vijant uyt

424

cruysen , 1633.
1 Instructie op den Malabaerschen handel , 1634.

84

Id. voor de schepen Egmont ent Guide Zeepaart gaende 407
414
van Suratte naer Persia , 1634. (Pieter Vlack).
Id. voor de schepen Banda, Zeelant, Prins Willem,
Sutphen, 's Hertogenbosch ende Egmont , 1635.

80

in Journael gehouden bij den directeur generael op Batavia, anno 1636 (Januarij tot Mei Phil. Lucaszoon) 343
373
waarin onder meer anderen voorkomen :
Missive van den coninck van Banjar Massingh aen de
e. hr. generael.
D
D
Id.

D

D

Coete.

Accoort getroffen door den hr. Hans Putrian met die
van Mattouw ende andere dorpen opt eylant van
Formosa , 1635.
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Biz,

Rapport van de e. president Nicol. Coeckebacker betreffende den handel in Japan ende Touquyn.
A dvysen van den oppercoopman Abraham Duyncker
uyt Quinam.
Missive ende geschencken van den coninck van Siam
aen den heer generael enz.
U Instructie dienende tot de toursen ende zeylagie van
Batavia naer de custe van India uyt cruysen, anno
(A. van Diemen).
434
0 Id. door de e. heer Anthonie de Caen aen de respective schepen zijner vloote gaende van Nederlant naer
Indien , anno 1636 behandicht.
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p Beschrijvinge van Amboina, Hittoe, Louhoe, Combelle 86
ende dependerende eylanden 1629.
q Id. van de eylanden van Banda.

98
303

309
Corte beschrijvinge van de stadt Brodera ende omstandicheden van dien.
114
Beschrijvinge van de stadt Brotcha ende de gelegentheden vant lap t ende de regieringe van Gusuratte.
122
Id. van de gelegentheyt des conincrijckx van Siam.

242

Id. van de stadt Gamron inde golf van Persia.
Id. van Laar in Persia.

324
325
326

Id. van de stadt Chiras in Persia.

Id. van de stadt Spahan hoofdstadt in Persia.
327
Naemen van de plaetsen ende de mansils die men int
op ende affreysen naer en van Spahan te passeeren
heeft, oock haer distantie van den anderen.
333
r Jaerlijcxe ende ordinarische besendinge van Batavia nae
alle quartieren van India.
423
Prijseourante van eenige coopmanschappen in de riviere
van Chincheo , anno 1626.
443
s Beschrijvinge van de westcust van Sumatra.
1
Vervolg van de buyten eylanden van dien.

17
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Blz.

Bevindinge vant eylant Engano.

19

Beschrijvinge vant voorschreven eylant.

19

Coursen int oostel. mousson van Battavia naer Poulo
Tayman.
Peylinge van de reede voor de riviere van Jamby.
Van Jamby buyten Linga om tusschen Bintangh ende
Poulo Paniangh door naer Johor.
Verclaringe van Maleitsche Cust.
Beschrijvinge van de bocht van Siam.
Bevindinge op de cust van Combodia.

21
23
23
24
26
29

Van de winden en zeden tusschen Patanie ende Siam. 30
Instructie op de vaert van Siam.
Om te zeylen van de riviere van Siam nae die van Cam-

30

bodia int eerste van Julius.
Beschrijvinge van de riviere van Cambodia.
Cours van p. Taymon na p. Condor en de cust vant

31.
33

Siompa, China ende Japan, verclaringe van de vlacte 34
41
van p. Cicior.
Loopinge van de cust, zegge stroomen, op de cust vant
Siompa ende China met de N. mouson.
Teeckenen van weder op de cust van China.
Uyt de Portugese leescaerte bij de schepen van de compagnie verovert over p. Catam enz.
Onderwijs om van p. Catam nae de stalt van Maccau

43
44
44

te zeylen.
Van buyten Samchoan nae Maccau.
Onderricht voor die de eylanden van China niet be-

47
48

kent zijn.
Cours naer Maccou om op diep water te blijven.

49
50

Bevindingh in de bocht van Conhay bij westen Samchoan. 50
51
Cours van Maccou nae Malacca.
Beschrijvinge van de cust van China van de riviere van
Chincheo aff tot in de eylanden van Maccou.
Beschrijvinge van de riviere van Chincheo.

52
54
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Bk.
Id. van de cust ende baeven en tusschen de riviere van
Chincheo ende de oostelijckste eylanden van Maccou. 56
Grond bij oosten en bij westen van Maccou.

63

Cours van Maccou naer Siainpo.

63

Verkenning van Chincheo.

65

Cours van Chincheo nae Japan.

73

Stroom int mousson van Japan nae de Molucco ende
wederom.

74

Streckinge uyt Japan buyten om Formosa nae de cust
van Lucons.

74

Cours buyten de Philippine om naer de Molucos.

75

Id. van Japan langs de custe van China nae de Caep
Rolinao ende Luton.

75

Grond ende cours van caepe Sumbor nae Japan

77
58

Cours nae Ferando.
Beschrij vinge van de west cust van Formosa , China
ende Piscadoris.
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Moussonnen langs Java , Sumatra ende de cust van
Coromandel.
286
t Zeynbrieff van de heeren bewinthebberen om naer India
te zeylen.
Memorie om bij den zeynbrieff te voegen.
Noch nader memorie bij den zelve.

99
102
108

sz Instructie om in de herfst vant patria naer Indien en
Java te zeylen.
111
Translaten van diversche Portugese geintercipeerde brieven, anno 1634 voor Couterin met de galeye St. Joris afgeworpen (door den viceroy Don Migel de No- 315
ronha conde de Linhares van Malacca). (10 stuks). 323
De namen der schippers en stuurlieden , van welke in het
handschrift melding wordt gemaakt , zijn de volgende :
1600. Roeloff Pietersz. van Hoorn , schipper opt wapen van
Hoorn.
VIII. J.

20
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1600. Cornelis Pietersz. Cos.
»

»

Cornelis Jansz. Melcnap., schipper op de Morgenstar.

op Waelwijck.
1602. Jacob Rijcx van Opmeer.
1618. Paulus Jansz. van Alcmaer , stierman.
D

1617. Cornelis Cornelisz. Reyerssen.
1614. Cornelis Reyersz., schipper.
1621. Pieter Reyersz., stierman.
»
op de Swarte Leuw.
Reyer Cornelisz.
D

D

Arent Maertsen de Leeuw , stierman bij Jacob Cooper.

D

Claes Fransz., stierman.

1626. Hendrycx Keyser , stierman.
1629. Cornelis Claesen.
1619. C. C. t'Hart , op het schip den Orange boom.
1626. Michiel Hendriksz. uyt St. Michiel , jacht Delfshauen.
Simon Jansz. van Purmerend.
Claes Gerritsz. van Haerlem, stierman op Masulipatam.
IJsbrant Cornelisz. van Petten, schipper op twapen van
Amsterdam.
R. Coomans.
Pieter Jansz.
Willem Jansen Ooster.
Hendrik Jansen Bremer , stierman op Nieu Zeelant.
Willem Jansen Gouverneur.
Theunis Willemsz. Spinola, schipper op Brouwershaven.
stierman p
Michiel Vis ,
Jan Willemsz. La dalen.
Bartout Adriaensz., onder stierman bij Jan Pieterse Reus.
Jan Pietersz. Reyns.•
,
Cornelis Jansz. Lastman , (Pascaert).
Cent Bouwens , (Nieuwe pascaert).
Willem Jansen Amsterdammer, (Gouverneur van Solor).
(Leescaert).
Dit merkwaardig handschrift behoort in eigendom aan den
heer P. baron Melvill van Carnbée, die aan den heer Leupe
welwillend heeft toegestaan , ten behoeve van het Genootschap
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daaruit alle die afschriften te nemen , welke men ter uitgave
belangrijk moge beschouwen.
Het Bestuur wordt verzocht aan den hoogleeraar F. J. Veth
te Amsterdam een afschrift van het register toetezenden , met
beleefd verzoek om eenige inlichtingen te willen geven , in hoe
verre namelijk de daarin voorkomende stukken in druk bestaan
en welke hem daarvan waardig toeschijnen , om, in het belang
der geschiedenis onzer overzeesche bezittingen , te worden opgenomen in een der genootschappelijke werken.
Brieven van J. A. v. Riebeek , 1659, 1660. De heer Leupe
biedt tevens het Genootschap aan de Engelsche vertaling van
twee missiven van J. A. v. Riebeek , ged. 5 Maart 1659
en 16 Maart 1660, voorkomende in het werk van den heer
Moodie, getiteld: Record or a series of official papers relative to
tjee condition and trea1ement of the native tribes of South-A frica.
Volgens narigt van den heer Faure , berusten de oorspronkelijke, in de Nederduitsche taal geschreven, brieven hoogst vermoedelijk op het Gouvernements-kantoor der Kaapstad. Het
is vare belang ze met het translaat te vergelijken, te meer daar
er in de dagteekening een misslag schijnt te bestaan.
De heer L. hoopt ook de oorspronkelijke stukken aan het
Genootschap te kunnen toezenden.
De bandieten , groote publieke bijeenkomst gehouden in de Kaapstad op den 19 Mei 1849. » Het is" , meldt ons voorts de
heer Loupe , » bekend, hoe de moedige Kapenaars , waaronder
vele van de vroegere kolonisten afstamden , met goed gevolg
geijverd hebben om den maatregel van het gouvernement,
welke van deze Oud-Hollandsehe bezitting eerre bandieten-kolonie maken wilde, tegen te gaan." In de veronderstelling,
dat wellift de stukken daartoe betrekkelijk van eenig belang
door het Genootschap mogen worden geacht , biedt de voorn,
heer ons, onder toezegging van meerdere bescheiden deswege,
het verhaal van het verhandelde op de daartoe gehoudene vergadering van 19 Mei 1849 aan.
Wordt gesteld in handen der Commissie van Redactie.
20
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Oude kaart van Zuid-Beveland. Door een der leden wordt aan
het Bestuur des Genootsehaps verzocht Benig onderzoek te willen doen naar het bestaan van eene kaart van het eiland ZuidBeveland , vervaardigd v66r dat het groote oostelijke gedeelte ,
onder den naam van het verdronken land van Z.-B. bekend
hiervan werd afgescheurd , of wel naar eene bijzondere kaart
(lier verdronken landen , waarop bepaaldelijk zijn aangeduid de
grensscheidingen der onderscheidene ambachten of heerlijkheden,
die dit land uitmaakten, en welke opgaven of verdeelingen op
de kaarten , voorkomende in Reygersberch's Chronijk, zoowel in
de eerste uitgave, als in de latere van Boxhorn, Smallegange's
Chronijk , Ermerins, Zeelandsche Oudheden , den Teyenw. staat
van Zeeland en andere werken, onvolledig of in het geheel niet
worden aangetroffen.
Men vermeent , dat eene zoodanige kaart in eene der openbare of bijzondere verzamelingen der stad Utrecht vermoedelijk zal aanwezig zijn , als hebbende de bedoelde landstreek
voorheen tot het bisdom van Utrecht behoord.
Inventaris der archieven van Joachim Jansz., commandeur der
St. Pieters kerk te Leiden, 1554. De heer mr. H. Hooft
Graafland legt over een hem toebehoorend, zeer keurig geschreven , handschrift, ten titel voerende :
» Inuentaris , talengier oft state, jnt corte specifice van alle
alsulcke brieuen , acten ende munimenten, als den commenduer
van sincte Pieters kercke binnen der stede van Leyden jegenwoordich heeft ende jn possessie js , vanden preuilegien ,
pachten , renten ende jnhouden der zeluer , daer van zijne
voorzaten oock jn rustige possessie geweest zijn zonder yemants
weder zeggen , jmmers zoe lange dat geene memorie van menschen ter contrarie en ghedenkt, als tzelue volcomelicken mach
blijcken bij eenige rekeningen , maenboucxkens oft memoriale
manualen , gehouden bij de ontfangers derzeluer commenduerschape , ende datum van dien ju goeder ordine gestelt ende
daer bij verclaert js , in welcke folio die hier naer jnt lange
van woorde te woorde geregistreert ende geschreuen staen ;
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ende aangesien bij successie oft verloop van tijden eenige namen veranderen , zoe van eenige plaetsen , als jmmers ende
sondcrlinge vanden possessuers, zoe js tzelue bij goede verclaringe geextendeert in andere blaffaerden van possessor te possessor ende van tijde te tijde , ten eynde die voors. commenduersehape daer van voorts mach blijuen jn goeden rechten
ende vreedtsame possessien , alst behoort. Actum jn Martio
anno xv c vier ende vijftich , stilo communi , bij heeren Joachim Jansz. , priester tDuytscher oorlens der balyen tUtrecht ,
jeghenwoordich commenduer voorschreuen" 1).
Wordt gesteld in handen der Commissie van Redactie tot
nader onderzoek.
Losse genealogische bescheiden betreffende de geslachten van Adrichem , Alkemade , Assendel f t , Boetbergen , Cuilenburg , Dever ,
van der Does , Duivenvoorde , van der Eenz en van der Mije ,
Ew k, .Freyse, Gaasbeek, van Gelder, Ilaeften, Heysterbach, van
.Hemerien, Heukelum, Sonoy , Uien Eng , Uien Weerde , Voorst,
Wely , van der [Villen , Zandwijk en anderen. Medegedeeld uit
de archieven van Matenesse door den heer J. J. de Geer.
Adrichem.
Hendrik van Croenenborch, de oude ridder, heer van Croenenborch en Loenen, en Catharina vander Lecke, zijne gemalin,
doen afstand van de opbrengsten der tienden van Naaltwijk ,
hun door Klaas van Adrichem toegezegd , behoudens het regt
daartoe voor hun zoon Willem van Croenenborch, na hun
dood , en op voorwaarde dat Klaas van Adrichem jaarlijks ten
hunnen huize binnen de stad Dyest de lijfrente van 400 Wilh.
Holl. schilden zal betalen, welke hun neef Reinold van Brederode hun verschuldigd is. 1445, Maart 12.
Zoenbrief van den doodslag, gepleegd door Klaas van Adrichem aan Willem Pieters Dever zoon. 144G, April 10.
Aalbrecht van Raphorst Dirksz., schout te Haarlem , kwijt
Klaas van Adrichem voor eene som van 80 ponden, als

zoen-

1l Zie over dezen commandeur, Oilers, Beschrijving van Leuten.
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geld van den doodslag van Willem Pieter Devers zoon. 1446,
April 10.
Erfpacht van 20 m. 1. met eene huizinge in Briedsaep, uitgegeven door Klaas van Adrichem. 1447, Maart 10.
Jan van Wassenaar , ridder , heer van Voorburg , kwijt voor
zich en zijn broeder, den proost van St. Jan binnen Utrecht ,
zijnen neef Reinold van Brederode voor eene huizinge, staande
in de Koningstraat te Haarlem en gekocht door Klaas van
Adrichem. 1452, Maand. na St. Mathijs apost.
Alkemade.
Floris van Warmond , priester te Warmond , Floris van Alkemade Hendriksz., Hendrik van Alkemade , schout van Warmond , en Floris Foytekyn Willemsz., schout in het ambacht
van Alkemade, oorkonden, dat wijlen Hendrik van Alkemade,
ridder , eene kapelrij ter eere Onzer Vrouwe in de kerk te
Warmond gesticht en daartoe 6 m. 1. in het ambacht van
Warmond en 13 m. in het ambacht van Alkemade gegeven
heeft , met behoud van het regt van begeving voor zijne wet•

tige nakomelingen. 1354, Dond. na St. Geert. (Afschrift).
Bekrachtiging dezer stichting door Johan , bisschop van
Utrecht. 1354, April 22. (zl fschrift).
Melis IJsbrandsz., schout in den Zevanc, geeft aan IJsbrand
van Alcmaede den vrijen eigendom van het regte derdedeel
van den Warderbroek gelegen in den Zevanc. 1365, Zond.
na St. Pouwel.
Uitspraak van Aalbrecht , graaf van Holland enz., in een
verschil over een stuk lands , genaamd Wijderbroek en Cokesdijk, tusschen Floris van Alkemade IJsbrandsz. en de gemeene
buren van Warder Reimerswaale. 1390, April 16.
Schuldbekentenis ten behoeve van Floris van Alcmaede. 1453,
op St. Jacobs avond in den zomer.
Verpachting van 's Heren Warderbroeck door Floris van Altmade , op voorwaarde van den dijk te onderhouden, naar luid
van de keuren van Oesthusen. 1498, Nov. 21.
Verkoop van '4 van den Waerderbroick , gelegen bij Edam,
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ten behoeve van Willem van Alemade , ridder , schout van
Leiden. Jan van Duvoerde , Abel van Colster , Jacob Mourijs
zoon, Claas Eyeneus zoon van Cats , Hugo van Assendelft en
Joost Sassbout , raadslieden van Holland. 1515, Junij 11.
Verpachting van eenig land bij Edam door Willem van Alekemade, ridder, hoogheemraad van Rijnland. 1547, Maart l5.
Overdragt van eenig land gedaan door Diederik van Alckemade. 1632, Julij 30.
Assendelft.
Gerrit , heer van Assendelff , raad des hertogen van Bourgondie , beleent zijnen broeder Willem van Assendelff met 9
m. 1. in Maasland en 4 m. 1. op die Soutenveen , welke hij
is houdende van Johan graaf van Nassau , Diets en Vianden,
heer van Breda. 1456, Nov. 15.
Gerrit, heer van Assendelft, Eemskerk enz., ridder, verleidt
zijnen neef Adriaan van Matenesse, ridder , na doode van diens
moeder Marie van Assendelft, wed. van Johan van Matenesse,
met 9 m. 1. in het ambacht van Maasland en 4 m. 1. opten
Zoutenveen. 1548, Mei 2.
Anna , vrouwe van Assendelft , Heemskerk, Castricum, van
den lande van der Lek en van Swindrecht , douairiére van der
Aa , verleidt Johan van Matenesse , heer van Matenesse , Opmeer , Itiviere , na doode van zijn vader Adriaan van Matenesse , met 9 m. 1. in Maasland en 4 m. opten Souteveen,
1622, Sept. 7.
Boetbergen.
Huwelijksvoorwaarden van Herman van Boetbergen , zoon
van Johan van Boetbergen, (ridder, erfmaarschalk van Gelre),
en Elizabeth van Voerst, dochter van wijlen Johan van Voerst.
Huwelijkslieden zijn Johan van Boetbergen, vader, Emout van
Palant , heer van Moubach enz., Adriaan van Boetbergen, ouder
broeder , en Jacob van Ryemsdijck , ambtman tusschen Maas en
Waal , ter eener , en Margriet van Homoet , vrouwe van Doerenweert , wed. v. Johan van Voerst , moeder, Frederik van
Voerst , Reinald van Voerst en Johan van Voerst , broeders ,
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Johan van Arnhem , Johan van Sallaut en Beernd van Presinchave , ter andere zijde. Herman van Boetbergen brengt
o. a. ten huwelijk het huis en hof ter Dukenborch met al zijn
toebehooren , gelijk wijlen Herman van Sandwijk het voormaals,
en Johan van Boetbergen het na dezen bezeten heeft. 1501,
op Onzer Vrouwe avond Nativitas.
Cornelis van Boidbergh , erfmaarschalk van Gelre , belooft
zijnen oom Herman van Boidbergh schadeloos te houden als
borg voor zich en zijne moeder Adriana van Eyll en van Boidbergh met haar echtgenoot Goert van Boickholt , betrekkelijk
de uitkeering van goederen vermeld in zijne huwelijksvoorwaarden met Agnes Huen van Anstraedt. 1519, Zat. na Gereonis
et Victoris.
Pensioen van f 150 jaarlijks ten behoeve van Janne de
Boetberghe. 1544, Mei 12.
Aanstelling van Johan van Boidtberghe tot regter te Nijmegen. 1553, Junij 15. Eed gedaan 19 en 26 Junij.
Erfmaaggescheid tusschen Margaretha van Boidtberch , wed.
van Hendrik Valkenaar, en Willem van Dornick , als man en
voogd van Elizabeth van Boidtberch , hare zuster , betreffende
de nagelaten goederen van haar vader Johan van Boidtberch ,
gelegen in de stad, schependom en rijk van Nijmegen, in het
ambt van Over-Betuwe , in het graafschap Zutphen of elders.
Scheidslieden zijn Zweder van Voirst , heer van Dornenburch ,
en Arend van Boenenburch genaamd van Hoenstein, heer van
Ubbergen 1), ter eener, en Johan van Dornick en Joost van
Amstel van Minden , heer van Loynersloet (Loendersloot) , ter
andere zijde. Margaretha verkrijgt o. a. liet leengoed ter Duyckenborch, gelegen in het schependom van Nijmegen. 1576,
Junij 26. (Met zes zegelen).
Cuilenburg.
Testament van Johanna van Zwieten , vrouwe van ()Timer,
4) Dezelfde persoon , welke in de Berigten van het Hist. Gen., III.
D., I. St., blz. 85, verkeerdelijk genoemd wordt Arend van Bomen-

burg of Bemmelsberg, graaf tot Ubbergen buiten IV ijrnegen.
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wonende te Leiden. Erfgename en naaste leenvolgster is hare
Dicht van Cuilenburg , die o. a. beërft de ambachtsheerlijkheid
van de Lier en Souteveen. Legatarissen zijn de jufvrouwen
van Bouckhorst en Oisterwijck , broeders- en zusterskinderen
van hare nicht van Wijngaarden , benevens hare neven Jacob
en Jan van Wijngaarden , van welke de laatste de hooge heerlijkheid van Opmeer , met de Rijntienden , verkrijgt. 1549,
Sept. 25.
Testament van Philips van Hamal , heer van Moncheau ,
Zuerbempde, ridder, en van zijne gemalin Margriete van Cuilenburg , oudste dochter van Johan van Cuilenburg , heer van
Rijnswoude , Vuerse. Philips van Hamal maakt aan zijne gemalin in lijftogt o. a. den burg en de heerlijkheid van Moncheau , leenroerig aan den bisschop van Luik , het huis en de
heerlijkheid van Zuerbempde en Kersbeecke , leenroerig aan
den hertog van Brabant en aan de Heeren van St. Servaas te
Maastricht, de tienden te Oerschot , de heerlijkheid van Elichten , leenroerig aan den aartsbisschop van Keulen en afkomstig
van Dirk van Linden. Margaretha van Cuilenburg vermaakt
in lijftogt aan haar gemaal o. a. het huis te Poelgeest nu
Alkemade , haar ten huwelijk gegeven door haar grootvader
Willem van Alkemade, en de ambachtsheerlijkheid van de Lier
en Souteveen , haar ten huwelijk gegeven door Johanna van
Sweeten, vrouwe van Opmeer , hare oud-moeije. Zij vermaken te zamen aan hun oudsten zoon Willem o. a. alle
goederen , heerlijkheden , huizen , landen , beemden , bosschen ,
weiden , molens , tienden , als zij in leen houden van den bisschop van Luik, den hertog van Brabant, de Heeren van St.
Servaas te Maastricht en den aartsbisschop van Keulen, benevens het huis te Alkemade en de heerlijkheden van de Lier en
Souteveen, uit welke laatste goederen Willem, hun zoon, 600
guldens aan zijne zuster Anna zal uitkeeren. Philips van Hama!
verlangt begraven te worden te Zuerbempde. Zijne ouders,
broeders en zusters liggen begraven te Merchienes au Pont.
Wijlen Marie van Hamal , markgravinne van Arscot , vrouwe

282
van Chieveren en Elderen, zijne nicht; Anna van Hamal, zijne
zuster. Utrecht, 1554, Maart 24. (Afschrift).
Testament van Agatha van Alkemade , Willems dr., vrouwe
van Opmeer, de Vuurse enz., wed. van Johan van Cuilenburg,
heer van Rijnswoude , de Vuurse enz. Zij vermaakt aan hare
oudste dochter Margriete van Cuilenburg, douairiére van Monchiau, o. a. de heerlijkheid van Rijnswoude, met de tienden en
verder toebehooren, het huis te Poelgeest, genaamd Alkemade,
in het ambacht van Oostgeest , met de goederen daaromtrent
gelegen en leenroerig aan den burggraaf van Leiden en den
graaf van Nassau , de hofstede te Alkemade en de heerlijkheden van de Lier en Souteveen , met tienden , tinsen , pachten
en verder toebehooren. Aan hare tweede dochter Johanna van
Cuilenburg , gemalin van Charles van Bourgoignen, heer van
Sommersdijk , St. Ameland, o. a. de ambachtsheerlijkheden
van Zevenhuizen en Zegwaard en Palesteyn en de hooge ,
middelbare en lage heerlijkheid van de Vuurse en het goed
genaamd de Gelt. Aan hare derde dochter Maria van Cuilenburg , gemalin van IJsbrand van Merode , o. a. de ambachtsheerlijkheden van Soeterwoude, Stompwijk , Wilsveen
en Telingerbroek , met de Rijntienderi aldaar en in Hazerswoude , benevens de hofstede van Reynegum. Aan hare jongste dochter Florentina van Cuilenburg, gemalin van Johan van
Matenesse , heer van Riviere , o. a. de hooge , middelbare en
lage heerlijkheid van Opmeer , met tienden en verder toebehooren , en eene huizinge op het Rapenburg binnen Leiden , afkomstig van Johanna van Zwieten , vrouwe van Opmeer. Op
den huize Poelgeest , genaamd Alkemade, in het ambacht van
Oostgeest buiten Leiden. 1563, April 5. (Authentiek afschrift).
Agatha van Alkemade , wed. van Johan van Cuilenburg ,
vrouwe van Opmeer , ambachtsvrouwe van Rijnswoude , Lier
en Souteveen , van Zegwaard, Zevenhuizen, Zoeterwoude, sticht
en begiftigt binnen Leiden een armen-gesticht , bestaande uit
13 woningen en genaamd Bethanie , met de ordonnantie van
dat gesticht. 1563, Oct. 15. (Authentiek afschrift).
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Agatha van Alkemade draagt over, ex donatione inter vivos,
ten behoeve van hare drie jongste dochters, verscheidene landen , renten , erfpachten , tinsen en andere goederen. 1566,
Junij 25.
Huwelijksvoorwaarden van Floris graaf van Cuilenburg ,
weduwenaar van Elizabeth gravin van Manderscheid 1), vrijheer
van Pallant en Wijthem , heer van Weerdt , Lijnde , Leeder
enz., en Pilippa Sidonia gravin van Manderscheyt, dochter van
Johan Gerard graaf van Manderscheyt en Blanckehem , heer
van Gerthartsteyn , en van Margaretha geb. Wilt en Rijngravia. Getuigen , Otto Wilth en Rijngraaf , ter eener , en Philips graaf van Nassau, ter andere zijde. Keulen, 1571, Julij
10. (Af schri^ f t) .
Overeenkomst in ergerlijke geschillen tusschen Floris graaf
van Cuilenburg en Philippa Sidonia gravin van Manderscheyt,
zijne gemalin. Keulen , 1583, Jan 6. (Afschrift).
Nieuwe geschillen tusschen Floris graaf van Cuilenburg en
Philippa Sidonia gravin van Manderscheyt bemiddeld door gecommitteerden uit den Raad van State. 1592. (Afschriften).
Testament van Margaretha van Cuilenburg , baandervrouwe
en douairière van Monceaux, vrouwe van Rijnswoude, de Lier,
Souteveen , Alkemade. Zij vermaakt aan hare eenige dochter
Anna van Hamal, wed. van Gerard van Bergen 2), vrouwe van
Stabroek, eene som van f 1600 's jaars; aan Philips van Hamal,
jongsten zoon van wijlen haar oudsten zoon Willem , o. a. de
heerlijkheid van Rijnswoude, met haar regt en toezeggen tot de
heerlijkheid van de Vuurse , en de heerlijkheid van 't Woud
bij Leusden; aan Willem van Hamal, oudsten zoon van wijlen
haar oudsten zoon , o. a. het kasteel en de hooge heerlijkheid
van Monceau in Luik, de heerlijkheid, tienden en geregtigheden van Marchienes , het hof en de heerlijkheid van Surbemd
4) Huwelijksvoorwaarden van Floris van Cuilenburg en Elizabeth
van Manderscheid. 26 Aug. 1564.
2) Godefroi van Bergen, eenig zoon van wijlen Gerard van Bergen
en Anna van Namal.
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en Kersbeek in Brabant , het verbrande kasteel van Alkemade,
de collatie van Bethanie binnen Leiden en de heerlijkheden
van de Lier en Souteveen. Emerentiana van Hamal , eenige
dochter van wijlen haar oudsten zoon Willem verwekt hij Cornelia van Lalaing , eerst vrouwe in liet paleis van de Infante
van Spanje , aartshertogin van Oostenrijk , hertogin van Brabant, daarna zuster in het convent van St. Clara binnen Gent.
Karel van Hamal, jongste zoon van Margaretha van Cuilenburg,
mede overleden. Anna van Hamal, gemalin van Joris Rolyn,
heer van Aymeries , zuster , en Maria van Hamal, vrouwe van
Fontaine l'Evesque , halve zuster van Philips van Hama! , gemaal van Margaretha van Cuilenburg. Utrecht , 1607, Jan.
24. (Afschrift).
Testament van Florentina van Cuilenburg , wed. van Johan
van Matenesse , heer van Matenesse , Riviere , Opmeer. Zij
versnaakt aan haar oudsten zoon Adriaan de heerlijkheid van
Opmeer en stelt voorts tot erfgenamen aan hare vijf kinderen
Adriaan , heer van Matenesse en Opmeer , Johan , Domdeken
te Utrecht , Karel , ruwaard van Putten , Willem , heer van
Rascart , en Margaretha , gemalin van Herman Valkenaar, heer
van Duikenburg , Portengen. 1613 , Aug. 3.
Willem, graaf van Commingyes, vrijbaanderheer van Hamal
en Monceaux, enz., verkoopt aan Adam van Lokhorst , voor
de som van f 30,000, de bouwvallen der ridderhofstad Alkemade , eertijds genaamd Oud-Poelgeest , met ongeveer 41 m.
lands. 1617 , Junij 14 , o. st.
Dezelfde draagt over ten behoeve van Jacob van Dijk, raad
en ambassadeur van den koning van Zweden bij de Staten
Generaal , de heerlijkheid van de Lier en Souteveen , met het
huis Oosterlee , voor eene som van f 77,000. 1619, Junij 17.
Dever.
Reyner Dever van Heemsteden vermaakt aan zijne echtgenoote Jannen, dochter van Hughelu van Leyenberch , den lijftogt van de mindere helft van alle goederen , welke hij in
leen houdt van Albrecht , hertog van Beijeren , ruwaard van
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Holland , te weten van den tiend te Aerlerveen (?) , van Saodelwijk en den tiend aldaar , van 18 m. 1. gelegen te Lisse ,
en van eene jaarlijksche rente van 9 pond Holl. uit het rentmeesterschap van Kennemerland. 's 1-lage , 1370 , Zat. na St.
Mathijs.
Testament van Marie Dever van Minnen , weduwe van Joost
bastaard van Brederode. Zij stelt tot erfgename hare zuster
Elizabeth Dever van Minnen aan en legateert hare hofstede te
Heemskerk aan haar neef Joost van Matenesse , te komen
op zijn oudsten broeder Johan van Matenesse , in geval Joost
overleed zonder geboorte na te laten , en nog het een en
ander aan hare nichten Aleid van Schoten , echtgenoote van
Floris van Vliet , en Gijsberta van Schoten, huisvrouw van
Jacob van Cats. 1557, Dec. 4. (el fschrí). 1558 , Nov. 11.
(Originee l) .

Van der Does.
Fueye van der Does geeft aan zijn neef Willem van der Does
vergunning om eenen noodweg te maken over zijne Iaan en
landen gelegen bij zijn buis van der Does. 1479 , St. Valentijns avond. (Met het zegel van Fueye van der Does).
Stukken betrekkelijk een regtsgeding tusschen Johan van
Matenesse en Waernaert van der Does 1) over eene huizinge
en hofstede met toebehooren (te Heemskerk), door wijlen Marie
Dever van Minnen , wed. van Joost bast. van Brederode , bij
testament vermaakt aan Joost van Matenesse. 1564 en 1565.
Sententie peremptoir van het hof van Holland in de zaak
tusschen Johan van Matenesse , ter eener , en Jan van der
Does, ambachtsheer van Noordwijk , en Adriaan van der Does,
voor zich en zijne echtgenoote Maria van Borselen , dochter
van Elizabeth van der Does , broeders- en zusterskinderen en
erfgenamen van Warnaert van der Does, ter andere zijde. 1568.
April 2, n. d. Hove v. Holland.
Waarborg verleend door Philippa van Duve.ivoorde , wed.
4 ) Als gemaal van Elizabeth van Mijnen , dochter van Joost Dever
van Mijnen en zuster van Maria Dever van Minnen bovengen.
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van Pieter van der Does , heer van Rijnsaterwoude , Leymuyden en Vriesecoop. 1612 , April 24.
Sententie van het hof van Holland in eene zaak betrekkelijk
het testament van Marie Dever van Mijnen , wed. van Joost
bast. van Brederode , hangende tusschen de erfgenamen van
wijlen Johan, heer van Matenesse , ter eener , en Dirk van der
Does , baljuw van Rijnsburg , voor zich en te zamen met Francois van der Does, als ooms en voogden van de kinderen van
wijlen Steven van der Does , heer van Noordwijk , raad in het
hof van Holland , en vervangende Caspar van Eusum , heer
van Nienoort , Bredevelt , als man van Anna van der Does ,
te zamen erfgenamen van wijlen Johan van der Does , heer
van Noordwijk en raad in den Hoogen Raad van Holland, midsgaders Maria Rottaller van der Does, dochter van Adriaan bij
Maria van Borselen , als moeder van hare twee onmondige
kinderen bij wijlen Johan van Gelmen, heer van Middelburch
en Cattendijk , ter andere zijde. 1627, Nov. 23.
Testament en codicille van Hendrika van der Does , wed.
van Adriaan van Matenesse , heer van Riviere enz. Zij maakt
de ambachtsheerlijkheden van Rijnsaterwoude , Leymuiden en
Vriesekoop aan haar neef Jacob van Wassenaar , heer van Warmond , en stelt aan tot haar universelen erfgenaam haren stiefzoon Johan van Matenesse, heer van Riviere, Opmeer, Souteveen enz., met bepaling dat het huis van der Does na zijn
dood over , zal gaan op zijn zoon Gijsbrecht van Matenesse.
1648, Mei 29, 1652, Nov. 6.
Van Druten.
Schuldbekentenis van Herman van den Poll Johansz., Arend
van den Poll en anderen, ten overstaan van Arend van Drueten Hermansz., regter tusschen Maas en Waal , en Zeger van
den Poll en Gijsbert van den Poll , geregtslieden. 1417 ,
Dingsd. na St. Jacob apostel.
Schuldbekentenis van Heymerick van Drueten ten behoeve
van Arend van Drueten Willems bastaardzoon , ten overstaan
van Willem van IJsendereii , regter tusschen Maas en Waal, en
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Willem van Drueten en Arend van Drueten Hermansz., geregtslieden. 1418 , Dingsd. na St. Bonifaas paus.
Willem van Drueten Claasz. en Lijsbet zijne huisvrouw maken elkander den lijftogt aan alle goederen , die zij te zamen
liggende hebben in de kerspelen van Afferden en Winsen , ten
overstaan van Willem van IJssendoren , regter tusschen Maas
en Waal , en Jan van Hoemen en Arend van Drueten Hermansz., geregtslieden. 1419 , St. Martijn in den Winter.
Duivenvoorde.
Huwelijksvoorwaarden van Gijsbrecht van IJsselstein , zoon
tot Duivenvoorde , en Arend van Almonde. Huwelijkslieden
zijn Adriana van Zwieten , wed. van Gijsbrecht van IJsselstein,
grootmoeder , Margaretha van IJsselstein, wed. van Arend van
Duivenvoorde , moeder , Jan van Duivenvoorde 1), broeder,
met Jacob en Floris van Wijngaarden , ter eener, en mr. Jacob van Almonde, vader, Elizabeth wed. van Gerrit van Spangen 2), grootmoeder van vaderszijde, Cornelis van Dorp, ridder,
en Dirk van Wijngaarden, ter andere zijde. Margaretha, wed.
van Duivenvoorde , geeft aan haar zoon ten huwelijk het huis
van den Bosch te Uitermeer, met de tienden van Nichtevecht,
Dorsche en Dorscherwaard. 1494, Nov. 29. (Oud afschrift).
Rente ten behoeve van Anna van Noirtich , wed. van Gijsbrecht van Duvoirde , en haar zoon Jacob van Duvoirde. 1545,
Sept. 12.
Testament van Magdalena van Foreest , wed. van Johan van
Duvenvoorde. Hare dochter Maria van Duvenvoorde , eenige
en universele erfgenaam. Hare neven Johan en Gijsbrecht van
Matenesse , executeurs. Cornelia van Foreest, zuster van Magdalena voorn. Haarlem , 1582, Febr. 15.
Huwelijksvoorwaarden van Antonis van Duivenvoorde , heer
van den Bossche , en Margaretha van Halmale. Huwelijks
4) Jufvr. Willem en jufvr. Arend van Duivenvoorde, zusters van
Gijsbrecht en Jan bovengen.
2) Margaretha Boudewijns dr., zuster der weduwe van Spangen en
non in het klooster van St. Aacht te Delft.
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vrienden zijn Arend van Duivenvoorde, broeder , Willem vats
Tuyl , heer van Bulkestein , en IJsbrand van Schagen , zwagers , Johan, heer van Matenesse, Opmeer , Gijsbrecht van
Matenesse en Joachim van Liere , neven , ter eener , en Peter
van Halmale Costens zoon , verzocht en gemagtigd door zijn
neef Peter van Halmale, ridder, grootvader, Hendrik van Halmak , neef , Johan van der Heyde , Hendrik Heermale , Gerard Pijnssen van der A, drossaard van IJsselstein , en Adam
Pijnssen, ter andere zijde. 1584, Mei 12. (Notarieel afschrift).
Testament van Johan van Wassenaar van Duvenvoorde ,
Domdeken en scholaster te Utrecht. Hij maakt o. a. aan Johan van Wassenaar van Duivenvoorde , zijns broeders zoon ,
liet huis en de goederen van Sterrenburg. 1600, Maart 14
en 20, o. st. (Authentiek afschrift).
Van der Eem. Van der Mije.
Johan van Clarenborch verleidt Jan van der Eem , jongsten
zoon van Gosen van der Eem , bij opdragt van diens vader,
met het geregt, tins en tienden van 6 hoeven lands gelegen te
Bertengen (Portengen te Breukelen) tusschen het geregt van
Frederik Utenhamme , ridder , en dat van Melis van Mynden
en Ruweel. 1447, St. Bonifacii avond.
Elizabeth van der Meer, wed. van Hendrik Gijsbertsz., verleidt , met hande van haar voogd Peter Jansz. van der Meer
en bij opdragt van Jan Gosensz. van der Eem , Joost van
der Meye met het geregt , tins en tienden van 6 hoeven lands
onder Bertengen. 1482, Maand. na St. Martijn apost.
Lijsbet van der Meer verleidt Alfer van der Mij met de
tins en tienden van 6 hoeven lands gelegen te Bertengen.
Leenmannen, Alert van Nael, zwager, en Hendrik van Huesden. 1500, April 5.
Erfpacht van 30 m. 1. in het geregt van Sterkenburg ten behoeve van Arend van der Eem, wonende te Odijk, gemaal van
Maria dochter van Dirk Aalbertsz. van Noort. 1550, Oct. 11.
Codicille van Haze van der Mij , wed. van Hendrik Valkenaar. Amersfoort , 1580, Maart 4. (Afschrift).
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Erfpacht van eenig land achter Meijenhage onder de Bult, ten
behoeve van Godefridus de Vianen , bij doode van zijne moeder Antonetta van der Eem. 1680, Sept. 13. (Met het zegel
van Hubertus van Velthuysen, rentmr. der abdij van Oostbroek).
Ewijk.
Erfscheiding tusschen Herman van Ewijck , Ernst van Ewijck
en Goossen van Ewijck , gebroeders , zonen van Dirk van
Ewijck, ten aanzien van goederen gelegen in de Neder-Betuwe
en in de heerlijkheid van Lienden. 1440 , Beloken Paasschen,
(Met de zegels van Johan van Meerten , Bertholomeus van
Ewijck, Johan van Lyenden en Gerefaas Zuermonts zoon , gemeene magen en vrienden , en met die der bovengemelde gebroeders).
Gerefaes die Voss 1) schenkt verscheidene landerijen , gelegen binnen het kerspel van Hoesden , tot de stichting van een
altaar , ter eere der Drieëenigheid en van St. Barbara in de
kerk te Renen , ten overstaan van Johan vanden Steenhuys ,
regter in de Neder-Betuwe , en Bartolomeus van Ewick en
Hubert Dolre , geregtslieden. Borg o. a. Roeloff Bonck van
Ewick Hermensz. 1457, Zond. na St. Catherina.
Verkoop van eenig land onder Lienden door Alard van
Rijswick en Dirk van Eck , zijne echtgenoote , ten behoeve
van Herman van Ewick. Borgen , Bartolomeus van Eck , Johan van Eck en Johan van den Poll Gijsbertsz. met Hadewich, zijne gemalin. 1470 of 1471, Vrijd. na jaarsdag. (Met
de zegels van Rijswijk en van Eck).
Johan van Ewijck en Geertruid Hencken , echtelieden , vermaken elkander den lijftogt hunner goederen gelegen in de
Neder-Betuwe. 1501, Zond. na St. Mattheus. (Met de zegels
van Johan van Balveren , regter in de Neder-Betuwe , Otto
van Wijk en Arend van Eck , geregtslieden.
4) Deze stichting stond welligt in verband met de gewelddadige schaking der dochter van Gerrit van Delen uit het huis van Gerefaas die
Voss in het kerspel van Heusden omstreeks het midden der 45 de eeuw.
Zie Kronijk van bet Hist. Gen., 1851, blz. 386 en volgg.
VIII. J.
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Freyse.
Wouter van den Velde draagt de grove en smalle , hoogt
en lage tienden te Leersum op ten behoeve van Evert Freyse.
Mannen van leen van Gijsbert de Koe, Domproost van Utrecht,
zijn Eerst van Hyndersteyn en Aert van Lun enborch. 1388 ,
Zond. na St. Margriet.
Frederik Uten Weerde draagt eene huizinge gelegen onder
Leersum over ten behoeve van jonkvrouwe Geertruid , echtgenoote van Eerst Vreysen van Dolre , ten overstaan van Andries
Veer , kan. van Oudmunster te Utr., als vicarius van Peter
van den Steyne , proost van Oudmunster. 1425, St. Ponciaans avond.
Eerst Freyse van Dolre , Hendrik Freyse van Dolre , broeder der orde van St. Jan , Floris Freyse van Dolre , Johan
Freyse van Dolre en Anthonis Freyse van Dolre , vader en
zonen , verkoopen een erf gelegen te Leersum aan hun neef
Evert Freyse. 1461, •W oensd. na Nat. Mariae.
Hendrik van Baex en junkvr. Francisca , zijne echtgenoote ,
dragen eene huizinge en twee hofsteden binnen Renen over ten
behoeve van Beernd Freys van Dolre. Ten overstaan van Aelbert van Leuwen, hof- en tinsmeester des bisschops van Utrecht,
en Hendrik Walkener (Valkenaar) en Peter Freys van Dolre ,
tinsgenooten. 1502, St. Ambrosius avond.
Gaasbeek.
Jacob , heer van Gaasbeek , draagt 8 m. I. onder het geregt
van Derthesen over ten behoeve van Johan van der Cule.
Johan van Broekhuizen Arendsz., regter te Derthesen van vege
den heer van Gaasbeek , Hendrik van Broekhuizen en Dirk
van Broekhuizen Arends zoon , landgenooten. 1411, Dond.
na St. Geertruid.
David van Bourgondie, bisschop van Utrecht, beleent Jacob
van Gaesbeke , bastaard , met de tienden I) te Rhenen , welke
vroeger door wijlen Jacob, heer van Gaasbeek, aan Arend van
1) Veldertiende , Heymebergertiend, Remmertertiende , die roode
tiende , Laremaet , smalle tiende.
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Amerongen ten behoeve van den voorn. bastaard opgedragen
zijn. Getuigen, Willem van Steenre en Gerrit van Zuylen van
Blickenborgh. Duurstede , 1459, Maart 1.
Zweder bastaard van Gaesbeecke vermaakt , ten overstaan
van den bisschop van Utrecht, eene jaarlijksche rente uit zijne
tienden gelegen in het Woud en geheeten Over-Eyckrijs en
Neder-Eyckrijs. Getuigen des bisschops, Roelof van Bevervoerde

en Ernst van Meerten. 1478, Febr. 26.
Overdragt van 20 m. 1. onder Werkhoven door Marie van
Bouchante , erfachtige vrouwe der landen van Boelaer, Beverweerde , douairiére van Gaasbeek, Lannoy, Rollencourt. 1560,
Oct. 3.
Van Gelder.
Marie, koningin-weduwe van Hongarije , van Bohemen enz.,
regentesse der Nederlanden , beveelt aan Karel van Gelder een
vaandel van 300 hoofden te ligten ten dienste der Keizerlijke
Majesteit. Brussel , 1553, Julij 13. (Met handteekening).
Verleiding van het goed de Rumelaar op Otto de Gelder ,
als man en voogd van Florentina Valkenaar , na doode van
haar broeder Herman Valkenaar , heer van de Wel. 1643,
Dec. 4.
Erfscheiding tusschen Herman van Gelder , heer van de
Wel , Karel , Margaretha en Maria van Gelder , kinderen van
Otto van Gelder en Florentina Valkenaar. Herman van Gelder ontvangt , volgens testament van 28 Oct. 1651, o. a. het
goed de Wel onder Vleuten en het goed de Ringelpoel onder
Woudenberg , en Karel van Gelder het goed Prattenburg. Renen, 1657, Oct. 14.
Testament van Herman de Gelder, en Anna de Bergaigne ,
echtelieden. Zij maken elkander erfgenaam en geven elkander
de vrije beschikking over hunne gezamenlijke goederen. 1662,
Dec. 15. (iluthentiek aischrift).
Testament van Karel van Gelder , ridder der Duitsche orde,
commandeur te Renen, en van Maria van Gelder, zijne zuster.
Zij maken tot universele erfgename hunne nicht Florentina,
21*
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Valkenaar , na wier overlijden hunne goederen zullen komen
op Florentina van Matenesse en vervolgens op de kinderen
van deze verwekt door wijlen Johan van Hardenbroek. 1698,
Nov. 23.
Van Haeften.
Hertog Philips van Bourgondie verzekert aan Clara van
Reynoy, Gijsbrechts dr. van Haeften, gedurende hare minderjarigheid, de leengoederen in Holland, welke haar van haar
vader aangestorven zijn. Getuigen, Gooswijn die Wilde, president , Arend van Gendt , mr. Hendrik Wtenhove en Boudewijn van Zwieten , leden van den Raad van Holland. 1445,
Nov. 4. (Met een opgedrukt signet).
Jacob , heer van Wassenaar , burggraaf van Leiden, verleidt
Claren van Haeften gemalin van zijn neef Jan van Duvenvoorde, met alle erfleenen, welke hare ouders van hem en zijne
ouders gehouden hebben , te weten 12 m. 1. in het ambacht
van den Ketel, nog 5 m. 1. aldaar gelegen in den Schiepolder
op den Broek , en 18 m. 1. in Spadeland. Getuigen, Jan van
Wassenaar , oom, en Floris van Boekhorst , neef van J. v. W.
1448, Oct. 24.
Johan , heer van Wassenaar, Katwijk en Voorschoten, burggraaf van Leiden , oorkondt, dat Walraven van Brederode hem
den eed heeft gedaan over een leen in den Ketel en den Schiepolder gelegen , als man en voogd van Clara van Haeften
wed. van Jan van Duvenvoorde. 1485, Jan. 12, n. d. Hove
van Holland.
Assweere van Waermeloe belooft , voor zich en zijne dochter Aleid van Warmeloe, genaamd (echtgenoote) van Haeften,
de voorwaarden te onderhouden , gesteld bij de overdragt van
2 tinsbrieven. 1581, April 11. (Met de zegels van Gijsbert
van Weerdenburg en Peter Maess., schepenen te Zuilichem).
Heysterbach.
Hertog Albrecht van Beijeren verleidt Koenraad van Heysterbach , bij opdragt van diens vader Koenraad , met de erfpacht van een uiterwaard genaamd die blote Pnelye , met de vis-
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scherijen , behoorende tot de ruwe en bloote Pueleye , gelegen
voor Giessendam. 's Hage, 1399, Maart 25. (Vidimus gegeven door Claas Ocker , broeder van bet klooster van St. Augustinus te Dordrecht, 25 Maart 1403).
Hertog Willem van Beijeren , graaf van Oostervant, scheldt
aan Koenraad van Heysterbach en zijne broeders en zusters
alle breuken en misdaden kwijt , welke zij tegen hem en zijne
heerlijkheid misdaan mogen hebben. 's Hage , 1402 , April 8.
van Hemerten.
Lodewijk van Leefdaall draagt een stuk lands boven Renen,
genaamd den Haicic, over ten behoeve van Johan van Hemerten. Ten overstaan van Johan van Rienen , regter, en Mathijs
van Leerssem , Floris Freyse van Dolre , schepenen te Renen.
1467, Dond. na St. Catharina.
Johan van Renen , de jonge , verkoopt eenig land boven
Renen aan Johan van Hemerten. Getuige , Hubert van Renen, Johans broeder. 1470, Nov. 2.
Johan van Hemerten verzekert aan zijne echtgenoote Goidstouwe van Dolre en aan hare erfgenamen den eigendom van
de helft van het Haakland boven Renen. Ten overstaan van
Beernt van Wijck , hof- en tinsmeester , Johan van Harn en
Lodewijk van Leefdaell , tinsgenoten van vege Johan van Herherten. 1475, Zond. na inventio St. Crucis.
Het convent van St. Agnieten binnen Renen verkoopt de
helft van het Haakland aan Goiddestou van Dolre, echtgenoote
van Johan van Hemerten. 1475, Zond. na Hemelvaart.
Heukelum.
Otto heer van Arkel verleidt zijnen neef Otten van Hokelem , Herbarensz., met het erfleen van een korentiend in het
geregt van Borchnlalsen en een koppeltiend gelegen aan den
kant van Burenwalsen. Borgen , de gemeene poorters van
Gornichem en Lederdarn. Getuigen , Herbaren van Liesvelt ,
ridder , Floris van Dalem en Hendrik Cnobbout , knapen.
1363, St. Martijns avond in den winter.
Johan van Arkel , heer van Pierpont en 's lands van Meche-
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len , verleidt zijnen neef Jan van Huekelem van Ackoy , bij
doode van diens vader Herbaren van Huekelem , heer van
Ackoye , met den grooten korentiend te Borchmalsen en den
koppeltiend in den lande van Buren. Getuigen , Gijsbert van
Dyemen en Hubert van Soelen. 1426, Jan. 13.
Arend van den Kirchoff en zijne huisvrouw Mechteld dragen 17 m. 1. onder Nyel , gelegen naast de landen van Dirk
van Batenborch en Werner van Pallant , over ten behoeve van
Hendrik van Hoickelhem. 1479, Dinsd. na St. Laurentius,
(Met het zegel van Willem van Braem , regter te Niel).
Hendrik Coppertz., voor zich en als momber-broeder van
Johan van Hoekelem , en Johan van Soest dragen 17 m. 1.,
gelegen naast het land van Elbert van Paland onder Nyel, over
ten behoeve van Johan van Ryngenberch , behoudens Johan
van Hoen daaruit 6 oude gouden schilden en Johan van Brynen 4 kapoenen jaarlijks. 1509, Dingsd. na Reminiscere.
Sonoy.
Reinold graaf van Brederode, heer van Cloetinghen en Asten,
draagt 16 m. 1. gelegen in Veenderbroek in den lande van
Heusden over aan jonker Dirk Snoy, ten behoeve van diens onmondigen zoon Lambert Snoy. Hendrik Bentink , drost , Jacob van Rijswijk, leenman der heerlijkheid van Althena. 1567,
Mei 24.
Huwelijksvoorwaarden van Tammo Conderssz., burgemeester,
hoofdman der stad Groningen en Ommelanden , en Emerentiana Senoy, wed. Manninga. 1607, Oct. 17.
Uten Eng.
Verleiding van eenig land te Zoest, ten behoeve van Beatrix Beernts dr. Uten Eng , bij opdragt van Janna Jacobs
dr. Over die Vecht , wed. van Bernt Uten Eng. 1536, Sept.
26. (Met het zegel van Gerrit van Niekerk, abt van St. Paulus te Utrecht.

Janna Taets van Amerongen , echtgenoote van Amelis Uten
Eng, vermaakt de nahand eener huizinge en 2 hoeven lands te
Woudenberg aan haar neef Johan Taets van Amerongen , met
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toestemming van mr. Anthonis van Amerongen, kan. van den
Dom te Utr., en ten overstaan van Gerrit van Kuilenburg van
Rijzenburg , Cornelis die Ridder van Lunenburg en Lubbert
de Waal van Vronestein, als leenmannen der Keiz. Maj. 1538,
Nov. 9. (Met nog twee zegels van Cornelis die Ridder van
Lunenburg en Anthonis Taets van Amerongen).
Ernst Taets van Amerongen en zijne echtgenoote Belye, dr,
van Jan die Ridder, beloven aan hun zoon Jan Taets van Amerongen, gehuwd met Janna Jans dr. van Gaasbeek, de waarde
van het heerlijk goed, genaamd Groenewoude en gelegen te Woudenberg, te zullen vergoeden, in geval hunne nicht Janna
Jans dr. van Amerongen , gemalin van Amelis Uteri Eng , de
nahand daarvan op Jan van Amerongen vermaakt, te eeniger
tijd mogt herroepen. 1538, Nov. 7.
Uten Weerde.
Jacob , heer van Gaasbeek , Abcoude , Duurstede , Putten
en Strijen , geeft aan Hendrik Uteri Weerde Engbertsz. 4 m.
1. bij Renen in erftins. 1418, St. Catherinen avond.
Jan Halve draagt den tinsweer van eerre hofstede onder
Leersum over ten behoeve van Frederik Uteri weerde , ten
overstaan van Herman van Doirnic, schout, Johan van Broechusen Arendsz., Willem van Zulen Dirksz. en Arend van
Broechusen Arendsz., tinsgenooten en buren te Leersum. 1420,
Dingsd. na St. Mathijs,
Van Wely.
Sander van lArely en Kurstijn , zijne echtgenoote , dragen
eenig land onder Afferden over ten behoeve van Wouter Nosschert , ten overstaan van Willem van IJsenderen , regter tusschen Maas en Waal. Gerrit Breeuwe en Heymeric van Drueten , borgen van Sander van Wely. 1418, Avond vóór Nat.
Mariae.
Erfscheiding tusschen Gerrit van Beynhem , als man en
voogd van Jutte van Wely, en Lijsbet van Wely, kinderen
van wijlen Johan van Wely. Rutger van Wely, bastaard-broeder. Johan van Wely en Hijwen van Bemmel , echtelieden.
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1438 , Sept. 1. (Met de zegels van Bartolorneus van Eck,
Gerrit Trant , Aipher van Bemmel , Daan van Medel , Brand
Spaen , Gerrit van Beynghem , Jutte en Lijsbet van Wely).
Van der Wilten.
Diederik, aartsbisschop van Keulen, beleent Bernard van der
Wilten met het hoengeregt te Uelffte. 1438 , Zat. na Letare
Jeruzalem.
Gerrit van der Wilten Berntsz., leenheer , doet te weten
aan Dirk van Bair , leenman, dat hij diens leen en manschap
met andere mannen daartoe behoorende overgedragen heeft aan
Evert Enghusen , Geryt Palicken zoon van Enghusen , waarbij
hij hem van den leeneed ontslaat en verzoekt binnen zes weken hulde te doen aan den nieuwen leenheer. 1450, Vrijd.
na Reminiscere.
Zandwijk.
Het geregt van Renen bevestigt Klaas van Zandwijk Frederiksz. en Agnesen , zijne huisvrouw , in den eigendom eener
huizinge binnen Renen. 1409, St. Valentijn.
Huwelijksvoorwaarden van Herman van Zandwijk (zoon van
Lijsbet van Zandwijk) en Udel Hacken , dr. van Mechteld
Hacken. Huwelijkslieden zijn Herman , Johan , Willem en
Werner van Zandwijk, broeders , en Goderd Collert , ter eener,
en Johan van Wely, Gijsbert Hack , Brant Spa gin en Johan
van Bemmel , ter andere zijde. 1438 , St. Servaas.
Allerlei.
Roderik Spaen draagt een halven hof gelegen buiten Renen
over ten behoeve van Willem van Rienen en Lijsbetten, diens
huisvrouw. 1398, St. Gregorius avond. (Met het zegel van
Gijsbert van Westrienen , hof- en tinsmeester van vege mr.
Wouter van Rienen , rector van de kapelle van der Horst ,
benevens het zegel van Dirk van Leersum , tinsgenoot.
Schuldbekentenis van Willem van dem Bongart ten behoeve
van Johan van den Bongart. 1418 , Vrijd. na St. Cunibert.
Hendrik van Poelwijke geeft in erfkoop aan Hendrik van
Karvenum en Catharina , diens echtgenoote, een stuk lands
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gelegen naast het land van Johan van Camphuysen , in het
kerspel van Zevener bij Poelwijk en genaamd cie Leemkuyie.
Borgen, Bitter van Poelwijke en Euert Paep, 1424, Zat. na
St. Geertruid.
Schuldbekentenis van Lode Steynkamp , Otto van den Bij
lant , Gerrit van der Kornhorst Dirksz. en Gerrit van der
Kornhorst Harmensz. 1428, Felt, III. post Eph. Dom.
Leenbrieven van eene halve hoeve of 8 morgen lands , met
een steenen toren daarop , genaamd Jagestein en gelegen in
Nederlangbroek. 1455--1662.
Verkoop van 30 m. 1. gelegen onder den ring der nieuwe
dijkaadje in den lande van Neusden , gedaan door Wouter
van Outhuesden , dijkgraaf van Altena, Dirk van Malborch,
dijkgraaf in Zuid-Holland , Gijsbrecht Cluekel, Adriaan van
Rijswijk , jongen Jan van Rijswijk, Jan Muys en andere heemraden van Altena , ten behoeve van Jan van der Kerke , timmermeester van den hertog van Bourgondie in den lande van
Holland. 1466, Febr. 25.
Huwelijksvoorwaarden van Gerrit van 1-luchtenbroick en Geertruden van Camphuscn , Palicks dochter en zuster van Nicolaas , Johan en Gerrit van Camphusen. Huwelijkslieden zijn
Walraven van Lynnep en Johan Honnepell , ter eener , en
Albert Kloick , ter andere zijde. 1484, Dingsd. na St. Willebrord.
Vincentius van Eyll , proost van Aldenzeel , belooft zijnen
neef Wessel van den Loe schadeloos te houden als zijnen borg
in de huwelijksvoorwaarden van zijn broeder Bernt van Eyll
en Otte van den Hovelick. 1493, Dond. na Agatha.
Het Karthuizer klooster buiten Utrecht , genaamd then Driewen

lichte , draagt over, ten behoeve van Peter Pott, de helft

eener huizinge en hofstede staande aan de Ganzenmarkt te
Utrecht en genaamd het huis ten YYeere, vermaakt aan het
klooster door Geertruid Johans Roemers weduwe. 1505, Dond.
na St. Aachten.
Geregtelijke verklaringen voor schepenen van Ammers ten
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verzoekti van Johan van Woir , heer ten Vliet, dat die Snac»

kert een kille doir gelopen heeft tussen die Nesse ende den
Snackert , dat men hier voirtijts , mit een kogkescip doir voir
ende noch daegelijcks mit schuyten wel doir varen mach, dair
altijt den ambochsheer hier off gebat heeft dat bedrijff ende
vruchten dair off comende, ende noch daegelixs heeft tot desen
daege toe sonder yements wederseggen." 1509, Feb. 1.5.
Adelbrief van Arnold Proenen , burger van Antwerpen , gegeven door keizer Karel. 1527, Nov. 1. (Vidimus der stad
Antwerpen van 26 Maart 1.615, met zegel).
Schouwbrief van Over- en Nederlangbroek , gegeven door
keizer Karel V. Utrecht, 15 31, Julij 1.
Procuratie van David van Schooten op Gerrit van Schooten,
Joost van de Werve, zijne neven, en Jacob van Duivenvoorde,
om liet leen van 12 schaarbeesten en van de tienden van Haarlemmerlede , Schalkwijk en de Vaart te verkoopen , tot voldoening der schulden van wijlen zijn broeder Jan van Schooten.
1543, Nov. 8.
Johan van Brunckhorst en Batenberg, vrijheer van Riinborg
en Erunsfeldt , heer van Alpen , landdrost van Cleef , beleent
Melchior Rolinxwertt, bij doode van zijn vader Johan Rolinxswert , met den hof te Bungart in het kerspel van Mensell.
1547, Maart 25.
Peter van Halmale , ridder , oud-schepen der stad Antwerpen, draagt over, als gevolmagtigde van zijn broeder Jan van
Halmale Jansz. en diens gemalin Marie Jacobsdr., ten behoeve
van Johanna van Zwieten, vrouwe van Opmeer, eene jaarlijksche rente gaande uit de heerlijkheid van de Lier en Souteveen , welke aan Jan van Halmal vroeger was aangestorven
van zijn oom Jaspar van Everdingen en door Johan van Hodenpijl op den 24. Nov. 1458 verkocht was aan zijn neef
Arend van Hodenpijl. 1551, Nov. 2.
D

De kuere ende meentucht ghecuert ende ouer een ghedre-

ghen by bailliu, burchmrs. ende schepenen slants vanden Vryen
binden eylande ende prochie van Cadsant byde ghemeene ghe-
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landen, ghezwoornen ende ontfanghere, ende wettelicke bedinghet t zoutte watere te weerene ende t verssche vuyt te latene
ten proffyte vinder ghemeene wateringhe." 1552, Nov. 19.
(Authentiek afschrift).
Uitpraak van den officiaal van het hof van Utrecht in een
verschil over eene vicarij op het altaar Onzer Vrouwe binnen
de kerk van Ouderschie tusscheu Frederik van Renesse en mr.
Willem Brandelijn, waarbij zij aan Frederik van Renesse wordt
toegekend. 1566, Maart. 22.
Testament van Gerard Hoeseman , vicarius van St. Marie
in de oude kerk van Zevenaar. 1571, Nov. 17. (Latijn-).
Testament van Goderd van Rhede , ridder , beer van Amerongen enz,, en Geertruid van Nyenrode , echtelieden. Adriaan van Rhede beërft het huis te Saesfelt en de goederen in
Twente en Salland , Frederik , het huis en de heerlijkheid van
Amerongen , Gerrit , die buiten toestemming zijner ouders gehuwd is , verkrijgt , voor zijn leven , het huis ter Horst , en
Aleid, het huis Zuylenstein. Verdere erfgenamen zijn eene dochter van den Bongard en Lucia van Rhede. Testamenteurs en
voogden zijn Berend de Bever , commandeur van Oetmaersen,
Herman van Westerholt, heer ter Coppel, Gosen van Raesvelt
de jonge , drost van Twente , Christoffel Schyell , Jan van
Duivenvoorde , Domscholaster, Willem van Amerongen, deken
van Oudnlunster, Nicolaas van Zuylen van Drakenburg en Jan
Taets van Amerongen , neven en zwagers. 1579, Nov. 28,
en 15 84 Nov. 8. (Afschrift).
Koning Philips beleent Francois de Virieu met het regte
erfleen van het schoutambt van Lisse. Leenmannen van Holland , Pieter van der Goes , Laurens van der Goes en Jozef
van Meerhoudt. 's Hage, 1581, Junij 15.
Grondkaveling van den Lande van Robbenoort , van het
nieuwe land van de Plomp en van het Karnemelksland , bij
overeenkomst der grondheeren Walraven van Brederode , heer
van Cloetingen, als man en voogd van Guillelmina van Haeften ,
douairière van Assendeift, Cornelis heer van Assendelft, Heems-
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kerk , en Johan van Assendelft , heer van Cralingen , Abraham van Almonde met zijne zusters , Jacob van Myrop, heer
van Cabau , Anna van Bourbonnois , wed. Dirk Croesinek (9)
heer van Benthuysen , Otto van Hargen , vrouwe van Oosterwijck , Andries van Bronchorst , jonkvr. van der Heye , wed.
van Jacques Quarre , de erfgenamen van Hadewij Pijnssen ,
wed. van Adam van der Duyn, Johan van Matenesse van Riviere , Gijsbrecht van Matenesse en Johan van Matenesse van
Lis , en het kind of de kinderen van Jan van Matenesse van
Wybisma, Hendrik die Vos , als man en voogd van Anna
van der Does , Jacob van Perchijn , ambachtsheer van der
Linde, Cornelis de Bye en anderen. 1581, Oct. 31.
Cause testamentaire tenue en la court et chancellerie de
Montbeliard , touchant le testament de feu dame Judith Stier,
veuve de noble Pierre Benttrich, á son vivant colonel, conseiller du duc Jehan Casimir palatin au Rhin. 1588, April 26.
Testament van Hubert van Buchel. Hij maakt tot zijne
erfgenamen 100 arme eerlijke huisvaders uit de parochie van
St. Jacobs binnen Utrecht. 1579 tot 1597.
Huwelijksvoorwaarden van Oesebrand Clandt , jonker en hoveling van Menkema en Meden , en Josina Manninga , dochter van wijlen Luiert Manninga en Emerentiana Senoy (echtgenoote van Tamma Conders). Huwelijkslieden zijn Zweder
Clandt , jonker en hoveling tot Scharmer , broeder , ter eener,
en Tammo Conders, burgemeester, en Willem van Matenesse,
ter andere zijde. 1610, Maart 3.
Iets over de afkomst en adeldom van het geslacht van der
Mijle , overgeleverd in de vergadering der ridderschap van Holland. 1613, Mei.
Erfscheiding der goederen van Philips van Steeland , heer
van Grijsnoort , drossaard van Buren , tusschen zijne kinderen
Willem van Steeland , Anna Maria van Steeland , echtgenoote
van David Morlot , en Philips van Steeland , heer van Grijsenoort , drossaard van Buren. 1624, Jan. 10. (Afschrift).
Scheiding der nagelaten goederen van Johan Hoeuft en Ca-
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tharina van Nessen. 1632, Julij 29. Hierbij is gevoegd een
schema genealogicum Hoeuftianum en een facti species ad
causam der erfgenamen van Oosterwijk contra den hertog van
Guiche als donataris van den koning van Frankrijk.
Testament van Hendrik van Raaphorst. Universele erfgenamen zijn Johan van Matenesse , heer van Matenesse, en Emanuel van Renesse , commandeur van Dieren. 1650, Julij 1.
(,1 fsclirif't).

Testament van Adam van Lokhorst en Swana van Ledenberch , heer en vrouwe van Zuylen , Zweserenge , Westbroek.
1655, Jan. 9, o. st.
Huwelijksvoorwaarden van Cornelis de Bevere , baljuw en
dijkgraaf van Strijen, en Adriana van Wouw. Maaglieden zijn
Cornelis de Bevere , ridder , heer van Strevelshoek , West-IJsselmonde en de Kleine Lindt , ter eener, en Johan van Woensel, als man van Geertruid van Beaumont, Barbara van Beaumont en Maria van Beaumont, wed. van Cornelis Nysse, oom
en moeijen, ter andere zijde. 1657, Dec. 9.
Testament van Willem van Steelant, heer van Ouden Hoorn.
Universeel erfgenaam is zijn Benig natuurlijke zoon Willem van
Steelant. 1663, Nov. 9. (Authentiek afschrift).
Verklaring aangaande den adeldom van het geslacht Cupere.
1697, Maart 4.
Transaction relative à des biens confisqués situés près de la
ville d'Arles en Provence, entre Marie Anne de Gangelt, corntesse de Boursac, et ses frères, d'une part, et Diderik Hoeuft,
seigneur de Fontaine Peureuse, de l'autre. Paris, 1700, Oct. 5.
Testament van mr. Cornelis Pompe van Mecrdervoort , heer
van Zwijndrecht. Universele erfgename is zijne echtgenoote
Adriana Franken. 1732, Junij 14. (Authentiek afschrift).
En hiermede wordt de reeks van genealogische bijdragen
gesloten , welke van tijd tot tijd in de werken van het Genootschap door den heer J. J. de Geer uit de archieven van
het voormalig geslacht van Matenesse zijn medegedeeld. Buiten de gegeven bescheiden , berust er op de ridderhofstad
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Hardenbroek nog eene menigte stukken van staatkundigen
aard , waarvan de inhoud echter meestendeels reeds van elders
bekend is, benevens eene belangrijke verzameling van album's,
wapenboeken , wapenkaarten , genealogiën , teekeningen van
oude kasteelen, prenten, landkaarten en soortgelijke stukken,
welke voor het grootste gedeelte tot de archieven der heeren
van Hardenbroek behooren,

13. Vergadering. 19 Junij 1852.
Bibliotheek. Correspondentie. Iets naders over het werk van S.
H. Vernede. Brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar, stadhouder van Gelder enz., 1585. Brieven betreffende den vierdaagschen zeeslag , 1666. Bijdrage tot de geschiedenis der
Kronijk van Gelderland door mr. Paullus ferula.

Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer A. Wauters te Brussel.
Histoire des Environs de Bruxelles, par Alphonse Wauters.
Bruxelles, 1852.
Van den heer dr. W. J. A. Jonckbloet , hoogleeraar te Deventer.
Geschiedenis der 2nidden-Nederlandsche dichtkunst , door dr.
W. J. A. Jonckbloet, 2 e deel. Amsterdam, 1852.
Van den heer mr. H. Hooft Graafland , te Utrecht.
Grondtrekken der staatshuishoudkunde door TV. Ellis. Uit het
Bngeisch vertaald door mr. H. Hooft Graafland. Utrecht,1852.
Van de Redactie.
De Katholiek. Mei, 1852.
Correspondentie. Is ingekomen eene missive van den 18 Junij
1852, waarbij door het Bestuur der Société scientique et
littéraire de la province de Limbourg , onlangs te Tongeren opgerigt, aan het Historisch Genootschap wordt voorgesteld om
door onderlinge ruiling van werken een wetenschappelijk verband tusschen de beide inrigtingen daar te stellen.
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Iets naders over het werk van S. H. Vernede. Tot het geschrift , getiteld : Iets over het succinct rapport of berigt der
commissie tot onderzoek naar de fcnantieele en politiee gedraagingen der regenten , amptenaaren en ministers van het voorig bestuur ,
door S. H. Vernede, Amsteldam, 1796, waarop in eene vorige
vergadering door den heer mr. J. C. Voorduin de aandacht
werd gevestigd , behooren nog de navolgende stukken :
W. A. Ockerse , Bescheiden antwoord van een Bataaf op het
Iets over het succinct rapport door S. H. Vernede. Amsteldam,
1796, 8°.
Bericht van de commissie tot onderzoek op het decreet van 15
fannarij 1796 , behoorende bij den eersten druk van het: Iets over
het succinct rapport door S. H. Vernede. Amsteldam, 1796, 8°.
Missive behelzende eenige bedenkingen over liet provisionneel rapport van de commissie van 24 , aangesteld op order van de provisionele representanten van Holland , tot liet onderzoek na het
politiele en financieel gedrag der leden en ministers van het vorig
bestuur. Door een waar vaderlander. Haarlem , 1796, 8°.
Brieven van Adolf graaf van Nieuwenaar , stadhouder van
Gelder, Zutphen en Overijssel , over de krijgsverrigtingen in 1585.
De heer mr. H. 0. Feith te Groningen zendt in de door
hem toegezegde verzameling van brieven van dezen stadhouder.
Deze belangrijke verzameling , bevattende 43 brieven, wordt
gesteld in handen der Commissie van Redactie ter plaatsing
in den Codex diplomaticus.
Brieven betreffende den vierdaagschen zeeslag, 1666. Medegedeeld door den heer A. Leupe.
Ofschoon onze geschiedschrijvers de bijzonderheden vermelden , waarvan in deze brieven (berustende op het stedelijk archief van Medemblik) gewag wordt gemaakt, meent de heer L.
echter, dat het niet onbelangrijk is de oorspronkelijke bescheiden met de gedrukte te vergelijken , en biedt uit dien hoofde
de afschriften daarvan aan het Genootschap aan.
Deze afschriften worden gesteld in handen der commissie
van Redactie tot nader onderzoek.
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Bijdrage tot de geschiedenis der Kronijk van Gelderland door
nnr. Paullus Merula. Medegedeeld door den heer P. Nijhoff
te Arnhem.
In het laatst der 16e eeuw blonk aan Leydens hoogeschool,
als eene ster van de eerste grootte , Paullus Merula. Van Dordrecht geboortig, had hij zich, zoo door onvermoeide vlijt , als
door een tal van wetenschappelijke reizen door gansch Europa
(in die dagen een noodwendig vereischte tot de vorming van
jonge lieden), een grooten naam verworven en eenen schat van
veelzijdige kennis vergaderd. Na den dood van Justus Lipsius
volgde hij dezen op als professor in de Geschiedkunde te Leyden. Vijftien jaren nam hij dat ambt waar, toen Zijne ligchamelijkc krachten te kort schoten. Op eene buitenlandsche reize
hoopte hij te herwinnen , wat verloren was , maar hij bezweek

te Rostock op den 19. Julij 1607, naauwelijks 49 jaren oud.
Wie een denkbeeld van 's mans veelomvattende geleerdheid
en ongewone werkzaamheid hebben wil , sla Meursii Athenae
Batavae , Lugd., 1625, op. De lijst der door hem uitgegeven
historische en philologische werken bewijst , dat 's lands vaderen den man wisten te vinden , die der jeugdige universiteit
kracht kon bijzetten en den ledig geworden leerstoel , zijnen
voorganger waardig kon vervullen ; wien geleerden en tijdgenooten als om strijd huldigden en hoogachtten , en wiens
grafschrift luidt doctissimorum hunzanissimus et humanissimorum
doctissimus.
Het edenda restant , op die zelfde lijst , verklaart ons, althans
gedeeltelijk , de groote droefheid , waarmede de mare van zijn
overlijden allerwege werd ontvangen. Hij was historieschrijver
van de Staten der Vereenigde Nederlanden , en in die hoedanigheid hadden de Staten van Gelderland hem omstreeks 1595
den bijzonderen last opgedragen , om de geschiedenis van hun
gewest uit de bronnen zelve te beschrijven. Tot dien tijd toe
was die geschiedenis schaars of in 't geheel niet bekend ; de
tijden van onrust , opstand , verwarring , krijg , naijver en wat
niet al, waren waarlijk tot zulken arbeid niet geschikt. Het
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handschrift van Willem van Berchem was bijna ontoegankelijk,
en Gerard Geldenhauer , Koenraad Stephanus van Achteveld
en Henricus Aquilius of Henrik Arentz. van Arnhem wekten
slechts het verlangen op naar iets volledigers en beters. Merula en de Staten van Gelderland schenen het gewigt dier zaak
te begrijpen. De Landschap vaardigde een besluit uit, krachtens hetwelk het Geldersche Hof aan alle steden en gemeenten der provincie eene aanschrijving rigtte , om » mit neersticheyt in derseluer archivis ende stadskaste te doen opsoecken
allet geene eeuichsins solde moegen dienen tot illustratie der
Cronicque van Gelderlandt , ... het waren contracten , verdragen , priuilegien , olde aenteikenongen ende discoursen , om
dieselue te doen affschriuen, ende dat U. Ers. daarentussen
auer solden seynden inuentaris van t geene men solde hebben
te verwachten." Of alle steden en gemeenten , of zelfs wel de
meesten , aan die oproeping voldaan hebben, is mij niet genoegzaam gebleken. Die van Hattem althans schijnen er zich
niet zeer mede gehaast te hebben , want deze ontvingen nog
in April 1600 eene herhaalde, dringende aanschrijving. Toch
schijnt Merula een vrij aanzienlijken voorraad bouwstoffen voor
zijne Historia Gelrica en ook voor zijne Historia Belgica bijeengebragt te hebben. Reeds in 1598 had hij een begin gemaakt
met de oudste geschiedenis van het Geldersch gewest, een terrein
nu nog wel zeer glibberig, en , ook na Van Spaen's voorlichting , nog ontoegankelijk genoeg 1 Merula ontving daarvoor in
drie termijnen de som van f 600 en werd aangespoord om op
den ingeslagen weg voort te gaan en zijn werk te voltooijen ,
met belofte van nog grootere belooning. Hij ging ijverig voort
met het opzoeken en afschrijven van allerhande stukken , die
hem mogelijker wijze van dienst zouden kunnen zijn , toen de
dood hem verraste en zijnen arbeid hier beneden onvoltooid liet.
Waar is dat onvoltooide gedeelte , waar zijn die bouwstoffen
gebleven? Ziedaar eene vraag, welke ik reeds een jaar geleden
meende te kunnen beantwoorden, maar dat mij tot heden niet
heeft mogen gelukken. In Vonck's voorrede voor Huygen's
VIII. J.
22
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Beschrijving van Doesburg wordt vermeld , dat , na Merula's
dood, » Johannes Lontius bij de Staten der Provincie benoemd
werd om den begonnen draad te vervolgen , dat ook hij den
voorraad van bouwstoffen vermeerderde , maar insgelijks vóór
de voltooijing stierf;" en in het Landdagsreces van April 1612
vinden wij, dat hij eene vergoeding van f' 264 ontvangen had
wegens reiskosten en aangewende moeite bij de beschrijving
der charters en boeken van de graafschap Buren. Zijn opvolger ,
J. J. Pontanus , van wien wij tot in de kleinste bijzonderheden weten, dat en hoe hij het groote werk eindelijk gelukkig
voltooid heeft , zegt zelf in zijne voorrede , dat hij en zijn
voorganger met veel vrucht het door Merula bijeengebragte
hebben gebruikt. Gelukkig wordt hiermede tegengesproken het
vermoeden , als of ook deze handschriften van Merula door zijne
erfgenamen zouden verscheurd zijn, want in de opdragt van
zijne (na zijnen dood uitgekomen) Antiq. Romanorun staat :
» Dolendum est sane tot egregias autoris hujus lucubrationes
negligentia heredum ejus periisse, et mirandum est adhuc hasce
(namelijk de Ant. Rom.) conservatas fuisse, jam lacerationi destinatas." Ook zijne Beschrijving van Nijmegen is niet verloren
gegaan, maar door Pontanus bijna woordelijk in het eerste boek
zijner Historia Gelrica ingelascht. Intusschen was daarmede
het werk zelf en de hem door de Staten van Gelderland verstrekte bouwstoffen nog niet terug gevonden.
Juist was ik met een onderzoek hiernaar bezig , toen mijn
hooggeschatte vriend , de heer P. C. G. Guyot , thans te 's Gravenhalte woonachtig, mij uit Nijmegen een bundel papieren toezond , waarin ik tot mijne vreugde moot vinden een afschrift of
minute van het verbaal van heeren Gecommitteerden van wege
de Landschap naar Leyden , in October 1607, om van Merula's
weduwe de teruggave te vorderen van alle boeken , charters en
papieren , welke hem tot de bewerking zijner kronijk waren ver.
strekt , en tevens, om met haar te onderhandelen over den afstand van het onvoltooide manuscript. Dit verbaal , van de hand
van een der gecommitteerden , is curieus genoeg , om het in
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zijn geheel bekend te maken , en vooral de inventaris der
Geldersche papieren en boeken, welke daarvan te Leyden werd
opgemaakt , is belangrijk en wijst ons op menig stuk , hetzij
toen oorspronkelijk of in afschrift aanwezig , dat sedert verloren en niet weder gevonden is. Ofschoon nu het verbaal
zwijgt van het resultaat der onderhandelingen met de weduwe
en ook de Landdags-recessen mij daaromtrent geen licht hebben
gegeven 1) , zoo lijdt het , dunkt mij , wel geen twijfel , of de
voornaamste stukken en handschriften van Merula , die op Gelderland betrekking hadden , zullen wel tegen eerre daaraan geëvenredigde belooning door de Staten van Gelderland zijn overgenomen. Intusschen komen op dien inventaris verscheiden
stukken voor , die in het Provinciaal Geldersch Archief niet gevonden zijn. Welligt zijn ze naar 's Gravenhage vervoerd of
schuilen nog in het een of ander onbekend gemeente-archief.
Tot het eerste vermoeden zou mij bijna leiden de inhoud eener Resolutie van de Staten Generaal van 11 Febr. en 25 Nov. 1610, mij
onlangs door cene vriendelijke en onbekende hand medegedeeld:
11 Febr. 1610. Opte requeste van Juditha Buys, weduwe
van zal. P. Merula, in sijn leven professor historiae tot Leyden , sijn gecommitteert die heren Magnus ende van der Mijlen , omme te visiteren die stucken ende boucken hierinne
geroert , of deselue dese landen dienstich sijn.
25 Nov, 1610. Die heeren Magnus ende van der Mijlen ,
gesproken ende gecommuniceert hebbende mette nagelaten weduwe van wijlen den professeur Merula tot Leyden , hebben gerapporteert , dat sij volgende den last haar opgelegt , gevisiteert
hebben de nagelatene geschreven boecken, pampieren , stucken,
placcaten en andere , in seer grooter menichte bij den voorz.
Merula , ende bevonden , dat deselve sulcke sijn , dat die den
lande souden mogen dienen tot beschrijvinge van eenige historien ende andersins bij voorvallend gelegenheit, alsoo dat sij
eenige boecvercopers , hun des verstaende op de waerde van
4) Zonderling is 't , dat ik geen Landdagsreces van 4 608 heb kunnen vinden. Is er in dat jaar geen Geldersche Landdag gehouden ?

22*

308
dien , hebben ondervraecht , diewelcke verclaert hebben , dat sij
daervoor wel 800 gi. souden willen geven , ende oock van de
voorn. weduwe soo veel vernomen , dat sij wel willich Boude
sijn alles de heren Staten over te laten voor eene eerlijcke recognitie , voor haer en haere drye dochters , bij een pensioen;
hierop geadijiseert wesende , is verstaen ende geresolveert, dat
men van alle de voorscr. boucken, pampieren ende stucken sal
maken een pertinente inventaris , ende dienvolgende alle deselve annemen ende ten dienste van den lande bewaren , in
sulcke handen , als men sal ordineren, voor eene recognitie de
weduwe ende hare drie dochters, elcke van deselue, toeleggen
een pensioen , haer lenen lanck gedurende, van vijftich gulden
's jaers , mits dat een lytt stervende , deszelfs pensioen mede
sterven sal, authoriserende die voorz. heren rapporteurs hierop
met de voorz. weduwe te handelen."
De vraag blijft dus : Zijn de Geldersche stukken vroeger ,
in 1607 of 1608, overgenomen , óf zijn ze onder de stukken,
in bovenstaande Resolutie genoemd , mede begrepen en later ,
namelijk in 1610 of 1611, naar 's Hage vervoerd en aan Gelderland afgestaan ? Alle berigten dien aangaande zullen mij
welkom zijn. Het is ook , om dat onderzoek gemakkelijk te
maken, dat ik hier het Verbaal en den Inventaris in hun geheel laat volgen.

Wij Raden sampt die van den rekeninge des F. G. ende G.
Z. doen rondt in cracht deses , also Paulo Merula , in sijnen
leuen der rechten doctor ende professeur in de universiteit van
Leyden verscheyden stukken, pampieren ende munimenten, so
wt der cantzelrie als camere van de rekeningh van Gelderlant,
mitzgaders d'archyuen van de steden der voorscr. lantschappen
of sunst , sijn toegesonden ende gesubministriert , om dese to
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gebruicken in de beschriuonge van de historie van Gelderlandt,
bij hem mit bewilligongh van de lantschap aengenomen. So
ist dat auermits t'ouerlijden van gedachten Merula , wij gecommittiert ende geautorisiert hebben , committieren ende authorisieren mits desen die heeren Cornelis van Gendt , heere
tot Loenen ende Meynerswick , burchgreue etc., onsen medebroeder in den rade, Joost van Gijssen amptman van Boemel,
Tielre ende Boemelreweerden , ende Engelbert Engelen, subst.
griffier, sampt ende een ijder van deselue besonder, om sich tot
Leyden te vervoegen bij die naegelatene weduwe van gemelten
professeur ende van deselue te ontfangen die voerseyde pampieren , stukken ende schriften , onder geboerl. inventaris ende
recepisse, welt inventaris ende recepisse na voerseyde weduwe,
hare kijnderen of erfgenamen genoch sal sijn om deselue van
wegen d'ouerleueronge der voirseyde stucken t'allen tijden ende
bij eenen ijderen schadeloos , vrij ende gequitiert te houden ,
sulx dat
. haer of den haren derhaluen geene vorderonge of
moeinisse sal worden aengedaen of bejegenen. Ende sullen die
voorseyde gecommittierden sich sampt of besonder int geene
desen aencleeft , verder regulieren na inholt van d'instructie
daerop beraempt. In oircundt der E. G. en G. Z. secreet
segel hieronder opt spatium gedruct. Gegeuen t ' Arnhem den
v. October xvj c seuen.
Instructie voir d'heeren Cornelis van Gendt , heere tot
Loenen ende Meynerswick , mederaedt ende burchgreue etc., Joost van Gijssen, amptman van Boemel,
Tielre ende Boemelreweerden , sampt Engelbert Engelen, substitut greffier des hones.
Die voirseyde gecommittierden sampt ofte bïsonder sullen ,
volgende die commissie, van die nagelatene weduwe van Paulo
Merula, in sijn leuen der rechten doctor ende professeur in der
universiteit van Leyden , onder inventaris ende recepisse vorderen , ontfangen ende weluerwaert mebrengen die stucken, pampieren ende schriften, als den voerseyden Merula tot vorderong
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van de historie van Gelderlant wt die cantzelrye, rekencamer
ende de secretarien der steden ende sunst toegesonden en gesubministriert sijn.
Sullen mede van de voirsz. weduwe vorderen seker geschreuen boek in folio, waerin staen geregistriert verscheyden authenticque stucken Gelderlandt rakende, twelc die voirseyde Merula
op eenen lantdach toe Nijmegen sijnde in effectu verclaert
heeft in behoef van de lantschap te bewaren ende van dien
tijt af geapproprieert te hebben.
Ende indien de weduwe, ten aensien van Benige tosten die
haer za. man in dieselve te recouvreren aengewant soude mogen hebben , eene vereeronge daer voir soude willen pretendieren , sullen hebben te horen haren eysch , ende so deselue
matich ware , sullen macht hebben mit die weduwe te handelen, te verdragen ende haer daervan te versekeren, mits dat de
somma niet excedeerde hondert daler of daeromtrent.
Sullen mede sampt of besonder aen die voirseyde weduwe
ouerleueren het darde deel der historie , aen den houe gesonden om gevisiteert te worden.
Vernemende, hoe verre 't werck van de historie van Gelderlandt bij haeren za, man is gebracht.
Ende daer die ten eynde toe of ten naesten bij soude volvoert sijn , sullen die weduwe , onder beloften van restitutie
ende wedersendonge , hebben voorteholden ende so mogelic te
bewegen , dat 't selue werck op Arnhem gebracht roerde , om
bij de collegien van den houe ende rekencamer , volgende der
lantschap resolutie , gevisitiert te worden , ten eynde daerna
mach worden gedisponiert op den druck ende de landtschap
na bevinde vertoont , om te resolueren op die vereeronge , die
de weduwe bauen voirgaende recompensen solde hebben te genieten voir die moyten ende arbeit vant selue werck.
Ende so die weduwe swaricheit maeckte , 't werck te laten
volgen , in dien val te vernemen , wat sij flair voir soude willen eysschen, ende daervan refereren.
Sullen voorts die voirseyde gecommittierden samentlic , int
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geene vooruallen sal , voornemen , 't geene na derseluer goede
discretie tot der lantschap dienst ende orber sal mogen strecken.
Aldus gegaen t'Arnhem den ij. October xvjc seuen.
Ter ordonnantie van de heeren raden ende van
der rekeninge der F. G. enne G. Z.
Achtervolgende die hier voirgeschreuen commissie , so ist ,
dat bij ons onderschreuen van de naegelaeten weduwe van de
professeur Paulo Merula gelicht sijn die stucken, charters endepampieren, die welcke gecommen sijn wt der cantzelrie , rekencamer ende secretarien van Gelderlandt, ende anders geene,
gelic die bij de voirn. autheur selue in drie deden , na d'ordre van den tijt , te weten van den jare 1224 tot den jare
1570 , sijn geredigiert ende geinscribiert mit desselfs handt :
Geldriae acta contexta ex varijs, quae in rationario publico , vo
van welcke ouernemonge die voorseyde weduwe ende-lunibs;
die haren, volgende die voorscr. commissie sal worden gevrijt
ende bij eenen ijderen buyten bedencken geholden. Gegeuen
den ij. October 1607 st. no.

get. C. v. G., F. v. G., E. E. 1).

Mijn Heeren.
Gisteren alhier tijtlic aengecommen sijnde, hebbe mij aenstont
vervoecht bij die weduwe van den professeur Merula , ende,
na apenonge van mijnen lastbrieue , mit haer gegaen opt contoir ende voiryrst wtgesocht ende tot mij genamen die stucken,
chartres ende pampieren , die haeren za. man wt de cantzelrie,
rekencamer ende die secretarien van de steden gesubministriert
waren , ende deselue geconferiert mit die inventarien ten dien
eynde mede gebracht. Ende bin tegenswoirdich doende int inventariseren van de boecken, so gedruckt als ongedruckt, mitzgaders d'andere stucken die haer za. man elders becommen
4) Ik meen dit voor het model eerier quitantie te mogen houden.
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heeft , ende die welcke dienen tot de historie , staet ende gelegenheit van Gelderlandt, daeronder sommige sijn van importantie , in de ouerleueronge van welcke ic die weduwe onseker
ende variabel bevinde ; sij en heeft tot noch toe geenen eysch
willen doen voir 't boec u Ed. bewust , niettegenstaende ic
haer verhaelt van de appropriatie vant seine tot behoef van de
lantschap bij haer man za.; sij presentiert alles te gelic te Laten sommen tot behoef van de lantschap , dan 't schijnt datse
heeft die haer raden alles bij een te houden ende nit daervan
te scheyden, ter tijt toe de lantschap op die vereeronge sal
hebben gedisponeert , achterdencken hebbende , off mit het
lichten van 't voors. boeck of eenige andere stucken , die men
die gewichtichste sonde achten , die reste sonde vergeten , of
in de recompense minder geacht worden. V Ed. hier sommende , sullen van alles visie ende int cort bericht Bunnen
hebben , ende villicht , dat ic nit en weete , salse mogen worden beweecht , door hapeninge ende eenige versekeronge , dat
de lantschap harer za. mans arbeit ende die leveronge van de
stucken dancbaerlic ende billichlic sol vergelden , die boecken
ende stucken te laten volgen , of ten minste 't eene boec tegens datelic recompens , nemende daerop fundament dat deselue t'Arnhem bij die collegien souden moeten gevisitiert worden , ten eynde de lantschap door rapport van de gelegenheit
ende weerde van den arbeit ende stucken te recht onderricht
sijnde , te meer beweecht sonde worden tot de billicke vereeringe. Sal daerom u Ed. tegens morgen alhier verwachten , of
andersins antwort , waerna mij te reguleren. Hiermede , mij
op 't dienstichste gebiedent tot TJE. enz. Wt Leyden den 10/20
October 1607.
Mijn 1--ieeren.
Gisteren hebbe ic u Ed. geaduerteert van t geene mij wedervaren was int ouernemen ende inventariseren van de stucken
ende charters , berustende onder die weduwe van den professeur Merula , ende diewijle ic noch aiitwoort, noch van u Ed.
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ouercomste , villicht doir wichtige occupatien veroirsaect , en
verneme , comme ic in naedencken off den brieff wel ouergebracht sij. Ic vinde die weduwe gansch geresolveert , so wel
't boet als d'andere stucken onder sich, houwel tot behoef van
de lantschap , te bewaren, tot dat op hare vereeronge sal sijn
gedisponiert. Sij hanght , so het schijnt , geheel van de raedt
van eersen , dewelcke (te weten de professeur Harminius) gisteren opt comptoir quam, mouerende dese swaricheyt ende stellende in mijn bedencken, of de lichtonge van de parapieren nit
qualic genamen soude werden bij de heer gin Staten Generael, of
van Hollant , van de weleken za. Merula historiographus geweest ende veele stucken onder sich hadde, ende dat daervan
naerdencken gegeuen soude worden , als of onder 't dexel van
de Geldersche stucken eenige andere souden gelicht sijn, waerdoor die weduwe ongunst soude mogen verweekt worden , te
meer so hij verstaen hadde, doch vlochmerich, dat 't comptoir
van wegen d'heeren Staten Generael soude mogen worden versegelt , mit verdere propoosten daertoe dienende. Ic seyde
daertegens, dat de lantschap nit conde worden verhindert weder
tot sich te nemen die stucken wt derseluer archiven gecomrnen,
ende dat het nit betaemde deselue , als eenichsins 's lants se
creten ruerende , te laten commen in d'ogen ende handen van
vreemden , dat die weduwe genoch soude wesen vcrsekert mit
die originale acte , mitzgaders de recepisse ; dat dese lichtonge
als geschiedende doer publicque autoriteit veel anders ware als
of se int prive geschiedde , dat die weduwe van ongunst ende
naerdencken doir sult ende doir die lantschap ende de geene
die mij gesonden hadden , genoch soude werden gevrijt , sulx
dat mij vreemt docht tgeene hij moueerden , ende entelic, dat
ic gedocht te continueren ende te voluueren mijnen last, edoch
dat ic het u Ed. soude communiceren. Indien u Ed. nit nodich soude vinden , alhier te commen , stelle in derseluer bedencken , of men die stucken ende boecken , na datse bij mij
sullen geïnventariseert sijn , nit in een besonder co ffer bijden
anderen sal behou€n te sluyten ende of tselue nit soude bese-
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geit of de sleutelen dairvan in mijnen handen geleuert te worden , ter tijt toe bij de lantschap hierin sal sijn gedaen. Indien u Ed. sulx goet vinden sal, deselue belieuen mij sulx
proprio motu te belasten. Ende aengaende 't boet, t'sal mijnes
bedunckens goet sijn, dat u Ed. ende mijn heere Brienen (daer
op die weduwe goet betrouwen heeft) die weduwe versocht
t'selue tegens prouisionele vereronge auer te leueren , ende dat
sulx bij de lantschap nit sal strecken tot vergeet of verminderonge van recompence in d'andere stucken, of so het v Ed. goot
sal duncken. Ende sal morgen , als den lesten dach , u Ed.
resolutie noch verwachten, gedenckende mij tegens avermorgen
op die reyse te begeuen. Ende sal Godt bidden u Ed. mijn
heeren etc. Wt Leyden den xj. October 1607.
INVENTARIS.
,Dampieren inhoudende Geldriae acts.
Brieuen der stalt Coln , daerbij deselue d'onderdanen van
Reynolt graue van Gelre in hare beschermonge neemt , de
anno 1231 1).
Fundatio Vallis•Comitis, vulgo Nieuw-Klooster, de anno 1255.
Brieuen hartoge Eduwarts van Gelre, daerin deselue die douuarie constituirt voir juffr. Catharina , dochter hartoge Alberts
van Beijeren , van den 8 Januarij 1368 2).
Copie van den dickbrief hartoge Reynolts van Arckemede.
(1356) 3).
Volmacht Catharina dochter van Gelre , rakende die lige te
maken mit Vrancrijck , den 8 September 1407 4).
Hantvesten , gegeuen die stede van Gorinchem bij hartoge
Reynolt van Gulic ende Gelre , anno 1409.
Verpandinge hartoge Arnolts van Gelre des dicgrefschaps
van Putten ende Nykerk aen Gerit Snapper, de anno 1438 5).
9) Bondam , Charterboek, III, n' 86.
2) Nijhoff, Gedenkwaardigheden, II, n 162.
3) Gr. Geld..Placaatboek, app. col. 158, Pontanus p. 267.
4) Moet dit ook zijn 1507 ?
5) Nijhoff, IV, n° 478.
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Brieuen hartoge Arnolts van Gelre aen de stadt Zutphen ,
inhoudende vertichnisse van de landen tot behoef sijns soons
Adolphs.
Breuen van Wilhem , broeder tot Gelre , heere tot Egmont ,
inhoudende die besehuldiginge van hartoch Adolph.
Copie des vedebriefs des hartochs van Cleue , geschiet aen
hartoch Adolph , ter cause van sijns vaders geuankenisse , de
anno 1466 1).
Brieuen hartoge Adolphs van Gelre , geschreuen aen de furstinne ende vrouwe Catharina , de anno ..68 wt Venlo.
Copie eens vehedebriefs heeren Johans van Egmont ende
heer Oswalts van den Berge , anno 73.
Brieuen des keysers Maximiliaen voor Alphert Schimmelpenning, rakende die pantschap van den rentampt van Zutphen ,
anno 1486 2).
Gebreken van den hartoge van Gelre op die van Deuenter
ende andere van Ouerijssel, anno 1505.
Placaet van den stadtholder van Hollant, interdicierende stilzaet mit die Gelderschen , anno 1516.
Placaet , beuelende die van Oudewater ende Woerden alle
bomgeiten ende ruychten om de stadt wt te royen , 1516.
Placaet roerende die lotonge van den vierden man tot den
crijch van Gelderlant , anno 1516.
Placaet van geen victualie te voeren na Vrieslandt , de anno
1517.
Placaet van te leggen vier vanen knechten in Noorthollant,
anno 1517.
Bestant tussen den coninck ende die van Gelderlant , anno
1517.
Bestant tussen den hartoge van Gelre ende den coninck ,
de anno 1518.
Placaet des keysers van dat alle man sich gereet maken tegen Caerl van Gelre , anno 1521.
4) Pontanus , p. 525.
2) Nijhoff, V, n° 463.
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Ordonnantie, hoe men t'lant van Hollant ende Vrieslant sal
mogen beschermen tegen de vianden , anno 1521.
Placaet van geen conuersatie te hebben met die Gelderschen,
de anno 1523.
Ordonnantie op die fortificatie van de frontiersteden , de
anno 1527.
Placaet roerende het wederkeren van de lantsaten , wesende
in dienst des viants , 1528.
Pais tussen den keyser ende Gelderlant , anno 1528.
Copie van Benen brief geschreuen wt Vtrecht, anno 1528.
Ordonnantie tegens de brantgeuallen binnen Nijmegen , de
dato 1537.
Missiue van den keyser aen den hartoge van Cleue , de
anno 1541.
Missiue aen de Staten van Gelre , de anno 1541.
Arrest op vianden goederen , de anno 42.
Tractaet van Venlo , anno 1543 , 7 September.
Tractaet van Venlo , de anno 1543 , den 12 September.
Tractaet tussen den keyser ende den hartoge van Cleef ,
anno 1543.
Remedia ad continendos in officio Geldros.
Copie van een verdrach tussen David van Bourgondien, bischop t'Vtrecht , ende Jacob , heere tot Gaesbeec , 1460.
Compositie tussen de stalt Vtrecht ende de steden van Wesop ende van Muyden.

bij den anderen gevonden , rakende
Vriesland.

Slacken ,
en

Gelderland

Memoire et instruction a mons r. de Pogendorff, gouuerneur
de Frise , de ce qu'ils auront a faire au pays de Frise.
Articulen om te commen tot abstinencie van orloge tussen
den keyser ende den hartoge van Gelre , anno 1524.
Brief van Maria , coninginne van Hungarien , regente , aen
den graue uan Buren , van den xj December 1537.
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Declaratie van de handelong der geschicten aen den graue
van Oostvrieslandt , de anno 1533.
Supplicatie aen de coninghinne van Hongarien , regente der
Nederlanden , gepresenteert van wegen Anna ende Maria, gebaren dochters van Jeveren contra den graue van Eemden.
Memoire de ce que les commissaires, qui ont csté deuers le
conte .?...., auec le mandat de l'empereur , ont besogné.
Translation de la lettre des contes d'Oistfrise a mons r. le
conte de Buren.
Memoire de ce que le clercq du gouuerneur de Frise a remonstre à mons r . le conte d'Hoogstraten , anno 24.
Instruction a maistre Gerard Mulart , conseiller etc.
Lettres de la reyne regente au maistre d'artillerie et conseiller Mulart , anno 1536.
Commissie des keysers voor die gedeputierden om mit den
hartoge van Gelre te handelen op continuatie van de treues ,
de anno 1519.
Memorie voor Bartholomeus van Coln om daervan t'aduertieren den graue van Hoochstraten.
Missiuen der gedeputierden van ridderschap ende steden van
Ouerijssel aen den heer van Tautenberch , de anno 1536.
Confirmatie hartoge Carls van Gelre van de artikelen, daerop
Wilhem van Ooy, marschalc, mit die van Groeningen verdragen
was , 1518.
Rapport van den raetzheer Mulart van 't geene bij hem gedaen in saken van de Lutheranie.
Patente keyser Carls aen graue Enno van Vrieslant , van
dat die dochteren van Jeueren in sijner majts. protectie stonden, 1532.
Reces tussen die vroukens van Jeuere ende den graue van
Oostvrieslant, 1532.
Missiue van den graue Enno ende Johan van Ostvrieslandt
aen de coninghinne , de anno 36.
Missiue van den Raedt k. mats. aen den heere van Tautenberch.
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Verclaringe der freukens van Jeuere opten gegeuen reces.
Instructie voor den commissaris van Vrieslant van den 26
May 1524.
Instructie voor den raetzheer Mulart van den 25 May 1522.
Instructie voor de veeren van Wassenaer ende Tautenburch,
de anno 1523.
Memorie voor mr. Gerardt Mulart , raedt, 1524.
Articules , dairop in voirtijden in handelongen sijn geweest
die fursten van Saxen ende die stadt Groeningen.
Instructie voor mr. Gerardt Mulart, president van Vrieslant.
Andwort ende aduys van den vrijheer van Tautenburch op
d'instructie van Mulart.
Sauuegarde des keysers voir die vreukens van Jeuere , a°
1531.
Copie van den tractaet gemaect tussen den hartoge van Gelre
ende de stadt Groeningen , anno 1515.
Missiue aen den vrijheer van Tautenburch van 24 Oct. 1528.
Articules van tractate tussen key. maj. ende den hartoge
van Gelre.
Siucken , daervan den tuut is : "Ida Geldriae , qua ad
geographic= parten.
Memoire pour entendre a l'eschange de la maison de Lobet
et les subjects de la riviere da Rhin et de la ville de Huyssen en Gueldres.
Memoriale super questionib. cum duce Juliacensi de medietate feudi Millem, Vucht et Gangelt.
Memoire pour faire chercher apres les lettres touchant Borne,
Susteren et Sittart.
Extract ex nono libro registrorum , rakende de limiten der
landen Kessel ende Hoorn.
Tractaet van Woerden tussen den Roomschen coninck ende
den heere van Montfort , daerin onder anderen staet , dat de
stadt ende slot Montfort een open stad en huys wesen sal van
de grauen van Hollant.
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Stucken aen een liasse geregistreert.
Der con. mat. zu Hungarien vnd Behem, regentin der Romischen key. mat. in de Nederlanden , gesanten gegenbericht op
neegst ubergebene Cleuische schriften vnd dagen , dubbelt , de
anno 1543.
Brieuen der coninghinne van Hungarien van den 2 Oct.1542.
Reuersbrieuen des keysers gegeuen aen den hartoge van Cleue,
tot vier int getal.
Brieuen van den president ende luyden van de rekeningh tot
Bruyssel aen den coninek , anno 1555.
Eedt der stalt Zutphen aen Phylips prince van Spaignen.
Ce qui l'on dist estre au tresor du feu duc de Gueldres, et
les noms des executeurs de son testament.
Confoederatio cum duce Juliacensi Bruxellae inita , anno
1544, 2 Januarij.
Confirmatie van den hartoch van Cleue van den tractaet tot
Spiers gemaect den 25 May 1544.
Tractaet van de gedeputeerden des keysers ende des hartogen van Cleue , 1 Martij 1544 tot Bruyssel opgericht.
Confirmatie van den hartoge van Cleue van 't voorse. tractaet.
Copia literarum domini Comitis de Blanckenhem super infeudatione medietatis castrorum et domorum de Millen, Gangel
et Vucht.
Copie de ce qu'on escripuoit aux princes voisins touchant
l'entreprinse contre Juilliers.
Stucken ende heerschaften die den hartoge van Cleue holt
van den Furstendomb van Brabant.
(Benevens meer andere stukken , memorien en brieven , alle
betrekkelijk de vordering des keizers tegen hertog Willem van
Cleef).
Andere stukken bijeen genoegt , rakende Buren.
Woe dat borch tot Buren leen ende apen huys is erftic to
Gelre. (Olste register).
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Leenbrieuen Alarts van Bueren mitte heerlicheyt van Boisekum. (Ex primo libro copiarutn).
Tractaet van peyse tussen heeren Carll ende die van Egmont, anno 1494. (Ex lib. 3 copiarum).
Consent , daerbij hartoch Carl van Bourgoignen consentiert
hartoch Arndt die lossinge van sijn landen te mogen doen,
mits betalende iij Busent gl. (Ex lib. copiarum).
Brieuen hartoge Arnolts , daerbij Frederick soon t'Egmont
wort gegunt t la pt van Buren als een vrij heere ende hoer
eygen proper goet te besitten, de anno ] 472 op lach Petri et
Pauli 1).
Corte deductie aengaende de vrijheyt, regalien ende hoocheyt
der graafschap Buren.
Andere verscheyden slacken.

Brieuen van Henrick, Roomsche keyser , rakende d'aduocatie
van Sallant , de anno 1225. Item van de ratificatie des tractaets tussen den bischop van Vtrecht ende graue Otto van
Gelre , anno 1226 2).
Brieuen van keyser Frederick, rakende den tol tot Lobede ,
Arnhem of Osterbeke.
Confirmatio donationis comitatus Ostergou et Westergou ,
anno 1145 3).
Epistola Frederici II ad comitem Geldriae, de aperiendo alveo
Rheni fluuio , quo liberius decurrat , 1165 4).
Epistola Frederici imperatoris ad Henricum filium Augustum
ex Gastris.
Sententia imperatoris Henrici super comitatu Velue, 1196 5).
Concordia inter episcopum Trajectensem et comitem Hollandiae super parte Orientalis Frisiae.
Potestas eligendi episcopum.
1) Nijhoff, IV, no 521.
2) Bondam, II, n° 123.
3) Bondam, II, n° 36.
4) Bondam, II, no 48.
5) Bondam, II, no 75.
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Confirmatio Henrici regis de Bomela , theolonio et moneta
ibidem ac jurisdictione , et donatio de Arcle.
Donatio Ottonis III de Bommelo et Arcle , anno 998. III
Id. Aprilis (999) 1).
Epitaphium Brunon. Ottonis I Pontif. Max. Gregorij V.
Restitutio comitatuum Ostergoue et Westergoue , 1138 2).
Donatio praedij Broekerhouen in Velua (1076) 3).
Restitutio locorum ablatorum et comitatus Hollandiae, a° 1064.
Donatio comitatus Westphalinge cum abbatia Egmondensi.
Donatio Henrici de Groninga in comitatu Tharentiae, a° 1040.
Donatio proprietatis Dauentriae et comitatus Amelandiae
cum limitatione locorum , 1046 4).
Diploma Henrici Imperatoris , quo Ecclesiae Trajectensi donat comitat. in Trente 5).

Traditio de Tiela a Baldrieo 6).
Diploma Conradi Imp., quo Ecclesiae Traject. donat comitatum in Teisterbantia, 1027 (1026) 7).

Confirmatio Conradi de comitatu Trente.
Inventaris van Boecken so geschreuen als gedruckt , rakende ende dienende tot die historic van Gelderlandt.

Rerum ab Gelris eorumque progenitoribus domi militiaeque
gestarum lib. I , II , III et IV, deducti ab ipso auctore P.
M. ad annum ciOLxxvi, in 4°.
Verscheyden stucken in eersen omslach bij den anderen vergadert , geschreuen bij hant van za. Merula ende daerin d'afdeylinge van Gelderlant ende die beschriuinge van eenige plaetsen int particulier mit den titul : Rerum ab Gelris eorumque
I) Bondam, I, n° 62.
2) Bondam, II, n° 31.
3) Bondam, II, n° 4.
4) Bondam, I, n° 78.
5) Zie Ypey en Feith, Oudheden van het Gooregt en Groningen.
Gron., 1836.
6) Baldrik II, bisschop van Luik ? Zie Bondam I, n° 88.
7) Bondam, I, n° 71.

VIII. J.

.23

322
progenitoribus domi militiaeque gestarum lib. I, ende daerin

voorts voel verscheyden pampieren , memorialen , aenteikenongen , om daerwt die historie te contexieren en te beschriuen ,
gebracht tot den jaer 1538 , in 4°.
Andere stucken in eenen omslach geleit , rakende Zutphen ,
Arnhem , Tiel , Elburch , Ouerijssel , Heusden , ende daerbij
verscheyden ander memoriale aenteykenonge des autheurs, in fol.
Catalogus nobilium Geldriae , opus Pauli Merulae , in 4°.
Seker boet in 4°, bij forme van verhael of memoriael aenteikenonge Bestelt , dienende tot die beschriuonge van die historie van Gelderlant ende gebracht tot den jare 1543 , wesende
den anvanc : Caroli Calvi imperatoris etc.
Geldriae narratio brevis ex actis publicis, coepta a praefectis
Geldriae anno iacccLxxviii et deducta ad annum 1549, in 4°.
Pauli G. F. P. Merulae Annales Belgici ex varijs cum antiqui tum meilij aevi scriptoribus fideliter contesti, in queis commemorantur praecipue que ad Sicambros, Vsipetes , Batauos ,
Frisios ijsque conregionatos , ab anno ante Christum natum Lviij
usque ad annum iacccLxxix. Desinit finis partis prioris historiae Geldriae, quae proprie ad antiquum gentis statum pertinet.
S. P. G. Nouiomagensis Vrbis siue imperialis regiaque fulgentis dignitate , mea manu quam cum ex ipso aspectu tum
ex varijs actis et monumentis fieri potuit fidelissime delineationem emendandam augendamque Paulus G. F. P. Merula L.
M. offero.
Genealogiae Nassauiae pars altera , in qua origo Tutorum ,
Comitum et Ducum Geldriae, heroico carmine reddita, auctore
Justo Bilio.
Cornelij Mudeni liber M. C. de legibus Batuariorum et Ribuariorum. Item de priuilegijs Geldriae comitibus concessis a
Roman. regibus seu imperatoribus.
Ejusdem Mudeni lib. M. C. varia continens et inter alia :
Van t begin ende oerspronc des lants van Gelre ende cronicke
van den prince van Gelre. Item van de heeren van Culenburch , Vianen , Egmont , etc.

:323
Een geschreuen boet beginnende : Ludowic die vierde , keyser van Romen , daerin geregistreert verscheyden stucken rakende de Nederbetuwe , Auezaet ende Bueren , de Lingen ,
van waterrecht , Tiel , lantrechten , tinsrecht , Tieheweert ,
Dalem , Arcle, vogelkoyen , zwanerien , Herwijnen , Asperen
ende Hoekelom.
De origine Dominij Gelrensis et ejus principibus. Item Episcop. Tongrensis , Trajectensis et Leodiensis. M. C. in fol.
De dominorum archiepiscoporum Coloniensium ac comitum ,
ducum G,elriae principum nostrorum mutuis confoederationibus,
in fol.
Stemma G eldrorum lib. M. C. in 4° , prosa et carmine , autore F. Bilio.
Commentaria siue annales rerum Amersfortiar. lib. M. C. in 4°.
Geschreuen boeck in fol. de anno Lxxiij beginnende : Also
als die hoochgebaren vermogende furst ende prince heer Carll
hartoge van Bourgondien, van Brabant etc., meyster Jan Stoep
sijner genaden secretaris ende greffier teade t'eeser tijt sijner
E. statholder van de leenen des hartochddms van Gelre ende
grefschaps van Zutphen, geordineert heeft , so ist te weten, dat
dese nabeschreuen mannen van leen der landen voirscr. oire
lenen voir den stadtholder voerscr. certificiert ende voorgebracht
hebben , deels oere huldonge ende byde daervan vernieuwen ,
deels oere leenen van versterf ontfangen , ende deels oere leenera opgedragen ende eenen anderen auergegeuen hebben, gelic
hiernae beschreuen volcht aengaende dese xxiiij dach in Augusto
anno Lxxiij., lijnde tselue register groot xxxviij bladen , ende
eyndende : Leenen in den lande van Loven , in folio.
Van den handel van bischop Henrick , mit eenige andere
stucken , rakende d'ordonnantie van de electie , mitsgaders articulen van de furst van Gelre toe dien eynde overgesant, mit
die moderatie van dien.
Geldriae descriptio per Guilhelmum Berchemium, in fol.
Griphi historici praecipue rerum in Westfrisia gestarurn M.
C., in fol.
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M. C. in fol. de Gelria ejusque situ, regionibus, ejus episcopis , metropolibus etc.
Notio in vitam Caroli Magni edit. ex M. C. a. v. cl. Petro
Pithaeo, anno cioioxiic.
Gedructe boeken.

Serenissimi Reginae iVlariae inferioris Germaniae Rectricis
contra Ducem Cliuensem justificatio. Antwerp. ciiioxL'iii in 8°.
Geldro Gallica conjuratio in totius Belgiae clarissimam ciuitatem Antverpiam duce Martino Rosheymio. Antv. cioiaxLii.
ibid. De comitatibus Juliacensi et Geldrensi erectis in ducatus,
anno 1326.
Assertio Juris Imperatoris Caroli hujus nominis Quinti in
Geldriae ducatu et Zutphaniae comitatu , adita in comitijs
Ratisbonensibus , anno cioioLxi.
Dialogus super jure ducatus Geldriae, in 4°.
Wilhelmus Hermannus Goudanus canonicus D. Aurelij Augustini , de Hollandiae Gcldrorumque bello , in 4°.
Aldus geinventariseert binnen Leyden den t9I,, Octob. 1607.

14. Vergadering. 4 S eptember 1852.
Nieuwe leden. Bibliotheek. Inventaris van privilegiën en andere
bescheiden der stad Brielle. Zestal latijnsche brieven geschreven
aan en door Pieter de Groot. Formulier van bullen in het begin der 16 e eeuw te Antwerpen verhandeld tot opbouw van de
St. Pieterskerk te Rome. Brief waarbij Jan van Brabant eenige
privilegiën verleent aan Doris van Borselen, 1420. Berigt
wegens een plaatselijk onderzoek naar Pieter Werrecoren , boetedrukker te St. Maartensdik in Zeeland , 1478. Verscheidene
stukken betreffende de Geschiedenis onzer Overzeesche bezittingen
in het begin der 17 e eeuw.

Nieuwe leden. Benoemd tot gewone leden de Meeren: mr.
P. J. Teding van Berkhout, J. van Eik, F. W. Fabius, jhr.
mr. E. L. de Geer, J. H. van Lennep en mr. G. J. de
Martini , te Amsterdam ; jhr. W. Boreel van Hogelanden ,
jhr. J. P. Comets de Groot van Kraaijenburg, jhr. mr. J. K.
J. de Jonge en jhr. mr. J. K. W. (warles van Uffort , te
's Gravenhage ; mr. M. Bichon van IJsselmonde en jhr. mr.
F. W. A. Beelaerts van Blokhand, te Rotterdam; prof. G. W.
Vreede, te Utrecht ; dr. J. Borsius , te Middelburg ; D. R.
Erdbrink , te Enkhuizen , en J. Goudriaan, te Amersfoort.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen
Van den heer U. Capitaine , te Luik.
Bibliographic Liégeoise , XVIe siècle. Bruxelles , 1852.
Van den heer J. David , te Leuven.
De ziekte der Geleerden , in zes zangen , gedicht van air. 1r.
Bilderdijk, uitgegeven met inleiding en aenteekeningen door
J. David , vierde stuk. Leuven , 1852.
Van den heer K. L. Torfs , te Antwerpen.
. lislorisclie schets der watervloeden in België en Holland , door
K. L. Torfs. Antwerpen , 1850.
Van den heer G. 1). Franquinct , te Maastricht.
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Recherches historiques sur les seigneuries d'Aigremont et de Neder
canne prés de Maestricht , par G. D. Franquinet. Liège, 1852.
Van den heer jhr. D. M. de Superville , te Middelburg.
Zijne uitgegevene werken, in een deel gebonden , als :
Essai de prose francaise. Middelbourg , 1842.
Tableaux de l'Histoire de France. Middelbpurg , 1842.
Lotgevallen , Opkomst enz. des Turkschen Rijks. Middelburg,
1843.
Frankrijk en Afrika. Middelburg , 1844.
Geschiedkundige Verhandelingen. Middelburg , 1846.
Napoleon's loopbaan. Middelburg , 1848,
Viertal Geschiedkundige Verhandelingen. Middelburg , 1850.
Viertal tafereelen uit de Geschiedenis van Frankrijk. Middelburg, 1852.
Van den heer mr. J. Dirks , te Leeuwarden.
Wat blijft er nog te verrigten over voor het Friesch Genootschap ? door mr. J. Dirks. Workum , 1852.
Van den heer E. van der Maaten , te Elburg.
Geschiedenis der Nederlanden. (Vervolg).
Van den heer dr. P. J. Vermeulen , te Utrecht.
Tijdschrift van Utrecht. (Vervolg).
Van den heer dr. N. C. Kist , te Utrecht.
Caecilia. Muzikaal tijdschrift. (Vervolg).
In ruiling ontvangen :
Van la Sociale Archeologique de Namur.
Annales, torn. 2me , 3 livr. Namur, 1852.
Van de Académie Royale des Leitres et des Beaux-arts de Belgique.
Bulletins de la Commission Royale d'Histoire. Première serie.
Tomes 1, 2, 3, 5, á 15. -- Table des matiéres. --- Deuxième
serie. Tomes 2 et 3.
Bulletins de l' Académie , close des Leitres. Annes 1849,
1850 et 1851.
Annuaire de l' Académie. Bruxelles , 1852.
Van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord -Brabant.
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TIandelingen over 1850 en 1851. 's Hertogenbosch , 1852.
Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk Liet land van
Ravenstein , 2e deel, 2e stuk. 's Hertogenbosch , 1852.
Van de Redactie.
De Katholiek , Junij , Julij en Augustus 1852.
Inventaris van al de privilegien , acten , bijzondere stukken en
Fescheiden , concernerende de stad Bridle , gevonden in de stadskist in drie doozen op de thesaurie en secretarie berustende geweest , gebragt onder numeroos. Bij toezending van een afschrift
van dien inventaris , vroeger opgemaakt door van Wijn, destijds
pensionaris der genoemde stad , die van deze stukken gebruik
heeft gemaakt o. a. in zijne Nalezingen op Wagenaar, zesde stuk,
-- berigt ons de heer mr. A. R. Visser te Brille, dat tijdens
het Fransche Bestuur de regering der stad al de privilegiën en
verdere bescheiden voor scheurpapier heeft verkocht, waarvan
het een en ander echter later te Antwerpen is teruggevonden.
Wordt besloten dezen inventaris in handen te stellen van de
Commissie van Redactie, ten einde te onderzoeken, welke van
de daarin vermelde stukken gedrukt voorkomen in de Beschrijving van de stad Bridle en het land van Voorne door Van der
Schelling en Van Alkemade.
Zestal latijnsche brieven geschreven aan en door Pieter de Groot.
Jhr. G. L. F. van Kinschot te 's Hage deelt, uit de verzameling van wijlen den minister van Manen , een vijftal briev
mede, te weten , van Christophorus Bernardus , ged. in arc°
mea Sancti Ludgeri , 13 Jan. 1660 en 6 Febr. 1660 , vale
Johannes Fredericus Gronovius , ged. Lugduni a. d. xv cal.
April. 1662, en van S. Lubienieszki, ged. Alsenaviae 1013. Julij
1668 en ^9J,9 Junij 1669, allen geschreven aan P. de Groot ,
benevens eenen brief van P. de Groot aan P. à Limborg, s.
theol. doctori et professori et in ecclesia Amstelodamensi pastori , ged. Antverpiae tertio idus Mart. 1672.
Deze brieven worden gesteld in handen der Commissie van
Redactie, om te voegen bij de reeds vroeger medegedeelde brieven aan en door P. de Groot geschreven.
24 7=
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Formulier van bullets in het begin der 16e eeuw te Antwerpen
verhandeld tot opbouw der St. Pieterskerk te Rome. Door den
heer F. H. Mertens , te Antwerpen , werden in eenen band der
16e eeuw aangetroffen twee schutsbladen , zijnde formulen van
bullen, waarschijnlijk dezelfde, die in het begin der 16° eeuw
te Antwerpen en elders aan de beurs werden verhandeld tot
opbouw van de St. Pieterskerk te Rome. Aan het navolgend,
op perkament gedrukt , exemplaar ontbreken de twee eerste
regels , die daarvan zijn afgesneden. Volgens een eensluidend
stuk behooren zij te worden aangevuld met deze woorden :

Johannes Angelus Arcimboldus, iuris vtriusque doctor, prepositus de Arcisate, sedis apostolice prothonotarius ac sanctissimi in Christ() patris et domini nostri domini Leonis diuina prouidentia
Het medegedeeld stuk luidt voorts :

pape decimi referendarius, necnon in Coloniensi, Treuerensi , Saltzburgensi , Bremensi , Bisuntinensi et
Upsalensi prouinciis earumque , ac in Cameracensi ,
Tornacensi, Morinensi, Attrebatensi et Caminensi ciuitatibus et dioc. pro fabrica Basilice principis apostolorum de vrbe nuntius et commissaries.
Sincere deuotionis affectus , quern ad Romanam
ecclesiam ac sedem apostolicam , necnon fabricam irnmensi operis Basilice principis apostolorum de vrbe ,
ad cuius cominodum commissionis officium in negocio
sacratissimarum indulgentiarum pro ea concessarum
exercemus , gerere comproba ...... I) non indigne
meretur , vt petitionibus ...... jllis presertim , quas
ex deuotionis feruore prodire et ..... commoditatibus
oportunas fore conspicimus , quantum cum Deo pos
-sum,faorbiltenmus.Hqod
..... deuotis supplicationibus inclinati, vt liceat ......
4) De ledige tusschenruimten in liet stuk waren bestemd om bij de
negociatie ingevuld te worden.
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quoaduixe ....., habere altare portatile cum debitis
reuerentia et honore, super quo in locis ad hoc congruis , aptis et honestis , quouis anni tempore , preter quam in pascate, etiam in locis ecclesiastico jnterdicto ordinaria auctoritate suppositis , cum .... ..
occasionem interdicto huiusmodi non dederi ......
januis clausis , excommunicatis et interdictie exclusis,
non pulsatis campanis , et cum qualitas negociorum
pro tempore ingruentium id exigerit , etiam antequam elucescat dies , circa tamen diurnarn lucem , i;ta
quod id nec .... nec sacerdoti taliter celebranti ad
culpas imputari possit ..... sacerdotem idoneum secularem vel cuiusuis ordinis regularem , in presentia
etiam familiarium ...... domesticorum , dummodo illi
aut quilibet eorum causam huiusmodi interdicto non
dederint, missam ..... celebrari facere. Preterea quam
diu vixeri ....., vt quadragesimalibus vsque ad dominicam Palmarum inclusam , et aliis diebus quibus
lacticiniorum vsus est prohibitus , butiro et caseo absque alicuius licentia et cum consensu vtriusque medici tempore infirmitatis in septimana sancta lacticiniis
huiusmodi , ac etiam tune et quocumque tempore
prohibito ouis et carnibus vesci libere et licite absque aliquo conscientie scrupulo, ... que aliquam vel
aliquas ecclesiam vel ecclesias ad hoc per ...... eligendam seu eligendas deuote singulis quadragesimalibus
et aliis diebus, quibus ecclesie vrbis et extra eam per
christifideles pro consequendis indulgentiis stationum
vrbis visitari solent, similiter quoaduixeri ...... visitando, tot et similes indulgentias ac pectorum remissiones consequi valea ....., et possi .... quas conaequere . . . . , si singulis diebus eisdem dictas ecclesias
personaliter visitare ....., corp ....., cum funerali
pompa tempore interdicti prefata ordinaria auctoritate
appositi, si huiusmodi interdicto similiter causam non

330
dederi ...... ecclesiastice supulture tradi licite possi

et valea ...... auctoritate apostolica que quoad premissa omnia specialiter sufficienti facultate suffulti
fungimur in hac parte , tenore presentium facultatem
concedimus et etiam indulgemus, non obstentibus omnibus in contrarium facientibus, que prelibatus dominus noster papa in litteris facultatum nostrarum huiusmodi voluit et decreuit non obstare. In quorum
fidem presentes fieri et sigilli, quo in talibus vtimur,
fecimus appensione muniri. Datum ....., anno M.
D. xvi. die ...... mensis ...... pontificatus prefati
sanctissimi domini

nostril pape anno.

Brief waarbij Jan van Barbant eenige privilegièn verleent aan
.Floris van Borselen , 1120. Het navolgend stuk wordt , volgens mededeeling van ds. J. Was, te Waterlandskerkje, aangetroffen in een register van ordonnantien en resolutien der stede
en landen van St. Maartensdijk , van 1590-1654. Het is
eene kopij , geligt uit het archief van Buren, van een charter
verleend door hertog Jan van Brabant aan Floris van Borselen, heer van St. Maartensdijk , bij gelegenheid dat de eerstgenoemde met hertog Jan van Beijeren eene bijeenkomst had
en op het slot te St. Maartensdijk vertoefde , om op den
naam zijner gemalin , vrouw Jacoba, met den laatstgenoemden
het verdrag te sluiten tot verzet voor zekeren tijd der landen
van Holland , Zeeland en Friesland. (v. Mieris, Uharterb., IV.
b1. 545). Voor zoo verre den heer W. bekend is, is het onuitgegeven; althans bij van Mieris en Kluit komt het niet voor.
Het afschrift luidt als volgt :
Jan , bijder genaden Gods hertoghe van Lothr., van Brabandt ende van Lymborch , marckgraue des heylighs rijcx ,
greue van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt ende heere
van Vrieslandt , doen condt allen luyden , dat wij om liefde
ende gunste die wij dragen ende hebben tot onsen lieuen
ende getrouwen racdt heer Floris van Borssel , heer te Zulen
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ende te sente Martensdijck , op desen tijt tresorier van onsen
landen van Hollandt , van Zeelandt ende van Vrieslandt, ende
oick om vele getrouwer diensten die hij onsen voorvaderen
ende ons tot menigen tijden gedaen heeft ende ons , oft God
wilt, noch doen sel, denseluen onsen getrouwen heren Florens
ende zijnen nacomelingen gegeuen hebben ende gheuen met
desen brieue alsulcke punten van kantvesten , vrijheyden ende
rechten , als hier naer gescreuen staen ; dats te weten : Inden
eersten zoo wat broeken bynnen der prochien van sente Martensdijck geuallen oft tot eeniger tijt gescien mogen , die sel
onse getrouwe heer Florens voorn. ende zijn nacomelingen berechten oft doen berechten bij vonnisse der schepenen vander
seluer prochien , ten ware dat eenige luden van buyten deen
aenden anderen dootslaghe deden , die zullen wij oft onse nacomelingen greuen te Hollandt ende te Zeelandt selue berechten tot onser hoigher vyerscharen. Item waert dat yemant
van quaden feyten berucht worde , wie hij ware van buyten
oft van bynnen , hoedanich die saecke ware ende hij daerinne
beuonden worde , zoo zal die richter daerouer richten metten
schepenen vander prochien voors. Item oft gebeurde dat onse
getrouwe heer Florens oft zijn nacomelingen voorgen. bij eendrachte van schepenen aldaer enige keuren ordineerden om
nutschap ende oirbaer der gemeenre prochien van sente Martensdijck , ende die schepenen aldaer bij hoeren cede naemen
dattet nut ende oirbaer ware derseluer prochien ende den laden daerin woonende , dat sel gestade blijuen ende vaste gehouden worden van ons ende van eenen yegelijcken. Item oft
geuiele dat een man van buyten dootslach dede aen eenen man
van bynnen , die sal claeraff tot zulcken recht staen als die
ghene die inder prochien geseten zijn , ende men en sal die
man van buyten nyet voirder landtwinninge gheuen dan bynnen der prochien van sente Martensdijck voors., ende sal hij
onser ander landen gebruycken , dat sel hij moeten versoecken
ende verdadigen aen onser heerlicheyt of aenden ghenen, die oase
of onser nacomelingen saecken inder tijt sal hebben te bewaren,
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sonder argelist. In oirconden des, zoe hebben wij desen onsen
openen brieff doen besegelen met onsen grooten zegel vuythangende. Gegeuen te sente Martensdijek voorgen. negenthien
daghe in Aprille inden jaer ons Heeren dusent vierhondert
ende twentich. Opte pleye stont gescreuen aldus : Bij mijnen
heer den hertoghe , daer van zijnen rade bij waren mijn joneher van Gaesbeke, die heer van Asch, Jan van Oisch, Claes
van den Werue, mr. Jan Boat, Bernt Vten Enge ende Claes
Olesoen, onderteeckent, W. Bont. Ende was dese besegelt met
eenen grooten segel in rooden wasse vuythangende aen doublen
steerte van perchemyn. Onder stondt gescreuen aldus : Gecopieert ende gecollationneert vuyt ende tegens eenen originaelen,
ongecancelleerden ende ongeraseerden brieue in franchyn gescreuen (onderteeckent ende besegelt als bouen), ende wordt beuonden daertnede van woorde tot woorde te accorderen. In
kennisse van mij. Ende was onderteeckent bij den secretaris
tot Bueren aldus : D. van Noordt , secretarius.
Berigt wegens een plaalselijk onderzoek naar Pieter Werrecoren,
boekdrukker te St. Maartensdijk in Zeeland, in 1478. Niet
onbelangrijk voor de geschiedenis der boekdrukkunst was de
ontdekking , welke de Leuvensche bibliotheearis, de heer Edward van Even , deed van een tot dusver geheel onbekenden
boekdrukker te St. Maartensdijk in Zeeland , in de eeuw der
uitvinding zelve , uit het onderschrift van een hem in handen
gekomen exemplaar van een boekwerk , getiteld : Der syelen
troest , aldaar in 1478 in het licht verschenen. Uit het verslag daarvan door den bibliothecaris in druk gegeven , waarvan
ook het Historisch Genootschap in het voorleden jaar eenen
afdruk mogt ontvangen , blijkt, dat de heer v. E. zich beklaagt , dat hij , verwijderd van de plaats , geen onderzoek
doen kan ; en inderdaad, welke boekenkenner en beoefenaar van
de geschiedenis der drukkunst zou niet wenschen te weten , of
Pieter Werrecoren nog meer heeft uitgegeven ? of zijne boekdrukkerij te St. Maartensdijk heeft stand gehouden ? of zij door
opvolgers is voortgezet ? ;vat er van geworden is ? wanneer zij
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is te niet gegaan? enz. Dit deed den hoer J. Was te Waterlandskerkje het voornemen opvatten om , te St. Maartensdijk
komende , naar het een en ander te onderzoeken ; hoewel hij
zich van zijne navorschingen geen gunstigen uitslag voorstelde,
vermits hij vroeger in het gemeentelijk en kerkelijk archief zijner geboorteplaats , voor zoo ver het nog voorhanden is, van
Pieter Werrecoren en diens boekdrukkerij niets had aangetroffen. Het mogt hem dan ook bij een nader onderzoek niet
gelukken , den naam Werrecoren te vinden op de lijsten der
schepen, in de schepen-registers, of secretarisboeken, aanwezig
van 1565-1654 , noch ook in de eerste doop-, lidmaten-,
trouw- en actenboeken der kerkelijke gemeente; terwijl de oude
grafzerken in de kerk van St. Maartensdijk door hem ook
vruchteloos werden onderzocht. Daar dus in voornoemd gemeentelijk en kerkelijk archief niets van Werrecoren of van
eerre drukkerij te St. Maartensdijk voorkomt , is het te vermoeden , dat de drukkerij van Pieter Werrecoren aldaar niet
lang in aanwezen zal gebleven zijn en bepaaldelijk zal zijn te
niet gegaan in 1489 , toen de plaats , bij zekeren twist tusschen Frederik van Egmond en Jasper van Kuilenburg over
de erfopvolging in de heerlijkheid van St. Maartensdijk (zie
Iteygersberch , Cron. van Zeeland , bl. 216), door den eerstgenoemden is ingenomen , geplunderd , verwoest en ontvolkt ;
gelijk blijkt uit de navolgende aanteekening daarvan op het
jaar 1590 in het archief van St. Maartensdijk voorkomende:
» dat dese stadt ende ingesetenen door zekere oirloge , twist
» ofte questie , die hier voormaels tusschen de heere derselver
D ende andere heeren , daertoe oick actie pretenderende , over» vallen , gesaccageert , geplonclert , geruyneert ende verbrant
» zijn geweest , zoodat deselve stadt zeer lang ende vele jaeren
»

was blijven liggen onbewoont."
De heer Was heeft gemeend , door de mededeeling zijner

bevinding en van zijn vermoeden betreffende Pieter Werrecoren en diens boekdrukkerij te St. Maartensdijk in 1478, den
heer v. Even geen ondienst te zullen doen.
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Verscheidene stukken betreffende de geschiedenis onzer overzeescl e
bezittingen in het begin der 168 eeuw. Medegedeeld en kortelijk
ter vergadering toegelicht door den beer P. A. Leupe.
N°. I. Instructie voor alle plaetsen ende comptoiren in Indien , waer naer haer int administreren van de justitie sullen
hebben te reguleeren , 1618.

N. II. Stukken betrekkelijk den handel enz. in Indiën
door J. P. Coen , 1622-1623.
Deze hoogstbelangrijke stukken , door den gouverneur generaal Jan Pietersz. Coen gesteld en aan de bewindhebbers der
0.-I. Comp. ingezonden of aan zijn opvolger Pieter Carpentier
nagelaten , leveren op elke bladzijde het bewijs op van zijne
vaderlandsliefde en zijne zucht om den bloei dier maatschappij
te bevorderen.
1622. Het eerste is : Een cort verhael van t proffijt, dienst
ende nutticheyt, dat de heeren bewinthebberen der Generaele
Vereenichde Nederlantsche Comp. in Japan souden mogen genieten , bij soo verre Haer Edele de Chinese handel bequaemen,
volgens den voorslach van den ed. h. gouv. gen. J. P. Coen.
1623. 2. Advys door den ed. h. generael Coen op sijn
vertreck naer t vaderland aen den gouverneur generael Pieter
de Carpentier ende den raeden van India geldeten.
1623. 3. Vertoogh van de staet der Vereenichde Nederlanden in de quartieren van Oost-Indiën.
Dit vertoog is zeer uitvoerig geschreven en bevat onze eerste
komst in Indien , de wijze waarop wij in het bezit van de
Molukken , Jacatra enz. gekomen zijn , en de middelen , die
aangewend moeten worden , om die bezittingen te behouden en
te vermeerderen.
Hier zijn verder bijgevoegd twee stukken, waarvan de
schrijvers onbekend zijn , en welke betrekking hebben op de
voorgaande, als :
1. Poincten van reglement ende redres van de staet van de
Compagnie van Indien , 1623 , en
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2. Wederlegginge ceniger poincten in contra der poincten
van reglement , 1623.
N°. III. Stukken betrekkelijk Pieter Nuyts , gewezen gouverneur van Toyowan , 1631-1634.
Pieter Nuyts, buitengewoon raad van Indië, kwam als gouverneur te Tayowan of Formosa in het jaar 1627 in plaats
van Gerard Frederiksz. de With, en bleef aldaar tot het jaar
1629, waarin hij op den 23 Julij het bevel overgaf aan Hans
Putmans. Nuyts ging in het jaar 1627 als ambassadeur naar
Jedo en gaf zich daar uit voor ambassadeur van den koning
van Holland; dit kwam spoedig ter ooren van den keizer,
die hem daarop niet wilde ontvangen , maar met schande
terugzond.
Het volgend jaar trachte hij zich hierover te wreken en
hield twee Japansche jonken aan, waardoor hij der Compagnie
veel nadeel berokkende en zich zelven vele vernederingen door
de Japanezen moest laten welgevallen. Toen dit ter kennis van
het bestuur te Batavia kwam , werd hij onmiddelijk opontboden , in de gevangenis geworpen en in regten vervolgd. Bij
vonnis van den raad van justitie te Batavia in dato 17 September 1633 werd hij sedert den 23 Julij 1629 verklaard te
zijn » gesuspendeert van zijne gagie, tractement en qualiteyt"
etc. De redenen, die den raad daartoe bewogen , worden in
het vonnis zeer uitvoerig uiteengezet. Inmiddels was hij in het
jaar 1632 door den gouverneur generaal Jacob Specx naar Japan gezonden , om zich in persoon voor den keizer te verantwoorden, en verder ter beschikking van Z. M. gesteld. Hiertegen was door hem wel verzet gedaan, zooals uit een bijgevoegd
stuk blijkt , doch vruchteloos. In Japan komende , werd hij
gevangen gezet , maar na Benige dagen werd hem vergund om,
vergezeld van ,Benige lijfwachten des keizers, te gaan werwaarts
hij verkoos. Het duurde evenwel nog tot den 5 Julij van het
jaar 1636 , eer hij ontslagen werd. Hij kwam te Batavia
terug en vertrok in 1637 of 1638 naar het vaderland.
Eene missive van zijn opvolger in het bewind te Formosa ,
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Hans Putmans, in dato 14 Oct. 1632, aan de bewindhebbers
ter kamer van Amsterdam, over de zaken betreffende den
handel aldaar , is mede niet van belang ontbloot.
N°. IV. Voor den handel op Perzië en de golf van Bengale enz., 1633--1634.
De voornaamste handel door de 0.-I. Comp. om de west
van Indië , (Siam , de golf van Bengale , de kust. van Coromandel , van Malabar en de golf van Perzië) , gedreven , bestond voornamelijk in lijnwaden en zijde , die grootendeels in
ruiling strekten tegen specerijen , als nagelen , muskaatnoten,
foelie en kostbare houtsoorten uit de Molukken, suiker en zijde
uit China, koper uit Japan, peper en benzoin (?) van Sumatra;
de zijde en een gedeelte der lijnwaden werd ook wel naar Nederland vervoerd, maar verreweg het grootste gedeelte daarvan
in de genoemde landen verhandeld.
Men bezigde tot het drijven van dezen handel een aantal
welgebouwde en bemande schepen, die daarenboven bestemd
waren om den algemeenen vijand in die wateren zoo veel mogelijk afbreuk te doen.
De volgende stukken bevatten de zeer uitvoerige instructiën
voor de commandeurs Jacob Jausz. Corencray en Johan Carstensz., als mede die voor den opperkoopman Nicolaes Jacobsz.
Overschie , belast met den handel der Compagnie in Perzië,
geteekend door den gouverneur generaal Hendrik Brouwer in
dato Julij 1633 ; waaruit men zien kan , van hoeveel belang
dezen handel in die jaren reeds voor ons geweest is.
Hier zijn bijgevoegd :
1. Eene beschrijving van de stad Mocha aan de Roode-zee,
van hare gelegenheid enz. in het jaar 1626, door den commandeur Johan. Carstensz. aan den gouv. gen. H. Brouwer in
1634 overgeleverd.
2. Remonstrantie ende verthooninge der gelegentheyt des
coninckrijcx van Stam (Siam), mitsgaders haere handel ende
wandel, ende waer de negotie meest in bestaet.
3. Cort verhael ende beschrijvinge van de stalt Gamron,
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gelegen in de golf van Persia omtrent drie mijlen noordwaert
van t eylant Ormus , zoo mede van de steden Laer , Chiras
en Spahan (Ispahan) , waerop volgt de namen van de steden ,
dorpen ende rusthuysen, daer de caffelas des avonts onderslaen,
(overmits de dorpen 2, 3 à 4 dachreysen van den anderen
staen), die bij alle coepluyden tusschen Gammeron ende de
conincklijeke stadt Spahan doorgepasseert worden.
N°. V. Belangrijke onderschepte portugeesche brieven van
den onderkoning van Goa, Don Miguel de Noronha Conde de
Linhares , 1634, door Pieter Vlak , raad van Indiën.
Deze in het Portugeesch geschreven en in het Nederduitsch
vertaalde brieven van den onderkoning van Goa , gerigt aan
de ondergeschikte officieren van Malacca in het jaar 1634, alsmede die van eenige andere personen, zijn gevonden in de galei
St. Joris , die met de galei St. Jago door den heer Pieter
Vlack, raad van Indië en commandeur over de vloot, op den
9 October 1634 veroverd zijn.
Zij schetsen den moeijelijken toestand, waarin de onderkoning Don Miguel de Noronha Conde de Linhares zich bevond,
zoowel door het wegblijven der schepen uit Portugal, als door
de vrees waarin hij verkeerde, dat Malacca door de onzen met
behulp der Atsjeenezen zou aangetast worden ; alsmede hoe
verblijdend het voor hem was , eenen wapenstilstand met de
Engelschen te sluiten , ten einde , zoo als hij zich uitdrukt,
in meerder liberteyt onse anacht tegen de Nederlanders te kunnen
gebruiken.

Door de uitmuntende ligging van Malacca 1) voor den han4) De stadt leydt seer wel gelegen tot den koophandel en zeevaert,
hetwelk die al van ouds seer volk- en neeringrijk heeft gemaekt , en
word noch ten hudigen dagen een groote vaert van China , Japan,
Cambodia , Tonquin , Patane , Syam , Sumatra , Java en meest alle de
omliggende quart ieren van India op Malakka bespeurt : insonderheyt
dient het onse schepen , die de reise van Japan door de straet Sincapoera over Malacca na Bengale , Choromandel , Suratte ende Persien
soeken voort te setten : ook die , die van daer na Batavia binnen Sumatra door de stevens wenden ; en dit noodigt veel orientaelsche volkeren uyt haere landen en koninkrijken derwaerts heen etc.
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del ingenomen , hadden de onzen reeds lang het voornemen
opgevat om zich daarvan meester te maken , maar hadden tot
dusverre daarin niet kunnen slagen. Eerst in 1641 kwam
deze plaats , na een langdurig beleg, in onze magt.
Van het jaar 1640 dagteekent het ernstig voornemen der

0.4. C. om haar te bemagtigen, waartoe zij door eenige jagten
onder den commandeur Jacob Koper, alsmede door eenige vaartuigen der Djohorsche Maleyers, bezet werd. In de maand Mei
van dat jaar werd de sergeant-majoor Adriaan Antonisz. met
drie welbemande schepen derwaarts gezonden om het gezag van
Koper over te nemen ; hem werden hulptroepen van Atsjeen
en Djohor toegevoegd. Het beleg duurde van de maand Junij
1640 tot dem aand Januarij 1641, toen Malacca op den 14
dier maand stormenderhand veroverd werd. Veel volks koste dit
beleg, daar de sterfte door de pest, die er heerschte , belangrijk was toegenomen. Onder de voornaamste bevelhebbers , die
gedurende het beleg door den vijand sneuvelden of aan ziekte
bezweken , worden genoemd de commissaris Johan de Meere ,
de sergeant-majoor Adr. Antonisz., de commandeurs Jacob
Koper en P. van den Broecke.
De storm op den 14 Januarij had plaats onder het opperbevel van den sergeant-majoor Johannes Lamotius, den kapitein
Laurens Forcenburg , de koormandanten Minne Willemszoon
Caartekoe en Pieter Baak, de opperkoopmans Anthony Hurdt
en Nicolaas Jansz. Houtkooper.
Van den genoemden commandeur en raad van Indiën P.
Vlack is mede hier bijgevoegd eene instructie voor de schepen
Egmont ende t Seepaert , n gaende met den anderen in comp.
naede golf van Persia, om, aldaer t haere verrigt hebbende te
vertrecken, naementl. Egmont nae de Cabo de Bona Esperanca,
ende t Seepaert naer het vaerwaeter tusschen Mascatta ende
Emseada Percelada , in dato 27 Nov. 1634" ; en » een extract
uit de instructie van den gouvern. generael ende raeden van
Wouter Schouten , Oost-ind. Reysbeschr. , derde boek , bl, 41.
tAmsteldam, 4 70 8.
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India den commd. Pieter Vlack , raet van Indic etc. mede
gegeven, waernaer haer de coopl. van het schip Nieuwe-Hoorn
in het dirigeeren van den peperhandel sullen hebben te reguleren , in dato 1634."
W. VI. Journaal gehouden door den directeur van den
handel te Batavia , 1636.
Dit journaal , gehouden door den directeur van den handel
Philippus Lucasi , loopt van de maanden Januarij tot en met
Mei van het jaar 1636, onder de regering van den gouverneur
generaal Anthonie van Diemen. Het bevat vele zaken betreffende
den handel, ingekomen rapporten , adviesen en missiven , als
van den coninck van Banjermassing, van Coete, van Siam etc.
Belangrijk waren de diensten door P. Lucasz. gedurende
zijn verblijf in 0.-I., aan de Comp. bewezen. Als extraordinaris raad van Indië in het jaar 1631 aldaar aangekomen ,
werd hij al spoedig benoemd tot gouverneur van Amboina ; in
633 werd hij ordinaris raad en in 1635 directeur van den
handel. Als veldoverste der Comp. veroverde hij op den 9
Februarij 1640 Negombo op Ceylon , en overleed op den 5
Maart daaraanvolgende aan boord van de fluit Santvoort, op
zijne reis van Ceylon naar Batavia , welk schip den 21 dier
maand aldaar aankwam; hij werd met de grootste plegtstatigheid begraven.
Verder zijn hier bij gevoegd de instructie voor den opperkoopman Marcus van Oldenburg, door hem gezonden aan den
grooten mogol Sjah Johan , ter regeling van eenige handelszaken , in het jaar 1633.
Eene instructie van den gouverneur generaal A. van Diemen,
dienende tot de zeylagie ende courswijsinge van 14 schepen ,
vertreckende van Batavia nae de custe van India, Suratte ende
Persia , 1636." en
Eene instructie van A. de Caen , waarna de 9 schepen onder zijn bevel » zich zullen hebben te reguleeren bij rescontre
van den vijant, te verwachten bij het doubbeleren van de Cabo
de Bona Esperanca", 1636.
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N.. VII. Zeilaanwijzingen der NederlamJers naar en in
Oost-Tndiën , 1600-1616.
Nadat door de gebroeders Houtman de vaart op Oost-Indië
in het jaar 1595 voor ons geopend was , werden al spoedig door
de opgerigte Maalschapp j van Verre schepen naar deze gewesten gezonden ; van Neck werd door van Waerwijck in 1598 ,
en deze door van der Hagen en Both in 1599 opgevolgd. Zij
gebruikten op deze reizen het Keys-gheschriff van de Navigatien
der Portugaloysers in Orienten, door onzen beroemden landgenoot Jan Huygen van Linschoten , volgens de aanteekeningen van de Portugeesche stuurlieden en konings piloten , bijeen verzameld 1).
Dan , teregt begrepen zij , dat het hoogst noodzakelijk was
deze aanteekeningen en opgaven door eigene opmerkingen en
nasporingen te verbeteren. Dit blijkt nog uit de opgave van
den Portugees Antonia Souta , kapitein-majoor in de zeeën
en kanalen van Malacca , aan den onderkoning van Goa, Don
Miguel de Noronha Conde de Linhares , in het jaar 1634 ,
waarbij hij verzoekt , dat hem op zijn topt (van Goa naar
Malacca) moge toegevoegd worden Pedro Bertello , ten einde
door hem eene betere kaart worde vervaardigd, als die tot dusverre in gebruik zijn , om voor te komen » d'erreuren geproce» deert duer de besteek caerten daer de landen ende toursen
p qualijek ingeleyt sijn" etc. 2).
Dat onze schippers , stuurlieden en anderen zich werkelijk
hiermede onledig hielden, kunnen de volgende bladen getuigen,
en welken verbazenden vooruitgang de Hydrographie sedert dat
tijdsverloop ook gemaakt hebbe , wij mogen hun den lof niet
onthouden , dat zij met de weinige en gebrekkige middelen ,
die hun ten dienste stonden, veel hebben verrigt.
Het gaat vooraf door eene opgave van de namen dergenen
van wie in deze zeilaanwijzingen gewag wordt gemaakt, als :
4) Moll , Zeetogteii der Nederlanders , bl. 23.
2) Zie den inhoud der onderschepte Portugeesche brieven uit de galei
St. Joris, verovert door den raad van Indië en commandeur over de
navale vloot, Pieter Vlak, in het jaar 1634.
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Aert Maertsen de Leeuw, stierman bij Jacob Cooper, 1621;
Barent Pietersz. ; Bartout Adriaensz., onderstierman bij Jan
Pieterse Reus ; Cent Bouwens , nieuw pascaert ; Claes Gerritsz.
van Haerlem, stierman op t jacht Mazulipatam; Claes Frantsz.,
stierman op de vloote van Jan den Edel , 1621 ; Cornelis
Jansz. Lastman , pascaert ; Cornelis Reyersz., schipper, 1614;
Cornelis Pieterse Cos , schipper op de vloote van v. Neck,
1600 ; Cornelis Claesen, 1629 ; Cornelis Cornelisz. Reyerssen,
1617 ; Cornelis Matelieff; C. C. t. Hart, opt schip den Orangeboom , 1619--1622; door ervaren stuyrluyden op last van
Hans Putmans , Hendrik Jansen Bremer , stierman op de
Nieuw-Zeelant ; Hendrykx Keyzer, stierman, 1626; Jacob Rijcx
van Opmeer , schipper op de vloote van v. Waerwijck, 1602;
Jan Pieterse Reyns ; Jan Willemsz. La Dale ; Melcknap bij
caps . Reyns opt Fransche schip St. Malo ; Michiel Vis, stier..
man bij den commandeur van den Broeck; Michiel Hendriksz.
opt jacht Delfshaven ; Paulus Jansz. van Alcmaer , stierman,
1618; Pieter Jansz.; Pieter Reynersz., stierman , 1621; Reyer
Cornelis , stierman op de Swarte Leuw ; Roeloff Pieterse van
Hoorn , schipper opt wapen van Hoorn , 1600; R. Comans ;
Symon Jansz. van Purmerend ; Theunis Willemsz. Spinola ,
stierman opt schip Brouwershaven ; Willem Jansen Ooster;
Willem Jansz., gouverneur van Solor, lees caerte ; IJsbrant
Cornelisz. van Petten , schipper opt wapen van Amsterdam.
N°. 8. Beschrijvinge van de Moluksche eylanden.

15. Vergadering. 18 September 1S52.
Belangrijk Handschrift. Bijzonderheden van den oorlog tusschen
keizer Karel V en Willem van Gulik , 1543. Iets naders betrefende den vierdaagschen zeeslag , 1666.
Belangrijk handschrift. De heer J. J. de Geer vertoont een
belangrijk handschrift in folio, groot 185 bladen, hetwelk door
den heer mr. J. L. W. baron de Geer van Jutphaas welwilVIII. J.
25
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lend ter inzage en tot gebruik van het Genootschap gesteld
wordt. Onder den titel van Batavinae reipublicae aid ei iunctorum fere populorum prisca nobilitas , ex archiuis , monimentis
et vetustissimis undique conquisitis fide dignissimis stripfis, a Petro Cornelissonio Bockenberrgio , vino patricio , Hollandiae , Zelandiae et lVestj frisiae historiographo, collecta eiusqne annalibus ut
plurimum illustrata , bevat het eene in alphabetische orde gerangschikte reeks van meer of min volledige opgaven van namen en geslachtlijsten der navolgende Nederlandsche familiën :
A. Van der Aa, van Abbenbroeck, van den Abed, van Accoy, van Adrichem , van Aelburch , Adman, van Amstel, van
Aeswijn , v. Aisch , v. Ackersloot , v. Alblas , v. Altmare , v.
Aide , v. Alkemade , v. Aller , v. Almelo , v. Almonde , v.
Almsvoete , v. Alphen , Alrasche , v. Altena , v. Amerongen ,
v. Amersfoort, v. der Ameide, v. Ammers, v. Wt den Andel,
v. den Angele , v. Abcoude , v. Appeldoren, v. Arkel, v. Armuden (Erremuyden) , v. Asperen , v. Assendeift.
B. v. Baekem , v. Baerlant , v. Baersdorp , v. Bakenesse ,
Baniaert , v. Batenburg , v. Beeck , v. Bemmel , v. Beets , v.
Bennenbroeck , v. Benscoop , v. Benthem , Bentinck , v. Berenbroeck, v. Bergen, v. Bergerhorst, v. Berkenvoorde, Berwerde,
v. Bestenvelde, v. Beverweerd, v. Beusichem, de Bie, v. Biggerkercke , v. Biler , v. Biland , v. der Binchorst , Bleskens ,
Block , v. Bloclant, v. Blomestein, v. Bloot, Boeckel (Bokel),
v. Boeckhorst , Blois , v. Boetselaer , v. der Borch of Burch ,
Borre, v. Borselen, v. den Bosch, v. Boschusen, v. Botland,
v. Boternisse , Boije , v. Boxtel , v. Brakel , v. Breda , v.
Brederode , v. der Bronchorst , v. Broechusen , v. Bruel , v.
Bruelis , v. Buren , de Burchgraeff, v. Buttersloot.
C.

v. Campe , Calwe (Calvus), v. Cattendijc , v. Catz , v.

Catzande , v. Cartrikem , v. Ceets , v. Clewerskercke , v. Cloetingen , Coc , Coppier , v. der Couster , v. Coudenkerck , v.
Coudenhove , Crabel , v. Crayenhorst , v. Craienstein , v. Cralingen , v. Cranenburgh , v. Crieckenbeeck , v. der Creke , v.
Croncnburg, Croesing, v. Craninghe, v. Culenburg, v. Cuyck.
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D.

v. der Dale , v. Dalem , Damers , Dapifer,, v. Damme,

Dankerts , v. Deelen , v. Delf, v. Delselo , Dever , Dibbare ,
v. Diepenburg , v. Diepenhem , v. Doornick , v. der Does , v.
Domborgh , v. Dompselaer , v. Done , v. Donghen , v. Dorp ,
v. Doortoghe , v. Drakenburch , v. Driebergen , v. Driemelen ,
v. Drongelen, v. Drueten, v. Dune, v. der Dussen, v. Duven,
v. Duvenvoorde.
E.

v. Edichusen , v. Egmondelf , v. Egmond , Eggaert ,

v. der Eme, v. Emmekoven, v. Etshout, v. Essen, v. Etwaer,
v. Ever , v. Everdingen , v. der Eten.
F. v. Foreest , v. Forenholte.
G, Gardijn , v. Geervliet , v. den Geine , v. Gellicom, v.
Gemen , v. Gent, v. Giesen , v. Goer, v. Goey, v. der Goude,
v. Groenevelde , v. Groenewoude , v. Groenouwe , Gruter , v.
Gryperskerke.
H.

Hacke, v. Haeften, v. der Haer, v. Harlaer, v. Haer-

lem, v. Haemstede, v. Halewijn, v. Haestrecht , Uten Hamme,
Hamert , v. Hardenbroek, v. Harmelen, v. Heechusen, v. der
Heede, v. Heemskerck, v. Heemstede, v. Heenvliet , v. Meerde,
v. Hermale , Heerman , v. Heesbeen , v. Heeswijck , v. der
Heiden of Heide, v. Heiligeloo, v. Hert, v. Heteren , v. Heuclum , v. Heusden , v. Hodenpijl , v. Hoochtwoude , v. der
Hoeve , v. Holland , v. Homoet , v. Hoorn, v. der Horn, v.
der Horst , v. Houweninge.
I. v. Jaersveld , v. Iersicke , v. Iselmude , v. Iselstein , v.
lsendoren , v. Isselt , v. Jutfaes.
K. v. Keechem of Keechum, v. Kemenaden, v. Kervende,
Kervinck , de Keyzer , Kinbacke , Korf , v. Kreiencamp , v.
Kuvere , Kuvist , Kuser , v. Kijf hout.
L.

v. der Laen, v. Laghe, Lam, v. Langerak, v. der Leck,

v. Lederdam, v. der Leede, v. Leiden, v. Leyenburg, v. Lichtenberg , v. Lienden, Uter Liere, v. Liesveld, v. Linschoten,
v. Lis, v. Lochorst, v. den Loo, v. Loenresloot, Loef, v. Lunkerke , v. Lymmen.
M.

v. der Made, v. Maelstede, v. Maeldegom, Maersman,
25*

344
v. Maesland , v. Malsen , v. Malberg , v. Marten , Massereel ,
V. Matenesse , v. der Meer , v. Meerborgh, v. Meliskercke, v.
Meekeren, v. Merensteyn, v. Merckenburg, v. Merohe, v. de!
Merwede, v. Middachten, v. Mierlaer, v. Milendonc, Millinc,

v. Minden , v. Moermont , Moelenaer of de Moelenaer , vk
Monster of Munster, v. Montfoort, v. Mordrecht, v. Morhem,
Moijaird , Mulaert , v. der Mule , den Muys , v. der Mije.
N. v. Naeldwijck , Nagel , v. Neerveen , v. d. Nesse , v.
Niemandsvriend , v. Nivelt , v. Noordeloos , v. Noortich , v.
Noortwijck , Nothaft , v. Nuwenhove of Nienhove , v. Nyen.
burg, v. Nyenrode , v. Nyenwerve , v. Nyestein.
0. v. Oestgeest , v. Oldenbarnevelt , Oom , v. Oostende .
v. Oostenlande , v. Oosterwijck , van Oostrum , Ova , v. Out.
huesden , v. Outshorne , v. Oye.
P. Pape, v. Papendrecht, Persijn, den Piper, v. den Poel,
v. Poelgeest , v. Polanen , v. den Polre , Poppendamme , Poskijn , Pot , Potter , Proys , Pufflit , v. Putten.
R. v. Raephorst , v. Ranst , v. Rechteren , v. Reide , v.
Renen , v. Renesse, v. Rielen , v. Riede, v. Rietveld, v. Rietwijck, v. Rimerswael, v. Risenburgj, v. Roden, v. Rodenburg,
v. Rosenberg , v. Rosendael , de Rover , v. Rueel, Ruichroch ,
Ruysch , v. Ruven , v. Rijn , v. Rijningem , v. Rijsoorde , v ^
Rijswijk.
S. v. Sabbingen , v. Santen , v. Santhorst , v. Sassenhem ,
Scaert , v. Schagen , v. Scalcwijk , v. Scerre , v. Scengen , v.
Schie, v. Scipliede, Schoblant, v. Schore, v. Schonde (v, Borselen), v. Schotland, v. Schonouwen, v. Schoten , Screvel, v. Sevenbergen, v. Seventer , v. Slingeland, v. der Sluyse, Sluter,
V. Sobburg , Sonderdanck , Sonderland , Soudenbalch , v. Soutelande , v. Spangen , v. Sparewoude , Spaerneman , Spaijart ,
Spiering , Spikar , v. Sprewestein , Spruyt , v. Spijck , v. Stavenisse , v. Stapel , v. Steenbergen , v. Starkenburg , v. Stein,
v. Stehoven, v. Steenhusen, v. Steland, v. Steenvoorde v. der
Straten , v. Strijen , v. Stoutenburg , Suermont , v. Swieten.
T. v. Teilinge , v. den Tempel , Terninc , v. Tholousen ,
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Tengnagel , v. Tol , Tolver , v. Toutenburg , v. Toornenburg ,
v. Treslong.
V.

v. der Vaert, v. Valckenburg, v. Valkenesse, v. Vare, v.

de Velde , v. Velsen , v. Velthusen, v. Veen, Vertijn, v. Vianen, v. Vliet, v. Vlissingen, v. Voorburg, de Voocht, v. Voorn,
V.

Voorhout , v. Voorschoten , v. Vorst, de Vries , v. Vuren.
W.

v. den Wale , v. Walins , v. Wandelnesse , v. War-

mond , v. Wassenaer , v. Wateringhe , v. Wede , v. Weent, v.
Weldam , v. Wencelinghe , v. Wercunden , v. de Werke , v.
der Werve , de Wilde , v. Wildrecht , v. Willip, v. Wilnesse,
v. Windelnesse , Wisse , v. Wisch , v. Wischel , v. Wissenkerek , de Wit , v. Wittenhorst , v. Wulven , v. Woerden, v.
der Woert, v. Wolkenstein, v. Woude, v. Woudenberg, Wtencampe , Wtenenge , Wtenhage , v. Wtkerke , Wterloo , v. Wtwijck, v. Wijck , Wijflit , v. Wijngaerden.
Z. v. Zaenden , v. Zalin , v. den Zande , v. Zandwijck ,
v. Zeelen , v. Zelijm , v. Zeningvelt , v. Zeyst , v. Zierick , v.
Zoelen , v. Zomborch , v. Zoetelingerkercke , v. Zuytoort , v.
Zutwijck , v. Zuylen , v. Zijl.
Het geheel van deze namen en geslachtreeksen is in de latijnsche taal geschreven en beslaat 118 bladen van het handschrift ; het is door den schrijver voorzien van eene latijnsche
voorrede en inleiding , gedagteekend Leiden 1 Oct. 1612.
Vervolgens vindt men in het bedoelde handschrift
1°. Beneficiarij Hollandiae Zelandiaeque comitum , Frisiae
dominorum , quos P. Bockenbergius in concinnandis annalibus
suis familiarum nominibus distinctos in executiendis beneficiorum archiuis commode excerpere potuit, quorumque in annalibus
suis meminit , a tempore Philippi Burgundi ducis Hollandiaeque etc. comitis , usque ad provincialium defectionem a Philippo
Austriaco Hispaniarum Lege , eius nominis comit tertio.
Deze lijst van Hollandsche en Zeeuwsche leenmannen, beslaande ongeveer 20 bladen, is mede in alphabetische orde
gesteld en met Bene latijnsche inleiding voorzien ; zij kan beschouwd worden als eene bijlage der voorgaande verzameling.
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2°. Hollandiae Zelandiaeque comitum et Frisiae dominorum
catalogus et genealogia.
3°. Antonij Hovaei olim monachi Egmondani et abbatis
Echternacensis dialogo, quern inscriptit D. Viglio Zuichemontio,
a° 1563 edito de temporis nostri statu , de Hon. nobilitate,
singularis censura , pag. 100.
4°. Nobiles familiae in rebus Flandriae memoratae a P. Cornelissonio in ordinem alphabeticum digestae.
5°. Clausulae extractae ex libro satis antiquo intitulato : citronica dominorum de Heusden , edito per fratrem Gerardum Terlinck, ordinis beatissimae virginis Mariae de Monte Carmeliartium, magistrum secrettoriae baccalaureum et sacrae theologiae
lectorem , cum intersignijs seu armis singulorum dominorum in
dicto dominio per ordinem succedentium.
6°. Clausulae extractae ex alio libro magna in asseribus
ligato, continente post varias historias chronicam satis antiquo
caractere scriptam dominorum de Arekel, Teysterbandiae , Heusden , Altena , Hueckelem , Asperen , Culenborch , IJselsteyn ,
Vianen , Woerden , Poelgeest , nec comitatuum Cliuiae , Geldriae , Guliae , de Marcka , de Monte etc. , item vicecomitatuum Hollandiae.
7°. Ex libro monasterij Averbodiensis impresso, in asseribus ligato, intitulato : Fasciculus temporum, continente inter alia chronica
Trajecten., Flandren., Hollandiae, Gelriae, Cliviae etc., extractae.
8°. Diversae litterae ex variis monasteriis , collegiis et aliis
locis extractae, ostendentes, quomodo dominium Althenae primo
ad dominos de Hoorn aduenit et ulterius inter eosdem dominos
successit, incipiendo ab anno millesimo ducentesimo duodecimo.
Van deze reeks van belangrijke oorkonden betrekkelijk de
heerlijkheid van Altena , ruim vijftig in getal en loopende van
1212 tot 1532, zijn slechts enkelen gedrukt. Aan het einde
daarvan leest men :
A

Alle dese , voors. copijen , uytgesondert twee , de eerste be-

ginnende : /Pij Diederick grace van Cleue , ende den anderen
beginnende : Willem heere van Hoerne , daer van wij d origi-
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naele niet gesien en hebben , zijn gecollationeert bij ons Arendt
Zandelijn , raedt vanden leenhoue , ende Cornelis Barthouts
ende griffier vanden seluen houe , als commissarissen daer toe
gecomitteert , ende dat ten versoecken van mijnen heere den
graue van Hoorne , impt ., die de selue geexhibeert heeft , alsoo veel als tot zijnen rechten dienen sonde moghen , soo hij
seyt , tegens den procureur generael van Hollant , ged e.; ende
is dese collatie geschiet op den xxvj ende xxvij ende xxviij
daegen van Augusto anno xv cxxxiij binnen der stalt van Diest,
aldaer ons territorium verleent was , daer ouer geroepen ende
gedaechvaert was den procureur generael voors., die verclaert
hadde , dat hij hem hilt voor gedaechuaert , ende gecommitteerde niettemin Claes van Damme , sijn substituyt , bij ons
ouer het voors. collationeren te veesen ; ende is de voors. collatie in sijnen presentie geschiet, ende hebben wij commissarissen voors, bevonden alle dese voors, copijen ebde een igelijcken van dien accorderende met sijnen originaelen besegelt in
forme ende manieren als int hooft van elcke copije geschreuen
ende gedesigneert staet , ende hebben daerom de selue copijen
geauctentiseert bij consente van beyde de partijen voors.; ende
de voors, impetrant midtsgaeders Jan van Waes, sijnen hoofmr.,
hebben ons bij hunnen pede verclaert , dat die brieuen , daer
vooren staet , ex archiuijs cornitis de Hoorne , hier bouen in
dit quoyeer , geuonden sijn geweest int sterffhuys van graeue
Jacob van Hoorne saliger , broeder vanden voors. impetrant,
ende dat sij die selue bevonden hebben in een coffer , daer
sijn ander brieuen ende bescheet van sijnen goeden leggende
waeren. In kennisse ons hantteekenen hier onder gestelt op
den xxviij dach vander maent ende jaer voors. Ondergeteekent
A. Sandelijn. S : a Barthouts etc."
9°. Twee extracten uit oude latijnsche handschriften omtrent
den eersten heer van Heusden en den eersten heer van Altena.
Wordt besloten, om de oorkonden, betrekkelijk de heerlijkheid van Altena , voor zoover zij ongedrukt zijn , uit te geven
in het tweede deel, eerste afdeeling, van den Codex Diplomaticas.
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Bijzonderheden omtrent den oorlog tusschen keizer Karel V en
Willem van Gulik, 1543. Ten gevolge van dezen oorlog ging
Gelderland over in handen van keizer Karel V.
Als in 't voor-iaer", zoo verhaalt de Geldersche geschiedschrijver Slichtenhorst 1) » de koninginne Marie, welke den GelD

derssen oorlogh zeer behertighde, Philips van Croy, hertogh van
Aerschot, met een deghelijk heyr ende een groot gevolgh naer
Hensbergh , om alle noodzaekelijkheyd daer binnen te brengen,
had af gestuyrt; is het gebeurd, dat de gemelde Croy in 't wederom keeren bij Sittart door eenighe Geldersse en Cleefsse
wierd beiegend. Alhier op een ongeleegen plaets betrapt ende
niet te min benoedighd om een kans te waeghen ; is na een
scherp en langh•duyrigh schermutzel , na dat het voet-volk van
haer eyghen gesleep wt het gelid was geraekt, op de vlugt
gedreven, hoewel hij in den aenvangh meester was. Men geeft
wt, dat 'er in dit gevecht omtrent 3000 Keysersse voet-knechten zouden zijn gebleeven, ende noch ongelijk meer gevanghen
genoomen; met verlies van hun geschut ende al den tros. Al
hetwelk wanneer de Geldersse en Cleefsse naer Ruermond hadden gevoert, zijn sij voort daer na inde landen van Limburgh,
Dalem en Valkenburgh gevallen , daer sij een grooten buyt
bij een haelden. Over dese zegeningh heeft men door geheel
Vrankrijk groote vroolijkheyd getoont , ende , wt der Koninx
bevel , binnen Parijs een bij-zonderen bid-dagh gehouden."
De navolgende brieven door Arnolt van Waest en Jan van
Waes, welke laatste toen vermoedelijk kastelein van het kasteel
van Hoorn was, aan Maria van Montmorency, gravin van
Hoorn, geschreven, behelzen eenige bijzonderheden aangaande
dien veldtogt ; vooral is de brief van Jan van Waes, ged. 26
Maart , belangrijk, wegens het verhaal van het gevecht bij
Sittart en wegens de vermelding van verscheidene personen van
naam, die daarbij sneuvelden of gevangen werden gemaakt.
Madame. Je me recommande treshumblement en vostre
bonne grace. Madame, je vous auertys, que samedi la nuyct sont
I) Geldersche geschiedenissen, bl. 460.
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venu a Wissum syx ou sept pietons de Romunde et ont frappe
sur lhuys du cure dud. Wissum et luy dysrent, quil ne laissyt
denuoyer a Romunde ce jour tout les rentes et biens que ledit cure tyent de son frere Jan Deurincx , marchant de charbons , a cause que ledit Jan Deurinex se tyent pour le present a Mastrycht , la ou quil se a tenu passe chincq ou syx
ans et aussy aulcune foys audit Wissum, comme bon luy samble , et menachyerent ledit cure, que, sy ne sollycitoyt que largent desdits rentes fust ce jour audit Romunde en vne mayson quilz ley nommoyent, ilz le brusleroyent et luy prendroyent
tout ce quil a, auecq pluysieurs aultres menachemens. Jen ey
ce jour escript au lyeutenant signeur dArssen et aussy aux
burgmrs. et escheuins de la ville de Romunde , desirant, quilz
y veullent mettre remede; car ne vous seroit possyble de sauuer ou respondre leurs biens, silz ne cessent molester les biens
Bourguignons ; sy a ledit sr. dArssen retenu le porteer de
ma lettre ceste nuyet, a cause quil nauoyt loygy ce jour donner responce pour pluysieurs grants afferres quil auoyt ; parquoy sy tost que arey recheu la responce , vous la enuoyerey.
Le commun dudit Romunde ont ses jours vole tuer ledit
sr. dArssen, quilz volient dire, quil les trayroyt, et le volient
auoyr hors de son office , et syl ne se eust deboute , ne eust
venu vyff du marchyet, ce que certes ne seroit bon , car je ne
puys aultrement consyderer, quil nest byen vostre et vous porte
bon cuer. Il ny a jchy, madame, ryens digne descrypre, sinon
que lesdits de Romunde sont fort empesschye a ferre bollewerckes , rondeaux , scansscorues et aultres fortresses, pour de
jour en jour attendre le syege , et y a grant trouble et mutination en ladite ville et craindent fort trayson. Il y a samedi dernier passe retyre vne grande part des gens dharmes
de la conte de Rauensberg. Ilz dysent, quilz ont congye quinze
jour ou trois sepmaynpnes, mes on sect byen le contraire, car
jlz ny voloyent plus longuement la demorer , a cause que on
ne leur faysoyt solutyon et que les ottesses volient estre paye
et ont despendu la moynctie de leurs cheuaulx. Il y quoit
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ceste apres disnee vng des seruiteurs de la mayson audit
Romunde, lequel me diet, que le bruyct estoit la ce jour venu,
que a Weert et a Needyrweert y estoit playn de gens dharmes et pietons de Bourguignoys, et pour ce y auoyt grant mutination et cryere, parquoy leur mandrey demeyn byen matyn,
que le contrerre est vray , akin quilt se appaysent. On dysoyt
aussy ceste apres dysnee audit Romunde , que les Bourgoingnois estient ce jour de rechyeff venu a grande puissance deuant
Sittart. Aultre chose, madame, ne vous serroy pour le present
escrypre, et ce que dereseneuant puis entendre, vous en aduertirey a diligence, aydant Dieu, auquel je prye, madame, vous
donner tresbonne et longe vie. De vostre mayson de Hoornes
ce xixe de Mars.
Madame , le duck est pour le present en labye de Glabyck,
et lont de jour en jour attendu a Romunde , mes on diet, quil
ny vient volentyer. Les consaulx de toutes les villes du pays
de Gueldres sont aupres dudit duck, luy donnant a cognoistre,
que son enterpryse ne leur playt, et sil ne leur fet aultre assestence quel na fet jusques a present , jlz veulent choysyr vng
seigneur enter eulx et ,ferre comme jlz lentendent.
Vostre treshumble et obeyssant seruiteur,
Arnoult van Waest.
A ma tresredoubtee madame , madame la contessc de Hoornes.
Madame, je me recommande treshumblement a vostre bonne
grace. Madame, scion les nouuclles, dont hyer vous ey aduerty,
ey ce jour enuoye deux ou troys messagiers dehoors, pour estre
aduerty ou vrey du rencontre qui a este enter les gens de lempereur et de mons r. de Cleues ; et apres auoyr ouy le rapport
desdits messagiers , est venu jchy Baxen , quy venoit de Roinunde et auoyt este vers Camphuussen et Bummelsberch, et le
dit Campus perdyt vng cheuael soubz luy , et Bummelsberch
fut rue par terre; Hoen, le lyeutenant, perdit aussy vng cheuael soubz luy; des pietons du duck dArscot sont demoure, que
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mort que prins enuyron deux mille ou guerre plus ; le dit
duck dArscot a perdu byen peu de gens de cheuael , au moyns
nulx gens de nom, ledit duck et ses gens de cheuael se sont
tenu sy serre et sy joynct , que oncques les ennemyz ny ont
sceu mordre , de sorte que les ennemyz en dysent autant
d'honneur et leur donnent autant de prys , quon ne fyt oncques a gens dharmes ; mes toute la faulte a este aux pietons
dudit duck , lesquelz se mirent jncontinent en fuyte , a cause
de quoy ledit duck auecq les gens dharmes fut contraynct
dabandonner lartillerye , le quaroy et tout les logys , mes se
departyt et se retyra a force et sans deroy ou desordre. Lartyllerye y peult auoyr este vingt troys ou vingt quater piedies , que petit que grant , auecq toute la munityon et ce que
duyt a vng tel camp.
De la part des Gueldroys sont prins le conte de Ritburg ,
le seigneur Deluit , vng de Bronckhorst , Drunborren et encore des aultres quon ne scet nommer , quon serra byen chy
apres ; des morts est demoure Lutsenrood , Steproydt , vng de
ceulx de Leeck et vng nomme Hacvoert et Neerhouen , auecq
pluysieurs aultres et beaucop de cheuaulx et gees dharmes des
Gueldrois , de sorte que lon diet , quant aux gens , excepte
lartillerye et le caroy , que les Gueldroys ont plus perdu que
gaingne. Lon diet , que les Gueldroys estient byen quinze ou
seze eens cheuaulx et enuiron dyshuyt ensegnes de pietons.
Lon diet, que le duck auoyt byen quater mille cheuaulx, mes
je scey byen , quil ne passoit point les troys milles, et poroyt
auoyr vingt quater ensegnes de pietons. Les Gueldroys ne se
contentent point trop daulcuns de leurs gens dharmes , car
jl y auoyt bonne bende qui se partyrent de la compaingnie et
ne voloyent mettre mayn a locuure. Lon diet , que ceulx de
Sustren soul departy et ont abandonne la ville, comme lon diet
a Romunde. Et , madame , pour le present ne vous serroy
aultre chose escrypre ; sy je puys entendre quelque aultre
chose , vous auertirey a diligence , et je arey tousiours gens
dehors, a layde de Dieu, auquel je prye, madame, vous don-
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ner tresbonne et longue vie. De vostre mayson de Hoornes
ce xxvje de Mars.
Vostre treshumble et obeyssant seruiteur ,
Jan van Waes.
A ma tresredoubtee madame , madame la contesse de Hoornes.
Madame, je me recommande treshumblement a vostre bonne
grace. Madame, jay par ce porteur, vostre lacquay, receu la lettre
qui vous a plait ploy escripre. Et quant a ce que desires sauoir, sil ny a non plus de prisonniers ou de mort, que ceulx que
vous ay escript , madame , depuis ay entende que Drenboren,
Sallant , Sceproide et encores aucuns autres sont retournez et
ne sont mort , nen prins. Quant a messire Jan de Buren ,
je nen ay point ouy parler , et Baexem , depuis este deuers
vous , lequel vous en a plus sceu dire , que ne vous scaroye
escripre ; mais je sceis bien que vng gentil homme , nomme
Jan van Buren , est a Remunde et est en bon point , car je
parly hyer a Goessen Crest , lequel a este prins , et Jan van
Buren est demoure son plosge et luy a preste de 'argent pour
sen aller a Tricht , et doit retourner lundy prochain en prison
ou porter sa ranson. Lon a ce jour voulu enuoyer deux enseignes de pietons a Zustren, mais jl ne vouloient point partir
de la vilie, quil ne fussent payez, ainsi ne scet ce qui feront.
Il sont venues audit Remunde jusques a quinze pieces dartillerie
quilz ont concquis , et font grant triumphe de leur victoire.
Jay ce jour eu vng de mes gees audit Remunde et ma dit ,
se le temps demeure bon, que sont deliberez de ferre la pont,
car la riuiere est pour le present assez basse , et si ainsi est,
ne sera point a vostre aduantaige , car cela fait, nous les aurons tous les jours decha la riuiere. Lon dit aussi, que monsr.
de Cleues a fait semondre ceulx de Heynsberch de luy rendre
la ville, et quil doient auoir prins jour pour luy ferre responce.
Et pour le present, madame, ne saroye escripre autre chose. etc.
Madame, je me recommande treshumblement en vostre bonne
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grace. Madame, ceste apres dysnee apres le partement de vostre lackey enter quatre et' chincq heures au soyr est arryue a
Romunde mons r. de Cleues. Je ne scey quelle compaingnio
quil a amene auecq luy, car tous les gels dharmes quy estient
en la ville , estient alle au deuant. J e ney point encore entendu , sil y doybt ferre long sejour , ou point. A correction
me samble , que debues minder Baxen vers vous , pour auecq
ceulx de vostre conseyl auiser ce que aces de ferre , car de ma
part en suys empesschye, comment en polres byen vser pour
beaucop de raysons , quon polroyt byen alleguyer, sy en pokes
parler audit Baxen et luy communicquyer les doubtes et raysons dung coste et daultre, et lors ferre ce quil vous semblera
le plus vtyle et raisonnable , a layde de Dieu , auquel je prye,
madame , vous donner tresbonne et longue vye. De vostre
mayson de Hoornes ce xxixe de Mars.
Vostre treshumble et obeyssant seruiteur,
Jan van Waes.
A ma tresredoubtee madame , madame la contesse de Hoornes.

Iets naders betreffende den vierdaagschen zeeslag , 1666. De
navolgende brieven , behelzende eenige bijzonderheden tot deze
overwinning betrekkelijk , zijn medegedeeld door den heer P.
A. Leupe , uit het archief der stad Medemblik.
Edele Mogende Heeren. Zedert mijnen laesten op gisteren
door den lt. Friessen affgesonden , Nebbe van dage mondelinge
gehoort Hans Harwich , lt. vant schip vanden lt. adml. Tromp ,
dewelcken van gelijcken verclaerde , dat op den 11 deses ontrent
de middagh de beyde vlooten den anderen hebben int gesight
gekregen ontrent het Voorlandt, de onse noch ten ancker liggende , ende dat de Engelsche bij de windt steeckende de loeff
vande onse hadden gekregen ende soo op deselve aenquamen ,
waerop dat d onse de anckers hebben gekapt, ende mede soo
veel mogelijck bij de windt settende, den slagh begonnen was;
verclaerde hij 11t. gesien te hebben, dat de Witte Vlagge, gevoert
werdende bij een vande Engelsche vice-admiraels , verovert is
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bij capt . Hendrick Adriaens., ende noch drie andere , daervan
een bij Willem van der Zaen , een bij Capt. Swart ende dan
noch een bij een Hollants capt., welckers naem mij onbekent
was , seggende voorts, dat den grooten admirael soo machteloos
was , dat hij moste sijn ancker uytwerpen , ende dat daer nae
toeliepen de vice-admiraels van Vrieslandt ende Noort Hollandt
om den selven te vermeesteren ; gevraeght sijnde , seght dat
op het schip vanden heere Tromp hier reddeloos voor de reede
liggende , sijn geweest vijff en twintigh dooden ende in de
veertigh gequesten. Hellevoetsluys den 13 Junij 1666. gei. R.
van Ittersum.
P. S. Soo aenstonts comt mij de ruyterwacht op de strant
hier rapporteren , dat deselve herwaerts aensien comen noch
eenige 8 a 9 zeylen , sonder die noch te connen bekennen.
Edele Mogende Heeren , opt sluyten deser ontfange beright
door een visscher , dat hij gisteren gesien heeft ontrent het
landt van Schouwen het Engelsch genomen schip de Witte
Vlagge , wordende gesleept bij sijn veroveraer cap t. Hendrick
Adriaenss., voerende het schip de Blaeuwe Reyger , ende dat
selffs daerop is geweest; verclaerende mede, dat niet verre van
daer noch een ander volghde , insgelijcks een prijs nae sich
sleepende , sonder den capt. te kennen , of te weten wat schip
het was.
Mijn Heeren , ick hoore verscheyden klachten , datter geen
goede ordre is gestelt op de Brielsche lootsen , causeerende
sulcx , dat de schepen niet wel bequamelijck connen intomen,
sonder pericul onderworpen te sijn , waer ontrent ick ootmoedighst versoecke , dat U Ed. Mo. believen de gedesidereerde
voorsieninge te doen , sulcx ende daert behoort.
Edele Groot Mo. Heeren. Huyden is alhier op de reede voor
Vlissingen gearriveert t schip de Blaeuwe Reyger, gevoert werdende bij Capt. Hendrick Adriaens., ressorterende onder t collegie ter admiraliteyt tot Amsterdam ende nae de jongste ba-
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taille met d Engelse int Goereese galt met een prijs ingelopen
geweest sijnde. Wij hebben huyden wel opgestelt een pertinent
relaes vant gene inde voorscr. jongste bataille is voorgevallen,
waerop wij ons gisteren pertinentelijck hebben geinformeert aen
boort van den heer lt. admirael de Ruyter , soo bij sijn Ed.
als bij de andere hooft officieren ende capitainen vande vloote,
die bij ons ten dien eynde ende onder anderen mede waeren
geconvoceert , maer sullen het selve relaes op morgen met den
voorgemelden heere l t. admirael ende d andere hooft officieren, ist
doenlijck, resumeren ende UwEd. Groot Mo. als dan een pertinente copie van dien laten toecomen. Wij hebben met den
meergem. heere l t. adm. de Ruyter ende de hier aenwesende
gecommitteerde wt de respective collegien ter admiral t., (die
van Vrieslandt noch niet aengecomen sijnde) onder anderen
overleyt ende overwogen , o ff het niet raedtsaem ende dienstich
voor den lande soude sijn, het bootsvolck dienende op slandts
schepen van oorlogh, in permanente dienst te houden; daer op
hebben eerst de meergein. heer lt. admirael ende daernae de
voorsch. heeren gecommitteerden , sonder te prejudicieren het
sentiment vande heeren haere committenten, benevens ons geoordeelt , dat het voorschr. permanent in dienst houden vant
gemelte bootsvolck salutair ende dienstich voor den lande soude
veesen , insonderheyt om de redenen breeder geexpresseert in
onse missive huyden hier over aen Haer Ho. Mo. affgaende ende
copielijck hier nevens gevoecht. Wat wij huyden wederom aen
Haere Ho. Mo. versoecken nopende de premien, die aen de nemers vande prinsen voor t wtloopen vande vloote wel dienen te
worden wtgekeert, sullen UEd. Groot Mo. gelieven te vernemen
wt de hiernevens gaende copie van voorschr. missieve, waer toe
ick mij onder UEd. Groot Mo. welnemen refereren; ende voor
dese reyse hier bij niets van importantie te adviseren hebbende,
sal ick affbreecken. Vlissingen den 25 Junij 1666 savonts
laet. get. Johan de Witt.
Hooch Mo. Heeren. Wij hebben aen U Ho. Mo. bij den on-
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sen van den 17e deser seer instantelijck versocht gehadt , ten
eynde de premien inde jongste bataille ter zee verdient promptelijck mocht werden betaelt ende aende nemers vande prinsen
wtgekeert voor liet wtloopen van slandts vloote, daertoe U Ho.
Mo. den raedt van state bij derselver resolutie van 15 deser
hebben gelieven te versoucken ende aucthoriseren bij negotiatie
van een somme van drie mael hondert duysent guldens promptelijck ordre te willen stellen; dan alsoo wij daerop noch geen
penn. en vernemen ende echter de nemers noodtwendich de
premien dienen te worden betaelt, al eerse weer in zee comen
te loopen , om te libereren het pubeïijcke woort daer ontrent
geëngageert ende anderen meer en meer te encourageren om in
gelijcke voorvallen haer ten wttersten in dienst vant landt te
evertueren , mitsgaders dat vasten staet tonnen maecken , dat
haer de belooffde penningen effectivelijck sullen worden gepresteert, soo versoecken wij Uw Ho. Mo. eerbiedelijck, dat deselve
gelieven den raedt van state noch maels gansch serieuselijck
aen te maenen om de voorschreven genegotieerde penningen ten
spoedichsten ons int geheel ofte voor een notabel gedeelte te
doen toetomen, omme vervolgens aende actuele veroveraers, die
haer soo vaillantelijck in den dienst van den lande hebben gedraegen , wtgekeert te werden , te meer aen de selve premien
oock moeten participeren verscheyden weduwen ende weesen ,
welckers mans ende vaders haer leven voor den lande soo couragieuselijck hebben gelaeten. Actum den 25 Junij 1666.
Edele Groot Mogende Hoeren. Naer t afsenden van mijne
laetste aen Haer Ed. Mo. vanden 5 deser des avonss , vande
welcke copie aende heer raedtpensionaris hebbe toegesonden ,
is hier des anderen daechs naer de middagti bij ons ter reede
verschenen den lt. admirael Cornelis Tromp met deszelfs esquadre , ende nae ogenschijnelijckheyt int passeren vant tselve
bemercken konde , hadde het gene ofte weynigh schade ; rapporteerde mij op den 4 des avonss tegens het esquadre vande
blauwe vlagge in actie geweest ent tselve op de vlught gedre-
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ven te hebben , een schip van 64 stucken, daer onder 52 metaele, ende een van hare branders in brant geschoten te sijn;
onder anderen is int voorschr. esquadre mede hier ter roede
gekomen het schip vanden overleden It. adml. Ticrck Hiddes
de Vries seer doornagelt , soo dat wij van s lands vlote niet
missen dan de schepen vande vice admi. Banckert ende PLuyst
Hillibrantse, naementlijck t schip Sneeck. Gisteren avont quamen wij ten ancker tusschen Soutelande en Vlissingen , konden daar den viant voor de wal sijnde , tellen sterck in de
taghtigh seylen , klein ende groot. Ick sic daeghelijeks te gemoet d heeren Haer Ho. Mo. gedeputeerden ende gevolmagtigde.
Ged. in slands stip de Seven Provincien , ten ancker tussen
Soutelande en Vlissingen , den 7 Augusti 1666. get. M. A.
de Ruyter.
Edele Groot Mo. Veeren. Ik ben dose naer midlach , de
kloek ontrent drie uyren , int dorp van Soutelande gearriveert
ende van daer aenstonts met een boot aen boort van den P.
admirael de Ruyter gevaeren wesende , hebbe ick uyt deselve
verstaen, voor eerst, dat maer twee schepen van slants vloote
werden vermist, te weten, dat van den vice adm i . Banckert ende
dat van den caps. Ruiert HilIebrantse van Vrieslandt, die, soo
men verneemt, haer beyde wel ende naer behooren hebben geevertueert, als d een en d ander door overmacht van den vijandt
eerst masteloos ende vervolgens tot sinckens toe onbruyckbaer
geschoten sijnde, haere schepen hebbende moeten abandonneren,
gelijck die oock beyde als onbequaem om boven waeter te
konnen werden gehouden , door den vijandt in den brant gesteecken sijn, in der voegen dat niet alleen maer twee schepen
vande vloote vermist , maer oock geen van deselve in vijants
handen gevallen ende verbleven sijn. Alle de vordere schepen
van slants vloote, niet een eenigh uytgesondert, werden alhier
in de wielingen bij den anderen gevonden. Daer en tegens
wert geafrmeert met volcomene asseurantie, Jatter vanden vijandt drie oorloghschepen sijn gesneuvelt , als een door een
VIII. J.
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brander vant esquadre vanden l t . adm. Tromp verbrant, ende
twee door d esquadres vande lt. admiraelen de Ruyter ende Jan
Evertse in de gront geschoten, daer van de lt. adm'. de Ruyter sells het eene hadde sien sincken , maer het twede niet
anders dan door andere oculaire getuygen (daer onder oock
vele van sijn eygen scheepsvolck) hadde verstaen ; wijders sijn
oock eenige branders aen d een en d ander sijde verbrant off
in de gront geschoten.
De Engelsche vloote heeft dese naermiddach noch ten ancker
gelegen dwers vant Veersche gat omtrent twee mijlen vanden
wal van Walcheren ende oock noch voorts verspreyt tot voor
tlandt van Schouwen ; eenige lichte fregatten ende kitsen van
deselve sijn continuelijck onder seyl, echter is het seer apparent,
dat sij in de eerste daegen sal moeten naer huysch gaen om
gerepareert te werden. Ged. Vlissingen den 8 Augustus 1666.
get. J. de Witt.

16. Vergadering. 2 October 1852.
Bibliotheek. Genealogie van het . Stichtsche geslacht Schade. Brieven van Jan de Witt , 1659 , en van den vice-admiraal Geleira
Evertsen , 1694. Rapport over een zeetogt ter ontdekking der
lengte op zee en over de afwijkingen van het compas , 1596.
Eenige bijzonderheden over Frederik Houtman. Gntdekkingstogt
noordwaarts van de grenzen der .Kaapkolonie, 1761.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer K. Stallaert , te Brussel.
Verhandeling over den staet der kunsten en wetenschappen in
België onder de bestiering van Philips den Goede. Brugge, 1852.
In ruling nader ontvangen :
Van l'Académie Royale de Belgique.
Bulletin de la classe des Leitres , Années 1847 et 1848.
.lnnuaire de l'Académie, 4nnées 1846 á 1851.
Chronique de Jean van Lpeelu.
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Chronique de Philéppe Mouskes, tomes 1 et 2.
»
supplérnent.
D
»
»
»

»

T'landre, tomes 1 et 2.

»

»

Deklerk, tomes 1 et 2.

Troubles » Liége.
» Gand.
»
Monuments pour servir á l'histoire des provinces de Namur , de
Hainaut et de Luxembourg, tomes I, IV, V, VII et VIII.
Bulletins de la Commission d'Histoire , torn. 4, n°. 1 en 2.
Genealogie van het Stichtsche geslacht Schade. De voorzitter
legt ter tafel een in zwart marokijn gebonden handschrift infolio , bevattende eene verzameling van Stukken en bescheiden behoorende tot de genealogie van Schade van Westrum, welk geslacht
tot stamvader aangeeft eenera Willem Scade, die in het jaar
1227 voorkomt als ministerialis Ottonis episcopi Trajectensis.
Hierbij is gevoegd eene missive van den heer A. T. Schade
van Westrum te Schiedam , waarbij hij aan het Bestuur des
Genootschaps verzoekt, om op wetenschappelijke en historische
gronden te willen onderzoeken , in hoeverre de aanspraak van
het voormeld geslacht om in den Nederlandschen adelstand te
worden erkend , door deze stukken kan worden gewettigd.
Men besluit om deze genealogische bescheiden in handen te
stellen van de Commissie voor de Nederlandsche Geslacht- en
Wapenkunde, ten einde daarvan het verlangde verslag uit te
b rengen.
Brieven van Jan de Witt , 1655, en van den vice-admiraal
Gelein Evertsen , 1694. De heer Rethaan Macaré deelt mede
dat aan den heer J. ab Utrecht Dresselhuis te Wolfaartsdijk,
eenige brieven zijn ter hand gesteld , welke door den heer de
Graaff te Hoedekenskerke toevalligerwijze onder het scheurpapier eener kermiskraam ontdekt en aldus voor vernietiging waren bewaard.
Een achttal brieven van deze verzameling (waaronder er drie,
aan welke het slot ontbreekt) zijn door Jan de Witt in de maanden Junij en Julij 1659, de meesten aan Vogelsang, geschreven
26*
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en handelen over de bemoeijingen van Nederland in de goschillen tusschen Denemarken en Zweeden. De brief, aan den
heer van Niepoort gerigt over den geheimen togt van Karel
van Stuart naar Engeland in 1655, is van dezen inhoud
Edele Gestrenge Heere.
V Edts . missive van date den Zen deser loopende maendt is
mij desen avondt ontrent acht uyren wel gewerden , ende wat
aengaet de reyse van coninck Carel, hebben wij alhier daervan
wel seecker bericht , dat deselve opden 24 en der voorlede
maent s'morgens voorden dach , gedeguiseert sijnde, met een
suitte van vier personen haestelijck te paert van Ceulen is
vertrocken , laetende niet te min noch ten seluen daege de
magistraet aldaer door een edelman bedancken voorde civiliteyten , die hij verclaerde inde voors. stalt te hebben ontfangen, ende aende selve verders doende recommanderen sijn voick,
soe lange het aldaer mochte verblijven ; dat oock naert vertreck vanden voors. coninck noch eenige van sijne hoffhoudinge
te waeter sijn gevolcht, dan werwaerts den selven coninck sijne
reyse vorder heeft gedirigeert , hebben wij tot noch toe met
geen volcomen seeckerheyt connen vernemen ; doch de gemeene
opinie is, dat sijne intentie soude geweest sijn, sich bedecktelijck
naer Engelandt te vervoegen, op advertentie van eenich sinister
voornemen der gemiscontenteerden aldaer, omme eenmael het
wtterste te hasarderen. Sommigen willen sustineren , dat den
voors. coninck sich naer de Maescant begeven sonde hebben
ende alsoo de Maeze affgevaeren soude sijn tot voorbij Dor.
Brecht , dat hij sich alsoo voorts naer Zeelandt soude hebben
begeven ende van daer overgescheept sijn op Engelandt ; anderen sustineren , dat hij van Duynkercken , ook eenigen dat
hij vanden Briele sonde wesen in zee geloopen , maer ick can
niet gelooven , dat hij sich in Hollandt soude hebben derven
hasarderen , ende vertrouwe vastelijck , dat , indien Haer Ed,
Groot Mo. kennisse ofte advertentie hadden becomen oft als
noch bequaemen van sijn aenwesen binnen dese provincie, deselve in sulcken cas daerover merckelijck ressentiment souden
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toonen ende ontwijffelijek den voors. coninck niet ronder sijn
groot ongemack souden doen gevoelen , dat haer Ho. Mo. het
tractaet van vrede, mette republycque van Engelandt jongst opgerecht , soigneuslijck willen achtervolgen ende doen achtervolgen , behalven dat oock daerbenevens tot laste vanden voors.
coninck sonde werden gebruyckt ende int werck gestelt de resolutie tegens het intomen van groote personnagien binnen
de provincie sonder voorgaende permissie, hierbevorens met speciale innerlijeke relatie ofte reflectie opden voors. coninck bij
Haer Ed. Grootmo. genomen , daervan oock tot v Ed ts. naerichtinge copye hiernevens gaet. Ick sal niet in gebreecke blijven punctuelijck te doen naevorsschen, waer den voors. coninck
moge veesen gebleven , ende t'gunt dienaengaende tot mijne
kennisse mochte tomen , v Ed. van tijt tot tijt pertinentelijck
to adviseren, verblijvende ondertusschen Edele gestrenge Heere,
v Edts oodtmoedigo dienaer.
Haege den gen Marty 1655.

Johan de Witt.

Aenden heere Nieupoort etc.

Duplicata.

De overige stukken zijn afschriften van brieven van den
vice-admiraal Gelein Evertsen ; zij dagteekenen van het begin
van 1694 en schijnen weinig belangrijks te bevatten.
Al de voormelde bescheiden worden gesteld in handen der
Commissie van Redactie ; daar op sommige dier brieven de
naam van J. J. Geyp met potlood geschreven voorkomt , wordt
de heer Rethaan Macaré verzocht , eenig nader onderzoek te
doen naar de vermoedelijke herkomst dezer brieven, ten einde
welligt meerdere aan vernietiging te kunnen ontrukken.
Rapport van een zeetogt ter ontdekking der lengte op zee en
over de afwijkingen van het compas. De heer dr. N. P. Visscher
vertoont een merkwaardig handschrift , handelende over n de
graden der lancte ende het affmeten der zeluer door het noord.
oosteren ende noordwesteren der naelde." Het wordt besloten
met eene astronomische opgave n hoe men door het algemeyn
astrolabium zal vinden de declinatie der vaste sterren ende der
zonnen," Bij dit rapport is nog gevoegd een » Extract wte
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schriften van Fredrick Houtman , waer wt men verstaet hoe
de schepen van Amstelredam op hare eerste Oost-Indische zeevaert d'affwijckinge vande naelde des compas genomen hebben
door d'opgaende ende ondergaende sonne, d'welck men jnsgelijcx can affmeten op alle streecken ende graden des compas
ende tot alle vren ende minuten vanden dage." De bedoelde
schriften bestaan in een dagverhaal , dat loopt van 13 Dec,
1595 tot 25 Mei 1597 en niet gedrukt schijnt te zijn.
Men besluit een afschrift van dit stuk in handen te stellen
van den heer C. Swarts te Amsterdam, met beleefd verzoek,
omtrent de belangrijkheid daarvan voor de kennis der toenmalige zeevaartkunde hier te lande , zijn gevoelen te willen mededeelen.
Benige bijzonderheden over Frederik Houtman , voorgedragen
door den voornoemden heer.
In den Navorscher , 2e jaargang , bl. 153, wordt eene belangrijke aanteekening over Frederik Houtman gevonden. De
inzender, de heer C. W. Bruinvis, bewijst door het vinden en
beschrijven van het graf van dien grooten man, in de Groote
Kerk te Alkmaar gelegen , genoegzaam , dat er slechts een
Frederik Houtman of Frederick de Houtman heeft bestaan,
wiens vader was Pieter; die te Gouda geboren was, maar na
zijne laatste terugkomst uit de Oost-Indië in 1625 als oud
gouverneur der Molukken en raad van Indië, zich te Alkmaar
had nedergezet en aldaar in 1627 overleed. Dit gevoelen kan
door de volgende opmerkingen worden gestaafd :
De naam van Frederick de Houtman komt alleen voor op
het titelblad van zijn Spraek ende Woordenboek in de Maleysche
ende Madagaskarsclie talen , met vele Arabische ende Turksche
woorden , inhoudende twaelf t samensprekinghien in den Maleysche
ende drie in de Madagaskarsche spraken, met allerhande woorden
ende namen , ghiestelt naer ordre van den A B C, alles int A rederduysch verduyst. Noch zijn hier bijghevoegd de declinatien
van vele vaste sterren staande omtrent de Zuidpool : voor desen
Tijdt noyf ghesien. Sonderlingh nut voor de ghene die de landen

363
van Oost-Indien besoeken : ende niet min vermakelick voor alle
curieuse lief hebbers van vreemdicheydt. Alles ghesteldt , gheobserveert ende beschreven door Frederick de Houtman van Gouda.
t Amsteldam bij Jan Evertz. Cloppenburch , boelcvercooper op t Water in den Groolen Bibel , 1603 , met privilegie van 8 jaren.
In de voorrede van dit werk vermeldt hij kortelijk , de twee
reizen naar Oost-Indië met zijn broeder Cornelius de Houtman te hebben gedaan ; dat op de tweede reis , door de ontrouw der inwoners en het bedrog der Portugesen , zijn broeder en vele andere Nederlanders zijn vermoord en dat hij, na
te Archein op het eiland Sumatra , 26 maanden gevangen te
zijn geweest , op eene verwonderlijke wijze verlost geworden
en in het vaderland is teruggekomen. Dit werk , alleen door
Adelung en Werndly aangehaald, gaf aanleiding aan den heer
mr. J. J. Bodel Nyenhuis, om zijn doorwerkt en schoon opstel over Het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick
de Houtman te plaatsen in de Nieuwe werken der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leyden , (zie 3 e d.,

st., bl.
303-341), en strekte om hetgeen reeds door prof. G. Moll
2°

in zijne Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders, bl. 39, seqq. et passim, was geleverd (1825) aanmerkelijk te verbeteren. Het gelukte echter den heer Bodel Nyenhuis niet, om door zijn naauwkeurig geschrift de geleerde
wereld te overtuigen , dat er slechts een Frederick de Houtman of Houtman had bestaan ; althans bragten de hoogleeraar
Moll, in den Konst- en Letterbode van 1 Januarij 1836, en prof.
Lauts, in genoemd tijdschrift van 12 Augustus 1836, daartegen eenige bedenkingen in het midden. Beide beweren, dat
Frederick de Houtman van Gouda , die den eersten zeetogt
met zijn broeder Cornelis de Houtman , en den tweeden togt
met de schepen de Leeuw en Leeuwin onder Balthasar Moucheron, (welke zeetogt zoo ongelukkig eindigde), maakte, niet
dezelfde is als Frederick Houtman van Alkmaar , volgens Valentijn en Bontekoe , gewezen gouverneur van Amboina , raad
van Indië enz. Al ware nu het grafschrift van Frederick Pie-
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terszoon Houtman in de Groote kerk te Alkmaar niet gevonden,
zou het evenwel in het oog vallen , dat de heer Lauts te veel
hecht aan het woordje de, dat v66r den naam van Frederick Houtman alleen voorkomt op het titelblad van zijn voornoemd werk.
Het is toch bekend , hoe onnaauwkeurig te dier tijde, ook onder de naaste bloedverwanten , de namen werden geschreven.
Bovendien komt in het werk getiteld : Rerum et urbis Amstelodamensium .Iistoria, auctore Joh. Isaco Pontano folio Amsterodanai sub cane Vigilanti Exxudit Jodocus Hondius. Anno 1611,
pag. 144-191 ; in de verschillende reizen , vervat in de twee
deelen van 't Begin ende voorfgangh vande Vereenighde Nederlandsche geocfroyeerde Oost-Indische Compagnie , 1646; in Valentijn,
Oud en Nieuw Oost-Indien , overal de naam geschreven voor als
Houtman en niet de Houtman, terwijl in een onder mij berustend exemplaar van het voornoemde Spraek ende Woordenboek
enz. van Frederick de Houtman, zijne eigenhandige naamteekening is : F. P. Houtman.
De heer Lauts zegt, op bl. 102 van den Letterbode, verscheidene naamteekeningen te bezitten van den raad van Indië Frederick Houtman. Al bestaat nu daarin verschil, (hetgeen zich
welligt verklaart uit zijne latere hoogere betrekking in de maatschappij) , dan zoude men om de bovengemelde reden hieruit
nog niet kunnen afleiden, dat Frederick Houtman een ander
persoon is geweest , dan Frederick de Houtman.
De heer Lauts maakt nog t. a. p. in eene noot deze aanmerking : 9 In de stedelijke registers van Gouda blijkt geensints ,
dat Cornelis en Frederik Houtman zonen zouden geweest zijn
van Pieter Cornelisz. Houtman , zoo als beweerd wordt bij
prof. Moll, I. c., bl. 39." Prof. Moll nu heeft dit geput uit
Wagenaar, Vaderlandsclie Geschiedenis, deel 9, bi. 136 en volg.,
en uit Kok's Woordenboek , die mede vermeldt, dat de vader
brouwer was en tevens raad en vroedschap te Gouda. De heer
Lauts wil vermoedelijk hetzelfde beweren als de heer Bodel
Nyenhuis, I. c., bl. 315, dat namelijk de naam van Pieter Cornelisz. Houtman niet gevonden wordt op de regeringslijsten van
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Gouda; want om uit de stedelijke registers van Gouda een
echt bewijs te ligten, dat Cornelis en Frederik de zonen zijn
geweest van Pieter Cornelisz. Houtman, zoude ik niet voor
mogelijk achten, daar het bekend is, hoe in die tijden de registers in de kerken alleen, en dan nog onnaauwkeurig, werden
gehouden. Dat Pieter Cornelisz. Houtman brouwer geweest is
te Gouda , (waarvan er toen aldaar 103 waren), verzekert ons
Kok in zijn Woordenboek, ofschoon deze schrijver geen bewijzen daarvoor aanhaalt ; doch dat hij raad en vroedschap is
geweest dier stad , blijkt duidelijk uit J. Walvis , Beschrijving
der stad Gouda , (D. I, bl. 115). » Den 25 Julij 1573 is",

zegt deze schrijver , » de vroedschap mitsgaders de magistraet
Dbij

jonker Jacob van Wijngaerden , gouverneur dezer stede,

» uit

krachte van sekere commissie van Zijne Exellentie den

) Prince van Oranje, gedestitueert van haren staten ende verD laten

van heuren eedt , ende in plaetse van deselve zijn ter

voors. dage genomineert en geëdt de naervolgende vroetschappen" , waaronder Pieter Cornelisse Houtman, ...... (uit het
geregistreerde vroedschapboek van af 1468, fol. 23).
Deze plaats schijnt den heer Bodel Nyenhuys onbekend te
zijn gebleven.
Bij Walvis bl. 143 vindt men nog het volgende : D Op den
D4 November 1581 verkogten de heeren burgemeesters met
»de thesoriers aen Agnes Frederiks dochter , weduwe wijlen
»Pieter Cornelisz. Houtman, een huis en erve staande en gelegen op de oostzijde van de haven , op de hoek van de zijl
aen t slot , met het erf daer bezijden aenliggende , zoo breed
als de muur van de zijl is, voor de somma 785 gulden."
Door deze aanteekening wordt ons nu ook de naam van de
moeder der beide gebroeders bekend en blijkt het, dat de oudste genaamd werd naar zijn grootvader van vaders-, de jongste
naar dien van moeders zijde. Bij Walvis (1I, 22,) komt nog
dit omtrent één ,der leden dezer familie voor :
Het heilige sacramentskapel: »De pastoor Joannes TSanctius
doeg

op fijne beurs een nieuw tabernacel of bewaarplaats van
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k theilige Sacrament maken, waartoe mr. Cornelis Jacobse Hout» man het hout schonk." Alsmede op bl. 60 :
)Den 22 Mei 1553 rekenden de kerkmeesters met Cornelis
a Jacobse Houtman over de doodkisten geleverd sedert den 23
Junij 1552, betaalde 80 kisten, 70 van eiken, 10 van beu)kenhout, yder eiken kist gerekend tot 16 stuivers en boeken
tot 8 stuivers."
De familienaam is dus genomen naar het bedrijf, hetwelk zij
uitoefenden, zooals de heer Bodel Nyenhuis, bl. 337, teregt vermoedde. Om welke reden Frederick Houtman bij zijne terugkomst in het vaderland, (hij zeilde van Batavia af den 30 van
Loumaand 1624), niet naar zijne geboorteplaats Gouda terugkeerde, is moeijelijk te bepalen. Ofschoon vele Goudenaars te
dier tijde naar de Oost-Indië togen en naderhand in hunne geboorteplaats terug kwamen, is het echter van vele andere, die
met fortuin en titels terugkwamen , bekend, dat zij zich op andere plaatsen ter woon nederzetteden , vooral in kleinere stern
den , waar zij gemakkelijker en zonder daarin door familie-betrekkingen belet te worden, in den raad en vroedschap zitting
namen. Mogelijk is dit ook het geval geweest met Frederick
Houtman , die als oud raad van Indië en gouverneur der Molukken terugkeerde ; titels die hem zoo verre boven zijne overige familie verhieven; mogelijk heeft hem ook hier toe de nabijheid van vroegere togtgenooten, begunstigers en leermeesters
bewogen. Naar hoogere betrekking kon waarschijnlijk Frederik
Houtman niet dingen , wegens het gebeurde met de Engelschen in de laatste tijden van zijn beheer op Amboina , onder
anderen met Eduard Collijns, welke door het lot alleen in vrijheid gesteld werd ; welke zaak door de Engelsche regering
tegen alle regt en billijkheid zoo hoog opgenomen werd , dat
hieruit eerre vredebreuk was te vreezen ; zie o. a. Valentijn,
1. c. Amboinsclze zalcen, 2 0 deel bl. 51.
Dat steeds dezelfde Frederik Houtman wordt bedoeld, blijkt
ook nog uit het werk getiteld : Begin en voortgang der 0.-I
Compagnie , alwaar in liet le d., de 6e voyage, » onder den ad-
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D mirael Pieter Both van Amersfort voor reeckeninge van de
»Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam in den jare
) 1599, 1600 en 1601 gehouden bij capiteyn Paulus van Caerden", -- zeer uitvoerig, op dato 31 December 1600, worden
vermeld (zoo als Bodel Nyenhuis 1. c. pag. 338 uit VaIentijn kortelijk aanstipt) de vruchtelooze pogingen om Frederik
Houtman uit zijne gevangenis te Achien op Sumatra te ontslaan enz.
Op bl. 311 1. c. zegt Bodel Nyenhuis : »Frederick Houtman
D

zag op Amboina in 1609 (1608) mede den scheeps bevelheb-

I ber P. van Caarden en at er op het schip van dezen , die
D hem negen jaren vroeger op Sumatra uit de slavernij had
willen verlossen", zie Valentijn 1. c. 2 e d. 2° st. bl. 29-36.
Dit blijkt mede uit de reis op Oost-Indiën met 8 schepen
uit Tessel gevaren den 20 April 1606 onder het beleyt van den
.ddmirael Paulus van Caerden haer weyh genomen hebbende tussclzen Madagascar en Abissina deur en terug gekomen nadat zij
uitgeweest waren 3 jaren en 18 dagen (14 nulij 1608 (1609)).
Zie Begin en voorgang d. 0.-I. C., alwaar men in deel 2 bl. 44,
aangeteekend vindt : » Den 10 Maart 1608 quamen des morgens
D

onder 't Eylant Ambona , daer haer een carakoa van oorloge

quam inhalen , en des naermiddaeghs voor 't casteel ten anD cker quamen van vreuchden het geschut lossende, hebbende
D tot hiertoe op de reys geweest 22 maenden en 20 dagen."
Den xj ging den admirael met sijn raden te lant , ende
D

viert met vliegende vaendels in gehaelt."
D Den 20 April is de overheyt en de gouverneur bij den
D admirael te gast gheweest , en de capiteyn Hitto quam met
n 6 corkorven den admirael groote eere doen met schieten en
D

D

de roepen rondsom hem heen, daer bij zijnde een corior deed

»met een ghesant uyt Ternaten quam."

Deze verschillende verhalen stemmen te meer overeen, omdat
dezelfde Frederik Houtman als gouverneur van Ambona en de
Moluccen enz., behalve in Valentijn 1. c., op verschillende
plaatsen nog voorkomt, als : in de Oost-Indische voyage onder
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den admirael Pieter W. Verhoeven (Beg. en voortg. d. 0.-I.
C., d, 2) bl. 107, dato mey 1610 en bl. 198 , dato 21 aug.

1609 ; in de schipvaert op de 0. - I. onder den admirael C.
Matelief. (Beg. en voortg. d. 0.-I. C., 2e d.) bl. 54 , dato 28
maart 1607 ; in de 0.-I. reyze onder admirael Steven van
der Hagen, bi. 36., (Begin en voortg. enz. 2e d.), dato februarij
1605 , toen hij voor het eerst als gouverneur van het kasteel
Amboina werd aangesteld , terwijl hij op bl. 8 van die zelfde
reize, dato 8 november 1604 nog als commies voorkomt.
Nog vermeldt de Berste Reyse van Joris van Spilbergen bl.
45 , (Beg. en voortg. d. 0.-I. C., d. 1) het volgende omtrent
Houtman, dato 17 September 1602.
Is Voorder nadat onsen generael met schoone presenten den
koning van Achien vereert hadde, versocht seer eerbiedelijcken,
dat zijne majesteyt zoude believen te ghedenken de voorleden
I schade, die door sijn volck ghedaen was in 't jaer ons Heeren
1599 aen de schepen de Leeuw en Leeuwin , om deselve
I schade door eenich faveur ofte courtosie te recompenseren ,
want daer tegenwoordigh stondt Guion le Fort , die ten seli ven tijden in perijckel ende ghevaer zijns levens was om
, vermoort te worden , gelijck den generael Houtman en d eersame S. Thomas Coymans ende meer andere ghebeurt was.
, Den coning antwoorden hierop : dat hijze al hadde doen strafI fen dier schuld in hadden , ende dat hij van die daet gheen
kennisse, ofte wete en hadde, maer dat het een sake was van
sijnen Sabandar, dier doot ghebleven is, ja selfs sijnen zone,
nu coninck in Pedier , heeft doen vertrekken , omdat hij de
p saecke van sulk een kwaad , in Achien zijnde , niet belet en
9 hadde. Voorder zegde hij , soo ghijlieden yemant meer weet
s dier schuld aen heeft, ick salse straffen, de welcke lichtelijc,
ken daer te wijzen waren , want zij stonden daer present ,
ende sijn noch zijn eerste , ende grootste heeren , alzoo wers den wij met een hofsche excuse afghezet."
Men kan dus hieruit de oorzaak nagaan waarom Frederik
Houtman naar Pedier is geleid.
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Prof. Moll zegt voorts 1. c., bi. 53 : ) Ondertussohen

vita

e ik in bet verhaal der eerste reise van Houtman , hetwelk
) thans voor mij ligt , geene melding hoegenaamd van eenen
Pieter Dirksz. of Pieter Theodorusz., noch van zijn aanzijn
op de vloot , noch van zijnen dood." En bl. 56 1. c.,
Aan Frederik Houtman wordt derhalve de vorming der zuidelijke sterrenbeelden toegeschreven." Deze zinsnede heeft
Alexander van Humboldt in zijn Kosmos Entwurf einer plzysische
Weltbeschreibung, ter Ba S. 32 en S. 485 in nota VI letterlijk gevolgd. Prof. Moll voegt daarbij : » Is hij welligt dezelfde
D

welke door Merula Pieter Dirksz. genoemd wordt ? (in het

A latijn aldus : duce Petro Theodori F. Embdano" , zie ook
Bodel Nyenhuis 1. a. , bl. 317. In het werk Begin en voortg.
d. 0.-I. C. , d. 1, 2° voyage , fol. I , Eerste schipvaert der
Hollandsche natie naer 0.-I. , waerinne verhaelt wort al wat
kaer sonderlings onder wegen bejegent is , alsook de conditien ,
religien , zeden ende huyshoudinghe der volkeren , met den aerd ,
vruchtbaarheyd, ghewassen, dieren ende andere eygentscliappen der
landen die zij beseylt hebben : ghetrocken uyt verseheyden journalen
ofte daghregisters daer van ghemaekt , zeer vermaeckel jck ende
nut om leren. Staat vermeld:
D Tot dien eynde zijn tot Amsterdam in de jaren voorn,
i (15 94) toegemaeckt dele vier naghenoemde schepen name) lijk het schip Mauritius, groot na gissing omtrent 200 lasten,
ghemonteert met 6 swam metalen stucken , 14 gotelingen ,
4 sware ende 8 kleyne steenstukken voers. ende musketten
» naer advenant , daer schipper op was Jan Jansz. Molenaer ,
II commies Cornelis Houtman." In dezelfde Reis fol. 13 :
Den 30 September 15 95 is overleden Jan Dignumsz. schipn

per op 't schip Hollandia , ende begraven op 't eylandeken

c

ghenaemt 't Hollandsche Kerkhof (bij Madagascar). Den 5

) Octobris daeraanvolghende werd den besloten brief , die bij
n de negen bewindhebbers onderteeckend was , den ghemeenen
» volcke voorghelesen , waer innne Pieter Dirksz. Keyzer ghenomineert stondt voor schipper , die zij met alle goedwillig-
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) heydt ghelijckelijck beloofden te gehoorsamen , zoo zij haren
D

voorighen schipper gedaen hadden."
En fol. 51. » Den zelfden avond (xi September 1596) voor

I Bantam sterf de welervaren opperpiloot Pieter Dircksz. Keyzer,

»aan wiep de Compagnie van Verre en de schepen veel ver» lonen hebben." In margine staat gedrukt : » Pieter Dirksz.
sterft."
In dit geheele verhaal groot 112 folio's komt veel voor omtrent de handelingen van Cornelis Houtman ; niet alle zijn ze
ten zijnen voordeele , zooals fol. 96, de zaak van de waarschijnlijke vergiftiging van Jan Mullenaer, schipper op 't schip
Mauritius, dato 25 December 1596, waarover ook prof. Moll,
1. c. bl. 42 en Pontanus , 1. c. bl. 187.
Ten slotte zij nog het volgende aangemerkt : In de Navorseher,
1. c., zegt de heer Bruinvis. u In het midden (lezer inscriptie
staat in een medaillon een pauw met opgeheven staart en dit omschrift: t Wapen van Frederick Pieterszoon Houtman." Men
vergelijke nu daarbij wat Walvis , 1. c., 2° deel bl. 69 en 70,
bij de beschrijving der heerlijke glazen der Groote Kerk en
aldaar , achtste glaswapens : Albert Houtman , Raad en Oud
Burgemeester, vermeldt en bi. 74, zestiende glas wapens der
regering door Daniel Tombergius : Albert Houtman.
Welligt is dit nog te ontdekken in de aanwezige glazen of de
bestaande teekeningen daarvan. Het komt mij echter twijfel«
achtig voor , of dit opgegeven wapen van het graf te Alkmaar
overeenkomt met het familiewapen der Houtmans , daar ook
te dier tijde dikwijls verschillende wapenen door leden van een
en dezelfde familie werden aangenomen en vele zelfs om nietige redenen een geheel ander wapen voerden. Onder mijne
familiepapieren berusten 2 brieven , ged. 14 December 1753
en 12 September 1754, van Jacob Houtman wonende toen te
's Hage op de Amsterdamsche veerkade ; zij waren geschreven aan zijn neef Gerardus Bernardus Visscher (mijn overgrootvader), gewezen opperhoofd van Japan, commandant van
't kasteel Batavia en admiraal der retourvloot in 1740, toen
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woonachtig te Utrecht. Deze G. B. Visscher was toen wedut
wenaar van Antonia Colijns , zuster van Jacomina Colijns,
gehuwd met George Hendrik Werndley (zie over dezen Bode!
Nyenhuis , 1. c. bl. 329 in de noot), dochter van Joachim
Colijns, Sabandaar te Negapatnam en Jacomina Nilo , door
welk huwelijk (behalve door de Visschers met de gouverneurs
generaels van Diemen , Valckenier en Imhoff en verder met
Gaesbeeck , Walbeek en Crayevanger) , betrekkingen met vele
toen in 0,-I. verblijvende Nederlandsche familien ontstonden ,
zoo als : met Lockman, Landschot, Massis, Six, van Westrenen , Vuyst, Clement, Denijs , van Rossum, van Steeland,
Rogier de Laver , Rombouts en daardoor met Houtman ; de
genealogie echter der Rombouts , bij den brief van 14 Dec.
1753 door Jacob Houtman gevoegd is niet meer voorhanden,
maar de brieven zelve en de overige bescheiden zijn onder de
familiepapieren bewaard gebleven , vermits volgens de overlevering deze Houtman werkelijk van dezelfde familie der eerste
reizigers naar Oost-Indien is geweest. De brief nu van Jacob
Houtman van 12 September 1754 is toegemaakt met een
zwart lak , waarop een gedeelte van één wapen duidelijk zigtbaar is; het onderste gedeelte is ongeschonden, doch daar het
bovenste zeer geschonden is , is het moeijelijk te bepalen of
het al dan niet het wapen van Houtman is. Mogelijk bestaat
er dus nog een Houtman of een afstammeling van den heer
en mr. Lockman , gehuwd met Landschot , in 1754 als advocaat der 0.-I. compagnie en met zijn huisgesin vertrokken naar
Batavia met een schip voor de kamer Delft; waarschijnlijk was
hij een zoon van Frederick Lockman , opperkoopman , Sabandaar en Licentmr. in dienst der 0.-I. C., geb. 26 Mey 1686
en overleden te Batavia xj Januarij 1729, welke mr. Lockman ook met de familiebetrekkingen schijnt bekend geweest
te zijn.
Welligt kunnen de bovenstaande mededeelingen tot een nader onderzoek leiden , waartoe ik gaarn de onder mij berustende bescheiden zal ten dienste stellen.
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ad d eii ingstogt noordwaarts van de grenzen der Kaapkolonie ,
1761. Medegedeeld door den heer A. P. Leupe.
Onder de gouverneurs van de Kaapkolonie, die door ijver en
belangstelling in het welzijn der kolonie , zoowel als door een
langdurig bestaan steeds in de gedachtenis der Kaapenaren leven, mag men voorzeker den gouverneur Rijk Tulbach noemen :
een man die men om zijne deugden den naam van vader Tulbach gaf, en die, na van den laagsten tot den hoogsten rang
in de kolonie opgeklommen te zijn , als gouverneur van het
jaar 1751 tot 1771 werkzaam was , om haren bloei te bevorderen. Onder meer andere door hem verrigte zaken, behoort
niet onvermeld te blijven de door hem verleende ondersteuning aan Benige ingezetenen , die zich vrijwillig aangeboden
hadden om op eigen kosten de noordwaarts van de grenzen
der kolonie gelegene landen te onderzoeken , en zoo veel mogelijk dienstbaar te maken ten behoeve der Oost-Indische
Compagnie.
Het bijgaande stuk is de instructie uitgevaardigd den 10
Julij 17 61 volgens welke de kapitein Hendrik Hop en de verdere personen zich moeten gedragen.
De togt nam op den 1(3 Julij 1761 van de Kaapstad eenen
aanvang en was den 27 April 1762 afgeloopen 1). Behalve
de kapitein Hop , als commandant van den landtogt , bestond
bet gezelschap uit de navolgende personen : C. F. Brink, landmeter; J. A. Auge, tuinier ; C. C. Rijkvoet , burger chirurgijn, A. Russouw ; J. Coetzee Jz.; H. Kriger; A. Greeff; J.
Nieuwkerk ; T. Roos ; P. Marais ; C. Batenhorst ; J. Jouaert ;
C. Scheffer; J. Coetzee en P. Heyns, burgers, en 68 basterd
Hottentotten , voerende een trein van 15 wagens elk bespannen
met 10 ossen.
4) Er bestaat van dezen togt een dagverhaal van C. F. Brink in
4 778 te Amsterdam bij J. H. Schneider uitgegeven , ik heb er evenwel
geen image van kunnen bekomen.
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Instructie , waerna den capitain der vierde comp. burger dragonders aan Stellenbosch , Hendrik Hop , nevens de verdere persoonen, gaande ter ontdeckinge
van 't binnenwaerts ten noorden van hier leggende
land , sig gedurende desen weg zullen hebben te gedragen.
De landbouwer Jacobus Coetzee Jansz. in den voorleden
jaare , op de hiertoe van ons bekomene permissie tot het schieten van olyphanten uytgeweest zijnde , heeft den zelven bij
zijn terugkomst aan ons berigt gedaen , dat hij , na zijne reyse
door de sogenaamde Koperbergen te hebben genomen en de
groote rivier gepasseerd wesende , vervolgens nog ses dagen
reysens verder of dieper noordwaarts in 't land was getrocken
en aldaar hadde ontmoet een soort van Hottentotten, die wel
onder de groote Amacquas behoorden , dog egter eenigermaten
van tael met deselve quamen te verschillen , dewelke aen hem
onder anderen ook hadde verhaald , dat nog thien dagen reysens verder int noorden 't land door een soort van volk , Damroquas genaemd , weesende van een taenagtige of geele gedaente, met lang hoofdhaer en in lijwaet gekleed, Boude weesen
bewoond , zonder dat hij Coetzee , vermits zig behalven zijne
medegenomene Hottentotten gansch alleen bevond , het heeft
durven hasardeeren zig derwaerts te begeven.
Nademael men nu , zoo lang dit land bij ons in possessie
is geweest , nooit van dusdanige natie heeft gehoord , en het
derhalven van veel aangeleegentheid is , dat men van deselve
eenige nadere onderrigtinge koome te erlangen , en de voors.
in 't noorden leggende landen binnenwaerts verder werden ontdekt , heeft het ons dierhalven tot veel genoegen gestrekt, dat
ue. en de verdere in uw gezelschap gaande ingeseetenen zig
vrijwillig hebben aangeboden, om ten dienste der e. comp. en
ten algemeene nutte deeser colonie een togt derwaards te doen,
ten eynde het een en ander naauwkeurig te gaan opnemen, en
daertoe niet alleen derselver eygen wagens en trekbeesten te
VIII. J.
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gebruyken , maer ook de op deese togt benoodigde montkost
zelve te besorgen, alle waeromme wij dan ook , aen ue. hieromtrent te gemoed te komen , hebben goedgevonden , deselve
comp. wegen te voorsien met nog drie wagens en dertig trekossen , gelijk mede het versogte geweer , buscruyt en lood ,
neevens een schuyt en andere benoodigtheeden , bestaende in
sodanige gereedschappen mitsgaders snuysserijen , als op de
hier nevens gevoegde notitie specifica zijn ter nedergesteld.
Alle welke goederen nu in gereedheyd en bijeen gebragt
zijnde , sal ue. over sulx sonder vertoef met desselfs bijhebbend geselschap sig moeten op weg begeven, ten eynde, gelijk
boven is gesegd , het land noordwaerts van binnen te ontdecken , latende aen ue. over om , van hier vertreckende , die
selfde weg , die door voors. Coetzee is genoomen , te volgen ,
dan wel deselve andersints sodanig te neemen als ue. ter bereykinge van het voorenstaende oogmerk het dienstigst zult
oordeelen, gelijk wij ue. dan ook niet koomen voorteschrijven,
welken tijd met deese expeditie sult vermoogen doortebrengen,
egter met dese recommandatie , om sig in het doortrecken der
reets bekende plaetsen soo min mogelijk op te houden.
Sullende ue. wijders geduurende deese voyagie op 't naauwkeurigste moeten agtgeven op de gesteldheyd en vrugtbaerheyd
der landen , die gij zult koomen te ontdecken , welke bosschagien , boomen , vrugten en andere gewasschen aldaer werden
gevonden , mitsgaders wat voor mineralen deselve koomen uyt
te leveren , gelijk meede hoedanige bergen , vlaktens , rivieren
en meiren men aldaer sal koomen te ontmoeten, waervan den
landmeeter Carel Frederik Brink , die wij goedgevonden hebben ue. meede te geven, dagelijx pertinente aenteekening bij
wijze van journael zal moeten houden , zullende inzonderheid ,
wanneer sulx gevoegelijk sal kunnen geschieden en sonder den
togt daardoor merkelijk te verhinderen, bij ontmoetinge Beniger vaerbare rivieren, ook door hem moeten worden ondersogt,
werwaerts in zee uytloopen , en hoedanig de monden dier rin
vieren a m de zeekant gesteld sijn.
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Behalven de voors. dagelijxe aenteekeninge , zal liet eygentlijke werk van den landmeeter ook hier in moeten bestaen :
1. Dat alle hoogtens en verheeventheeden, die een nieuwe en
verdere uytsigt verschaffen, door hem exact worden opgenomen.
2. Dat denzelven ook dagelijx de hoogte der sonne koome
te neemen , ten eynde soo door deese als de voorige observatie
te kunnen weeten , welken weg soo in de lengte als breette
zal weesen afgelegt.
3. Sullende denselven daer en boven ook niet alleen bij het
op en needer gaen der son moeten agt geeven op de variatie
of uutwijsing van 't compas , maer ook in 't voors. door hem
te houdene journael aanteekenen de verweyd van den weg,
die dagelijx sal weesen afgelegd , hoedanig de cours is geweest
en welke breette en lengte men gehad heeft, alles in diervoegen gelijk geschied is bij 't dagregister gehouden op den togt
door den edelen heer gouverneur Simon van der Stel in den
jare 1685 na de Cooperbergen gedaen , waervan tot ue. narigt copia hier neevens is gevoegd , terwijl van de situatie der
bergen, vlaktens, moerassen, rivieren en, met een woord, van
alles wat maer van eenige consideratie sijn zal , door voors.
landmeeter ook een behoorlijke caert en afteekening zal moeten
werden gemaakt.
Wanneer ue. nu het land in deeser voege doortreckende, eyndelijk bij de voorwaerts aangehaalde Damroquas of andere nog
onbekende volkeren zult gekoomen zijn, sal ued. sig naauwkeurig moeten informeeren noopens derselver aard, zeeden, gewoonten , levenswijse , en wel principalijk, of en welke handel
met deselve ten voordeele der ed. comp. of deese colonie soude
kunnen werden gedreeven.
En dewijl meergemelde Coetzee ons heeft herigt , dat ter
sijde of oostwaerts het land der groote Amacquas een andere
natie, Enequas genaemt, soude werden gevonden, sal ued. oversulx van deese landaert , mitsgaders de gesteldheyd van het
land en dies voortbrengselen , insgelijx de vereyschte kennisse
moeten tragten te bekoomen.
27*
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Uyt het relaes , dat door voormelden Coetzee weegens desselfs ondernomen togt is verleent en waervan aen ue. meede
copia is ter hand gesteld , zal ue. meede komen te blijken ,
dat door hem in 't land der Amaquas is gevonden seeker hier
te lande nooyt bekend geweest sijnde dier, waervan niet alleen
twee door hem sijn doodgeschoten , maer selfs ook het jong
van een dier dieren eenige dagen in 't leven is gehouden ; en
nadien dese dieren eygentlijk onder het geslagt der camelen
behooren , en het dierhalven wel soude kunnen sijn , dat dezelve door de inwoonders aldaer als de cameelen selve wierden gebruykt en dus ook van veel nut voor deese colonic souden kunnen sijn , zal ue. sijn devoir moeten doen , om , des
moogelijk sijnde , eenige dier dieren of andere soorten van enmeelen leevend herwaerts op te brengen, gelijk ue. dan ook
hetselve omtrent alle andere nog onbekende dieren , insonderheid de groote boeken, die bij de Enequas souden werden gevonden , sult tragten te doen.
Terwijl het werk van den meede gaende thuynier sal sijn ,
op alle vreemde planten, kruyden en gewassehen naauwkeurig
agt te geven en daer van de heesters , bollen en zaden sorgvuldig te bewaaren en meede te brengen.
Gelijk wij dan ook om ue. in staet te stellen , de te ontdeckene ertsen of mineralen des te beeter te kunnen examineeren , den chirurgijn Rijkvoet een ijzere proefoven , neevens de
noodige gereedschappen , tot het smelten van ertsen noodig,
hebben meedegegeven.
Deese togt nu door ue. en de verdere met uw gaende persoonen , gelijk bevoorens is gezegd , vrijwillig en alleen ten
algemeenen nutte soo voor onze heeren en meesteren, als deeser colonic , ondernoomen wordende , en gijlieden alle te saemen voor eerlijke en ter goeder naem en faem staende ingeseetenen bekend weesende , doed ons zulx dierhalven buyten alle
bekommering zijn , dat gijl. immer tot die buytensporigheyd
sullen kunnen vervallen , om d'inwoonderen der bij uw te
passeerene landen eenige molestie , geweld of overlast aen te
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doen , veel min deselve op eenigerhande wijse van 't haere te
berooven, houdende ons integendeel ten vollen gerust, dat deese
menschen door ul. altoos opt vriendelijkste sullen werden behandeld , waervan den goeden uytslag deeser expeditie dan ook
grootelijx sal afhangen.
Maar dewijl het van de uyterste noodzakelijkheyd is , dat
alles op dien togt geschikt en in goede ordre koome toe te
gaen , soo werd mits deesen aen alle de meede gaende persoonen uytdruckelijk gelast en aenbevoolen , den capitain Hendrik
Hop als haer hoofd en commandant te erkennen en te respecteeren , en mitsdien desselfs ordres geduurende den togt
behoorlijk te gehoorsamen ; sullende egter , wanneer er saken
van belang mogten voorkomen , hieromtrent met gemeen overleg te werk gegaen en dus doende het beste moeten beslooten
worden; gelijk wijders , bijaldien gem. cap t. Hop op deesen
togt onverhooptelijk mogte komen te overlijden, in desselfs plaets
weederom als hoofd en commandant sal opvolgen den persoon
van Tieleman Roos, die dan ook voor soodanig sal moeten werden erkend.
Waermede ul. een behouden en voorspoedige reyse toegewenscht hebbende, blijven wij ue. goede vrienden. get. R. Tulbach, P. van Reede van Oudshoorn, J. Meinertzhagen, C. G.
Brand, D. d'Ailly, P. Hacker, 0. M. Bergh.
In 't casteel de Goede Hoop den 10 Julij 17 61.
Lijst der ammonitie-goederen , gereedschappen en snuysserijen , dewelke aen den burger capitain Hendrik Hop , gaande
als hoofd ter ontdeckinge vant binnenwaarts ten noorden van
hier leggende land , op deese togt 's comp. wegen sijn meede
gegeeven , als :
Van de wapenkamer, 900 bruscruyt, 27 ps. snaphanen,
3 musquettens , 500 snaphaan steenen , 2 C d°. slooten, 1 kogelvorm , waerin verscheyden kogels in soort konnen gegoten
werden , 2 kippen lond .
Uyt de smits winkel, 3 ps. lootlepels, 3 koevoeten, 3 vleesvorken , 3 roesters , 1 snij ijser , 6 beylen , 3 pieken, 3 kou-
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beytels , 2 wagenmakers bijtels , 25 trekbanden in soort met
treknagels, 20 roeyen voor de wagens, 400 wagenspijkers, 10
jukhaken met krammen , 2 koopere ketels , 1 blicke doos ,
lang 2 voeten en wijd 6 duim , voor den landmeeter om daar
in de caerten en papieren te kunnen bewaren.
Uyt het dispens, 1200ii rijst , 300 gort, 100 ii peeper , 12 i: tammerijn , 50 ii waxcaarsen voor den landmeeter en thuynier , 50 ii beschuyt , 3 mudde meel , 1 d° erveeeten , 1 d° boonera , 22 sacken tot het bergen der voors.
provisiera.
Uyt het negotiepakhuys , 2000 11 lood , 1 ps bankschroef,
1 d° eysere hamers, 8 d° graven, 3 d° dissels , 8 d o avegaers;,
4 d° eysere potten , 1 d° handsaeg, 1 d° spando, 1 d° groote
knijptang , 4 d° beytels , 1 d° veysel , 600 tabak , 9 ps
tinne Bommen, 100 ffl coralen, 2 ps lantaarns voor den landmeter , 6 boeken papier , 2

inkstoff, 4 bossen schagten ,

4 vellen parcquement.
Uyt het equipagiepakhuys, 2 ps dommekragten, kleynsoort,
1 jol of kleyne schuyt, 2 tenten, 4 d° voor de wagens , 1 vat
theer , 5 opgeslagen lijnen , 3 strop d°, 1 vischzegen voor den
landmeeter , 1 compasnadel , 1 stuk zijlsteen.
Uyt de wijnkelder , 6 halve amen aracq , 8 leedige d° , 8
d° platte vaatjes , 8 theerputsen.
Uyt de medicinale winkel , voor den chirurgijn Kijkvoet , 1
kist met medicamenten etc, , volgens daarvan geformeerde
aparte notitie.
Van 's comp. post de Schuur, 3 ossewagens met 30 trekbeesten,
In 't casteel de Goede Hoop , den 11 Julij 1761.
get. T. C. Ronnenkamp , Eg. clercq.
Er hestaat van dezen togt een dagverhaal, door C. F. Brink
opgemaakt en in het jaar 1778 te Amsterdam bij J. H. Schneider uitgegeven , waarvan de heer Leupe geen inzage heeft kunnen bekomen.
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l,. Vergadering. 10 October 1852.
Nieuwe leden. Bibliotheek. Memoire des propositions de Jean de
la Haye au marquis d'Ayton, gouverneur des Pays-Bas, 1634.
Missive van mr. Corn. Coninck aan den heer Hoochwoudt,
burgemeester te

Hoorn, 1665. Extract uit de th esauriersreke-

ning van Holland, 1417.-1418.

Nieuwe leden. Nog heeft de benoeming tot gewoon lid aangenomen de heer mr. P. J. van der Muelen tot Maarsenbroek,
te Utrecht.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van den heer G. J. Rosenkranz , te Paderborn.
Zeitschrift fur vaterl ndische Geschichte and Alterthumskunde,
herausgegeben von dein Verein fur Geschichte and Alterthumskunde
Westfalens. Neue Folge, 2 and 3 Band. Munster, 1851, 1852.
Van mr. L. A. J. W. baron Sloet , te Arnhem.
Bijdragen tot de kennis van Gelderland, door genoemden heer.
I. St. Grondgebied en Bodem. Arnhem , 1852.
Van dr. H. H. Keinink , te Utrecht.
De Kerk , School en Wetenschap in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, door D. Buddingh , 2e stuk. Utrecht , 1852.
Van den beer jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol, te Utrecht.
Jahrbucher des Vereins von dlterthumsfreunden im Rheinlande,
XVIII. Bonn , 1852.
Van de Redactie:
De Katholiek , September 1852.
Memoire des propositions f aictes par Jean de la Haye, cavalier
dament walon , a son Excellence le marquis d'Ayton , gouverneur
pour sa Maieste en tour les Pays-Bas et autres provinces adjacentes, au mandement duquel ledict de la Haye se seroit acheminé en la ville de Bruxelle dés le commencement du mot's de
I'ébvrier 1634 dernier. Medegedeeld door jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol.
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Dit stuk, hetwelk niet onbelangrijk schijnt, wordt gesteld
in handen der Commissie van Redactie tot nader onderzoek.
Missive van mr. Cornelis Coninck aan den heer Hoogwoud I,
burgemeester te Hoorn , 1665. Medegedeeld door jhr P. Opperdoes Alewijn , te Hoorn.
Deze brief bevat verscheidene niet onbelangrijke mededeelingen omtrent de verschillende gevoelens der edelen en steden van Holland en West-Friesland over de verheffing van
Willem III.
Wordt mede gesteld in handen der voorn. Commissie tot
nader onderzoek.
Extract uit de rekeninge heeren Hubrechts , heere tot Culenburch ende ter Lecke, vanden tresorierscip van Hollant, beginnende
xxo Meerte anno 1417 , secundum cursum curiae , en eyndende
xxje rfuqust j anno 1418, maekt den tot van xxij weken 1).
Medegedeeld door jhr. J. P. SiK van Hillegom, te Amsterdam,
naar een afschrift als voren , zie Kronijk bl. 195, 209.
Groot Foureyn.
Eerst wtgegeven en betailt vande costen die den hertoge van
Borgonje, die heere van Rijperscheit, die heere van Montfoirde,
Helmich van Doornick , meyster Jan Bonteus , Dire Potter en
anders mijns liefs gen. heeren rade en huysgesinde dele , zo
zij opten xxviij Maerte reysden uten Hage tot Culenborch ,
om aldair dachvairt te houden van mijns liefs gen. heere wegen van Brabant , jegens s hertogen rade ende vrunden van
Gelre, roerende vanden verbande ende eendrachticheit tusschen
bun beyden te maken , en beliep te samen L iij sc., ij
dr. gr.
Item betaelt vande costen gedaen bij den jonchere van Gaesbeke , van Brederode , bij heer Willem Bonte ende anders
mijns liefs gen. heeren rade en klercquen , zo zij opten xxx.
dach in Maerte uten Hage reysden tOrdrecht , bij mijn gen.
heere van Ludiek ende der stad van Dordrecht , om alrehande
stucken te voirspreken mit hunluyden , mijne gen. heere ende
1) Van dese is een dobbel.
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vrouwe en hoire landen aengaende , ende beliep mit sciphuer
en ander ongelde xxiiij

i:, iiij dr. gr.

Item vij April, betaelt Jacob Boyck vander Slays van costen die hij inden Hage gedaen hadde ende voort doen zoude,
zo hij inden lande van Vlaenderen soude trecken om ijs soudenieren te verwerven , den stroom mede te veyligen voir
mijn gen. heeren en vrouwen onderlaten ende vrienden tjegens
xvj dr. gr.
dien van Dordrecht , jij
Item xj April betaelt Pieter Potter ende Heinric vander
Goes inden Hage van costen die t sconincx rade ende sentboden van Engelant tot hoiren huyse gedaen hadden , als heer
Willem Estormy , een doctoor in theologien, ende Cortoys mit
anders hoiren gesinde binnen drie dagen, ende beliep Lvij sc.,
vilt dr. gr.
Item optie selve tijt betailt Bairnt uten Enge, mijn liefs heeren deurwairder van Brabant , ende hij tot Beverwije verleyt
hadde inde herberge, als mijn gen. heere op Scepelenberge vande
Kermers gehult wort, an haver, an belensier en anders, xxxviij
sc., vi dr. gr.
Item betaelt heere Berthout van Assendelft , so hij bij mijn
gen. vrouwe ontboden wort te reysen t Amsterdamme, om mit
Jacob Langhe Simonsz. te spreken van mijn gen. s heeren wegen,
roerende de vrede der Oistvriesen wt te setten ende te verlengen, dair hij om uit was, onder varen, merren ende keeren,
iij dagen lanch, van elcke lach, zo dat eertijts is geordineert,
ij goude Engelsehe nobel , 1. xxiiij sc. gr.
Item xxviij April so reysden mr. Jan Mairsant , secretaris
mijns liefs heeren van Brabant , uten Hage bij desselfs mijns
heeren bevelen int graefscip van Pontieu , om cede te ontfangen vanden drossaitscippen , raidsluden , ambassieurs ende ondersaten inden voirs. graefscip gereten, ende te vernemen t gestant vanden selven graefscip ende mijnen gen. heere weder an
te bringen, verteert optie voirs. reyse onder ghins ende weder,
jij b, ix sc., vij dr. gr.
Item betaelt den jonchere van Nassauwe , gelijc Petrus sijn
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clerq ontfing van sijne wedden voir xiv poerden, die een dach
ende nacht geweest waren inden Hage , van elcke peerde vj
gr., f. xxij sc., vj der. gr. 1).
Item betaelt Allairde van Wieringen , ende hem bij mijns
gen. heere en vrouwen rade toegeset sijn van alrehande appellatien , supplicatien , articulen ende instrumenten bij hem gemaict , ende anders voir cost , arbeit ende onlede die deselve
Allairde gedaen hadde, zeden den nonnendage xx dagen in
Meerte totten xx April daer na , samen xxviij nye schilden ,
f, xxij ii, xviij sc., viij der.
Item betaelt heere Huge Mulock, provisoir van Delflant, voir
costen bij him gedaen , so hij mede om der appellatien voirs.
ende andere stucken mijnen gen. heere ende vrouwe aengaende,
tot veel tijden van Delf reysde tot inden Hage , overmits als
een rechter dair over te staen , alsmen die appellatien sonde
insinueren , t zamen vj goude Engelse nobelen , t stuc viij sc.
gr., f. XLViij sc. gr.
Item xxvj April so wert Gerit Caesar van Deventer uten
Hage gerent t Uitrecht ende van dane voirt te Montfoirde, om
te helpen raden ende dedingen, dat suucken gevangen, als aldair
lagen, geschat worden , ende mit den rade der voors. schadden
(steden ?) te spreken van sommige andere stucken mijn gen.
heere ende vrouwen aengaende.
Item betaelt Clais IJsbrantsz mit sijne gesellen van dat sij
die scepen aengenomen hadden voir den Briele in die haven
te sincken, voir horen cost , arbeit ende anders tho hueshede,
tsamen xx nye scilden , t stuc xviij gr.
Item betaelt Jacob Lange Symonsz. van Stavoren voir costen bij him gedaen, so hij ontboden was van Stavoren te co-

men tot inden Hage, om mijns gen. heeren en vrouwen brieven
over te nemen vanden wtsettinge der vrede der Oistvriesen ,
van eenen jaire duerende, ende anders tho liefnisse.
Item ix May betaelt Jan van Hoenhorst, so (hem) mijn gen.
heere mit zijne brieven ontboden hadde te dienste te tomen mit
4) Willem van den Berge, rentmr. mijns gen. here van Brabant.
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,x gewapende mit bogen, die hij inden lande van Overijssel
hadde gewonnen ende gebrocht tot Ermelen toe inder Veluwe,
dair die selve weder boden worden, hun gegeven voir hoire
costen, teringe ende anders tho heushede , tsamen xxviij Eng.
nobelen, f. xj

, jij se. gr.

Item wtgegeven ende betaelt van costen die die tresorier ,
die borchgrave van Leyden mit horen gesinde deden , als sij
opten xx April uten Hage reysden tot Rotterdamme, alsmen
mijn gen. heere van Brabant aldaer hulden soude. Ende noch
van eenre reyse, als sij opten xxvj April uten Hage togen tot
Rotterdam , als t parlement vanden opstalle binnen de stede
voirs. eerst aenstont , om dat parlement neder te liggen, ende
beliep t zamen iij ii , ix sc., ix der. gr.
Item betaelt vande costen die de voors. heeren in tweera reyeen deden , alse die eene uten Hage gereyst tot Rotterdam ,
opten Meyavont , ende den anderen iij May , roerende noch
vande opstalle die eenrehande personen ende poirteren binnen
der stede voirs. gemaict ende gedaen badden, gewapent te tomen t jegens mijns gen. heere en vrouwen vrienden , die dair
binnen lagen van horen wegen om dien opstal voirs. neder te
leggen ende in goede punten te bringen , gelijc dat optie tijt
geschiede , ende beliep t zamen vj
, xv se., ix der. gr.
Item betaelt heere Heinric van Bergen van costen die sijne
gesellen mit xviij peerden tot twien stonden t sGravesande
gedaen ende verteert hadden, als sij uten Hage aldair getogen
waren, om wairde te houden jegens mijne gen. vrouwen eijan•
den, ende van twien peerden die Ector van Beringen ende Gielis van Wijt bij heere Henric voorn. in mijn liefs heeren dienst
afgereden hadde, ende beliep na inhout der cedule bij Wouter
Pyponiszoen dair of overgegeven en men hier overlevert , t samen vij ;:, xix sc., vij der. gr.
Item betaelt mr. Witte van Zericzee van costen die hij gedaen hadde , so hij opten xviij April uten Hage toich anden
vijf goidtshusen t Utrecht en andere plaetsen aldair , roerende
dat sij mijn gen. heere ende vrouwen appellatien adhereren
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wilden vanden processe , dat die paeus gesent hadde optie revocatie vanden wederope vanden hijlick gedaen ende gemaict
tusschen mijn gen. heere en vrouwe, ende beliep , mits andere
reysen die hij dair te voren gedaen hadde, iiij ., xij dr. gr.
Item betaelt vande costen gedaen binnen de stede van Gornichem bij sommige van mijnre vrouwen gesinde , die aldair
gesent waren , alse heere Lodewijc van Montfoirde , Helmich
van Doirnic en andere goede mannen, om te vernemen, ofmen
Woudrichem hadde mogen incrijgen, ende beliep, gelijc dat bij
Willem Mitfelt gerekent wort, t samen xiiij

xj sc., x der. gr.

Item betaelt van costen die de tresorier ende die burggrave
van Leyden mit horen gesinde ende dienoren tot tweera stonden uten Hage gedaen hadden tot Rotterdam , eerst als mijn.
gen. vrouwe uten Hage reysde tot Rotterdamme, doe die Zeeusche vloote overgecomen was , ende die ander reyse als die
tresorier omtrent den ij Junij tot Rotterdam toich om die
blochusen, die aldair gemaect waren, te besteden en te bewaren,
verteert inde ij reysen voirs., iij ;:, xiij se., vj dr.
Item vj Junij so wort Heirik de Riviere uten Hage gesent
in Brabant an mijn gen. heere mit brieven, roerende van sulcker provancye als van dane in Hollant comen soude, om die
ten meesten oirbair te ordineren te comen te water of te lande,
ende van anders alrehande bootscippen ende gestande vanden
lande hun an te bringen &c.
Item betaelt Helmich van Doirnick , ende hij verleit hadde
van costen die Reynken van Raes mit sijnen gesinde en peerden te Oudewater onder wege deden ende daer omtrent , als
hij mit heere Lodwich en heere Willem van Montfoirde en sommige anderen van mijns gen. heeren huysgesinde uten Hage
getogen waren tot Gorinchem , om aldair te verwachten Woudrichem in te nemen tot mijns gen. heeren ende vrouwen
behoif , ende beliep te samen iij goude Eng. nobelen , t stuck
viij sc. gr., f. xxiiij sc. gr.
Item betaelt van costen bij den tresorier mit sijnen gesinde
&c. gedaen , so hij omtrent den v Junij uten Hage reysde tot
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Culenbureb, om alrehande provance van ossen, tarwe en ander
gereitscip te verwerven , tegens mijns gen. heere comste van
Brabant , vliemen besigen ende behoeven soude inden besitte
voir Dordrecht , verteert binnen xj dagen xix ;:, xv sc., vij
dr. gr.
Item xix Junij mr. Andries, den stockmeyster, so hij t recht
dede mitten zwairde over Simon Hayck ende sijne x medegesellen , die opten Pinxterdach in eenre bairdsen gevangen worden , tho lone en anders tho hueshede , t zamen xxxviij sc.,
iii gr. den.
Item bij Harman Pijlmaeker gecoft t Utrecht ixmvjcxx pijlen
ende bij Harman voirs. inden scuthuse tot mijns gen. heere
behoif gelevert , den voirs. betaelt v

, x d. gr.

Item noch provisie bij den selven gedaen van ijmjjijcXXVj
proppen ende van salpeter , pijlijseren ende anders van alrehande oncost van salpeter te breken, t zamen voir rij ii
xi sc., ix d. gr.
Item te weten is, dat die tresorier tot mijns gen. heeren
behoif gecoft heeft jegens den genen die Symon Hayck 1) ende
anders sijne gesellen, die opten Pynxterdach inden bairtse gevangen , worden tot xxxj personen, Baer hum die tresorier voir
gegeven ende betaelt heeft viij c goude Vrankr. cronen, f. eLxxvj
i: , xiii Sc., illy gr.
Item betaelt van costen bijden tresorier heere Henrick van
Wassenaer en heere Barthout van Assendelft gedaen , so sij
omtrent den xxj Junij uten Hage reysden tot St. Geertrudenberge bij mijne gen. heere van Brabant, diese ontboden hadde
bij hem te comen , ende verteerde optie voirs. reyse binnen
vij dagen xxiiij
vj sc., ix gr., iiij mijten.
Item betaelt heere Barthout van Assendelf van costen bij
hem in tween reysen gedaen , eerst als hij uten Hage gesent
wort t Amsterdamme, om dachvaert aldair te houden jegens de
Ooistvriesen , ende die ander die hij van St. Geertruydenberge
dede inden Hage , om alrehande stucken van mijn gen. heeren
1) Hier voor geexecuteert mitten zwaarde.
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wegen jegens der reysen t Ordreclit te besaten , so die tresorier bij mijn gen. heere van Brabant optie tijt bleef, hadde ij
goude nobel s daechs.
Item betaelt sommige soudenaren tot Rotterdam , diemen
haestelic vergaderde , overmits verbodinge wille dier gecomen
was , dat die vijanden Rotterdam aenvechten wouden, ende oic
vande cost van ij dagen , die Philps die Blote mit een deel
gewapende van Delft , die hij bij begeerte t stresoriers bat mit
hem te trecken, gedaen hadde, ende beliep die soudye ende cost
voirs. t zamen xij ;:, ix sc., v den. gr.
Item betaelt van costen die mijn gen. heere en vrouwe ther
Goude deden, als die selve mijn lieven heere aldair gehult wort
ende van dane over reysden tot in sijnen lande van Brabant,
ende beliep , mits xij elle zwarts lakens die voir mijn gen.
heere aldair gecoft worden , t zamen xxxvij , xvj sc., iiij
der. gr.
Item betaelt den smit t Amsterdamme van xvj donrebussen
mit cameren , die hij bij bevele en brieven mijnre gen. vrouwen
gemaict hadde ende tot hore gen. behoif voirt gelevert hoeren
bosmeyster Harman Pijlmaeker, ende woegen xxijcxLij iE , van
elke ponde ij gr., est , f. xxiiij
, xviij sc., ij der. gr. ij est.
Item betaelt heer Jan vanden Vliet , ende hij van veergelt
verleyt hadde ter Ameyden , als mijn gen. heere van Brabant
aldair overvoere , als hij tot sijne lande in Brabant over reet,
xxj sc., x gr. der.
Item betaelt heere Lodewich van Montfoirde van costen die
hij mit Gerrit van Poelgeest , Harman Beynken ende andere
mijns gen. heeren ende vrouwen huysgesinde omtrent den xx
Mey gedaen hadde , als sij uten Hage togen tot Rotterdam,
om aldair hooftmannen te veesen vande soudenaren , des die
van Rotterdam den voirs. personen optie tijt niet binnen der
voirs. stede hebben en wouden , so dat sij van dane wederomme togen t savonts tot Delf &c.
Item betaelt Allaerde van Wieringe van costen die hij dede,
so hij opten viij May uten Hage gesent wort inden lande van
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Brabant an mijn gen. heere , om alrehande gestande hum aen

te bringen roerende sijn appellatie.
Item here Airnt van Leyenborch getogen in Brabant an mijn
gen. heere mit brieven van gelove van mijnre gen. vrouwen
wegen ende voirt mit andere boitscippen an sommige van sijnen rade , roerende vanden gestande van Hollant hunluyden te
kennen geven , ende oic vanden oirloge wtstaende tegens mijn
heere van Beyeren , der stede van Dordrecht ende hoire hulperen.
Item betaelt van costen bij deselve gedaen , so hij opten
xxx May uten Hage toich in Henegouwen an mijn gen. heere
van Brabant, om him an te bringen vanden gestande ende gelegenisse van sijnen lande van Hollant, en sonderlinge dat mijn
gen. vrouwe horen ridderen , knapen , steden en goede laden
in Hollant gescreven hadde , om hun bereyt te houden , ten
horen dienste te comen elx mit een zekere getale van volk,
alsmen hun dat liet weten.
Item bij Harman Pijlmaeker , bosmeyster , gelevert tot int
m pijlscaft ende pijl ijseren, mitsgaders
heere tot Papendrecht vt
de bussen van Gorinchem inden Hage doen bringen &c.
Item t saterdach na Paesdach mijn gen. heere van Brabant
uten Hage tot Hairlem getogen ende aldair gebult.
Item betaelt Clais van Delf van iiij playten, bij hum gecoft
xvij
om voir den Briele in die haverre te zeyncken , xxij
sc., hij d. gr.
Item van vier ankeren lair dese voirs. playten angemeert
worden, doen mense zeynken soude , ende beliep, mits ongelde
gegeven sommige geselleis die dese playten van Rotterdamme
xviij se., v der. gr.
brochten tot voir die voirs. haven, iiij
Item is mijn gen. heere van Brabant over Gorinchem naer
Brabant gereist.
Item bij Floris van Kijf hoick . betaelt den veerman tot Gorinchem van dat hij iij cxxxiiij peerden over die Marwede
voerde , mijn gen. heere ende sijn gesinde toebehorende , als
hij optie voirs. reyse in Brabant toich , x goude cronen xviij
boldragers , ij est., f. xLvij sc., ij den. gr., ij est.
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Item betaelt heere Airnt van Leyenberch , so hij omtrent
den xiiij Junij mitten jonchere van Nassou van vten Hage
overtoich in Brabant an mijn gen. heere van Brabant mit alrehande boitscippen, roerende van s hertogen komste van Cleve
ende van anderen gestande &c.
Item zo rekent die tresorier hum selven gegeven en betailt
van dat hij t huys en slot van Lederdam gehouden heeft en
doen bewaren mit xv gewapende , mit ij wachteren ende mit
eene poirtier ten termijn van ij jaire , gelijck mijn gen. heere
en vrouwe van Hollant dat an hum bestaet hadden , vj c nye
Holl. scilden , f., mits xcj ii , xix dr. gr. bij Wouter Koevoet
van Bovendale wtgegeven van costen, gedaen bij sommige andere gewapende die de tresorier tot veele tiden wt sijnen lande
van Culenburch tho hulpe besende , omt voers. huys ende
slot te stanken , overmits verbodinge die hij hadde , dat die
van Dordrecht mit Noire hulperen die stede ende slote tot Lederdam wilden overvallen mit crafte , ende voirt van reysen ,
bodeloon, 'van timmeringe van bussen, bussensteyn, van stutte,
vierpijlen , van scuppen , van spaden ende van andere kleyne
stucken , almen opten voirs. huse en slote behoifde , samen
cxeviij ,:, x sc., Tij der. gr.
Item betaelt Dirc vander Marwede , ende hij bij tresoriers
bevelen verleyt hadde van costen gedaen bij Heinric Uden mit
L gewapende vanden Bosch ende iij peerden inde stede van
St. Geertrudenberge binnen xxxiij dagen , so sij bij ontbieden
mijns gen. heere van Brabant aldair gelegen hadden , om die
voors. stede te helpen bewaren ende te houden , dat sij niet
overvallen en worden , xLvj tt, x sc. gr.
Item betaelt heer Willem vander Bouckhorst van costen die
hij tot tween tijden mit hun sesten deden , so hij van Noirtich overtoich tot Sciedam , om aldair die capiteinscip vanden
soudenaren te bewaren , xxxvij se., vj der. gr.
Item betailt den domproist van LTitrecht van alrehande reysen ende costen , die hij mit xj knechten en xij peerden van
mijn gen. heere wegen van Brabant , tot sommige tiden ge-
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Jaen hadde, alze van Doorn t Uitrecht, voirt tot Overijssel, an
mijn heere van Utrecht, om mit hum te spreken van mijn gen.
heeren en vrouwen wegen van sonderlinge saken ende boitscippen ende mit antwoirde opte boitscippen van dane weder inden Hage te tomen, die mijn gen. heere en vrouwe en hoiren
rade an te beingen , cxxj nye scilden , xxj gr., f. xxj i: , xv
sc., iiij der. gr.
Item betaelt heere Arent van Leyenboreh van tosten ende
teringen in vele reysen bij hum gedaen in overrijden tussen
mijn gen. heere van Brabant aen die een sijde ende mijn heere
van Beyeren optie ander sijde , om die zoene tusschen hun
beyden te volbringen , iiij

, x sc. gr.

Item betailt Jan uten Campe, den borduirwerker, vant gout
bij hem verleyt was den arbeitsluden tho lone van hoir tenten
te richten inden Voirhout , xLviij sc., ix der. gr.
Item betailt van costen bijden hertoge van Bourg. ende die
heere van Rijperschijt mit horen dienaren ende gesinde binnen
een zekeren tijt lanch inden Hage gedaen , belopende xc Lxvij
scilden , xv gr., f. cxcj v, iij sc., vj der. gr.
Item noch betailt airehande personen inden Hage tho belens,
zo die hertoge van Berge ende die heere van Rijperscheyt mit
horen dienaren ende huysgesinde geweest ende geslapen hadden den voirs. tijt lang tot horen huse , xxiiij i:, vij sc.,
x der. gr.
Item betailt coman Dire van xxxij pijpen gouts ende sulvers ende xxiiij lode, j vier. zijden gebezicht tot mijnre vrouwen
coral anden mouwen van horen vlieger ende an twee cleyne
..
mouwetjes , die dienen sullen onder de voirs. vliger , iiij ,^
iii sc., xj der. gr.
Item betailt heer Jan vanden Vliet van costen bij hem verleyt , so hij bij bevele ende begeerte heeres Heinric van Wassenair ende heer Barthout van Assendelf, marscalken van den
heere in Papendrecht , van uten selves heere reisde mit eenre
bairdse mit xxxiiij gewapende tot Gorinchem bij heer Jan
van Vyanen ende heere Jan van Montfoirde , die aldair waren
VIII. J.
28
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gecomen mit een deel gewapende , overmits verbodinge wille ,
dat die heere van Egmonde mit vele luden scepinge geladen
hadden mit provande tot Tiel , om van dane dair mede te
varen voir bij Gorinchem tot Dordrecht , dat te keren ende te
weren , niet te gescien , dair heer Jan om uit was iij dagen ,
ende verteerde dair en binnen mitten xxxiiij gewapende iiij v:
xiij sc., ix der. gr.
Item bij mijnre gen. vrouwe bevelen gegeven den goede
luden der stadt van Amersfoirde , tho hulpe hun mede te guiten ende ontslagen te wesen van mijn heere van Utrecht ende
den proest van Airnhem vanden opseggen ende antichtinge
dat sij op tie tijt , als die strijt binnen Gorinchem gesciede ,
hoir hulpe dair toe deden , (lie kerke ende t kerchof aldair te
verweltigen ende te beslaen, iij c Arn. guld., f. xLvj i:, v sc. gr.
Item betailt Philps die Bloten van costen bij hem verleyt
in tween reysen , alze d eerste opten xviij April mit cxij gewapende gereyst van Delf t Sciedamme , om aldair te helpen
ordineren, hoemen die stadt van Sciedamme best vestigen en
starck • maken soude , also datse niet overvallen en worde van
eenige vijanden , ende die ander reyse cede hij ende Dire die
Brune van uten Hage elx mit xij mannen tot Maeslants sluse,
om aldair die vlote vande Zelanders te wachten, ende van dane
voirt mitten gesellen van Rotterdam mit rode bairdsen voir
die haven vanden Briele , dair sij optie tijt alrehande oude
scepingen in holpen zyncken , xj iE , xj sc., viij der. gr.
Item betailt Danel van Cralingen, ende hij bij bevele Heynricx vander Lecke ende andere hoiftheren tot Rotterd. wtgeleit
hadde van reysen , van wterups , van bodeloen ende anders ,
iiij sc., ij der. gr.
xxxiij
Te wete es, dat mijn gen. heere ende vrouwe eertijts, als die
borchgrave van Montfoirde tresorier was te Hollant, overdrogen
mitten heere van Ripperscheyt hoir hulper te worden op mijn
heere van Beyeren , optie stede van Dordrecht ende hore Nulperen, ende geloifde hem te liefnisse dair voren te geven x c nye
'Roll. stilden , dair die burggrave van Montfoirde den voirs.
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here van Ryperscheyt in minderinge of heeft gegeven ij e nye
scilden , so blijft ende de tresorier nu hum rekent betailt viijc
vj sc. viij der gr.
nye scilden , f. cxLiij
Item noch deselve heere van Riperscheyt betailt , ende hem
an mijnre gen. vrouwen van sinen manen van Bene jaire verschenen waren t s. Jans dage te midsomer a° 1418 , c nye
Holl. scilden , f. xvij ii , xviij sc., iiij der. gr.
Item betailt van tosten bij mijn gen. here van Brabant mit
vele sijnre ridderen , knapen , huysgesinde ende dieneren gedaen tot Rotterdam , so deselve mijn heere &c. mit groten
haiste van uten Hage reysde tot Rotterdam , overmits verbodinge wille , dat die van Dordrecht mit seer vele gewapende
te scepe aldair waren gecomen om Rotterdam te overvallen ,
om den celven wederstant te doen , dat sij hoir opset niet en
volbrochten , ende beliep binnen eene nacht ende dach, so die
jonchere van Gaisbeec ende Wouter van Gent anbrochten, t zamen xxij ;i , x sc., gr.
Te weten es , dat de tresorier inden besittte voir Dordrecht
veel gelts moste hebben ende dagelix behoeven , dat men niet
gecrijgen en conde dan tot financie ende weekscaden , overmits dat die lijftochtbrieven vande lijfpensien inden lande:van
Brabant vercoft, niet en tonden besegelt worden van sommige
steden die de voirs. brieven mede souden besegelen, also dat
bij bevele mijns gen. heere van Brabant ende overdracht sijns
raidts die tresorier ter financie ende weekscaden vercregen
heeft ende gehouden j somme gelts in manieren na bescreven.
Eerst van Jan van Ackojen iiij m overlantsche Rinsgl. den termijn van anderhalf jaire , tot eiken jaire iiij c Rijnsche guld.,
maect vj c Rijnsche guld.
Item so heeft den tresorier tot weekscaden gehouden tot
Utrecht ende tot Leyden op sijne ende sijnre vrienden pande,
die somme van xvij c Rijnsche guld. den termijn van een jaire
ende x weken , dair afgegeven vjc en Lx Rijnsche gl.
Item zo heeft den tresorier afgeleent gehadt den hertoge van
Cleve ijm overlantsche Rijnsche gl., om betalinge van welken
28*
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so mosten heere Jan van Culenborch ende Pieter van Culenborch, gebroederen, die te scade winnen inden lande van Cleve
tot behoif t stresorieren voirs. om ij" Rijnsche guld., ende noch
vande iiij m en vjc Rijnsche guld. die den tresorier tot dese
tijt toe vertoeft heeft dair af te scaden, ende tho liefnisse gegeven ij cxLvj Rijnsche guld., comt t zamen ende die tresorier
hum zelven rekent betailt , xvij c ende vj Rijns. guld., f. ijcxcj

ii , viij sc., x den. gr.
Item so rekent die tresorier gegeven en betailt den nabenoemden , sijne ondersaten die in sijnen dienste inden besitte
voir Dordrecht gevangen worden voir hore scattinge ende stocgelde, so hier na stait bescreven. Eerst Airnt Pousdens zwager xxj scilden , etc. reliqui sex numero , bedragende ter somme toe van ijcLij scilden , f. xLV ;: , iij sc., iiij der. gr.
Item betaelt den benoemden scipluden van dat sij mijn
gen. vrouwen ridderen , knapen , dieneren ende huysgesinde
mit horen harnasch ende ander gereitscip voerden mit horen
scepinge van Rotterdam tot Gorinchem , als die strijt aldair
gesciede , des die scipluden voirn. mit bore scepen na den
strijt voirs. tot Gorinchem bleven te leggen, tot dat men t besitte dede voir Dordrecht , ende was een termijn die sij lagen
tot Gorinchem xv weken , van elcke scepe ter weeke so hier
na staet verclairt. Eerst tot Rotterdam Willem Jansz. van
sijnen scepe vanden termijn voirs., iij ;:, v sc. gr., ende de
reste wesende in competenten getale elc. na advenant , na de
groote so schijnt van horen scepen, wair van de somme beloopt t samen cxxxviij i:, xv sc., ij der. gr.
Cleyn foureyn.
Eerst opten xxiij Martij, als die rade van Scotlant bij mijnre
gen. vrouwen rade in die raitcamer quamen om aldair hoir saken te ontdecken ende te kennen geven, gegeven om een mengelen malevyscy wijn, die ter tijt bij Luytken gehailt, x der. gr.
Item opten lesten Mart mit Geryt de Gruter overdragen bij
den tresorier om te dienen mijnre gen. vrouwen mit een zeynscepe ende x gesellen , vij sc., viij der. gr.
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Item Wouter Koevoet van Poelg.... bijden tresorier ter Goude
an heer Jan van Vliet gesent om sonderlinge stucken.
Item denzelven Wouter betailt , ende hij tot Leyden in
tresoriers herberge , als mijn gen. here van Brabant aldair
gehult wort , tho belense ende anders tho heushede gaf , xij
den. gr.
Item viij Apr. betailt Hannewijn den scut, ende hij bij bevelen des mairscalcx t snertogen vanden Berge tot s Gravesande
van tosten verleyt hadde , die alrehande gesellen ende i peerden gedaen hadden , iiij se., ix den. gr.
Item here Jan vanden Vliet van mijn gen. vrouwen wegen
getogen tot Hairlem anden gerechte aldair mit brieven van
gelove , roerende van mijn gen. here van Brabant sekere lofte
te doen van lijfpensien , die inden lande van Brabant ende
anders wair vercoft sonde worden tot eenre sekere somme toe
jairlixer lijfpensien.
Item s woensdagha na Paesdach , als die borchgrave van
Leyden , jonchere Willem van Brederode ende die rentemeyster van Brabant mitten tresorier te samen een onbijten deden,
als sij inden Jacopijnen cloister gaen souden om mit mijns
heren rade van Lodyck te spreken, van ij mengelen maleveseyen
op tie tijt gehailt, x den. gr.
Item xij April betailt heren Heinric van Wassenair, ende hij
opten vij Apr. mit sijne gesinde verteert hadde t Gravesande
t snachts , als hij aldair wairde hieldt en waectede, iij sc., x
der. gr. 1).
Item xvj Apr. so reysde Philps de Blote ende Geryt Caesar
mit v peerden uten Hage van mijns gen. here wegen van Brabant tot Itotterdamme , t Sciedamme ende tot Vlairdingen ,
om aldair te ordineren sulcke blochuys , alsmen aldair omtrent
maken soude , ende mede de soudeniers te monsteren ende te
ordineren dairmense liggen soude.
Item tot Hairlem gesent om alrehande boden, die van mijns
I) Non de nihilo hae excubiae , Gravesanda cairn postea direpta a
Johannis Bavari fautoribus.
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heren wegen van Lodick aldair gecomen waren , mit brieven ,
om die selve boden mit brieven inden Hage te bringen.
Item van costen die ts heeren gesellen van Ryperscheyde
gedaen hadden, als sij omtrent den xij April uten Hage reden
mitten here van Ryperscheyde t Gravesande, om aldair s nachts
wairde te hulpen houden , ij sc., ij der,, ij est.
Item gegeven bij mijnre gen. vrouwen bevele Wijsmijlre ,
ts heeren bode van Ryperscheyt , die alrehande brieven an mijn
gen. vrouwe en horen tresorier brochte , roerende van zekere
verbodinge van vele lullen die mijn heere van Beyeren te bate
comen soutien van boven uten lande tot inder stede van Dordrecht tot vj c personen toe , tho hueshede , xix sc., x der. gr.
Item Jacop Buicx knecht , die vander Sluys quam mit brieven an mijn gen. vrouwe en horen tresorier , roerende van te
weten of Jacop Buyk mit sijne ijs gewapende mijnre vrouwen
te dienste comen woude , dan niet , dair sijn knecht om lach
een wijl tijts inden Hage eer hij sijn antwoirde krijgen tonde,
sine kost mede te betalen ende anders te hueshede gegeven ,
xviij sc., viij der. gr.
Item een bode mit een peert haestelic tot Woudrichem gesent an Jan van Langeraick , om Woudrichem tot mijnre vrouwen behoif in te nemen , of hij conde.
Item betaelt Hannewijn den stutte , Heinric van Zelen en
andere hore medegesellen, scutten mijnre vrouwen, van costen
die sij gedaen hadden mit v peerden , als sij uten Hage mit
Helmich van Doirnick na togen , om Woudrichem tot mijnre
liever vrouwen behoif in te nemen , of sij conden , des dese
voirs. scutten s middachs inder voeringe niet tijts genoech en
quamen , so dat sij ther Goude mit hore peerden verteerden
iij sc., ij den. gr., ij est.
Item xxix May betaelt Blijck den scipman, so hij vijf weken
lanch mit sijne scepe bij den water langs de stroom gevaren
hadde, om die kunde en gelegenthede vander water te roeken,
dair mijn gen. heeren ende vrouwen vrienden na mochten varen , tho huesheden , vij sc,, viij den. gr.
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Item tot tween stonden inder nacht haistelic gesent widen
stede van Delf mit alrehande boitscippen den goede lullen van.
den gerechte aen te bringen , hoemen best een deel volx van
dane crigen soude mogen , te trecken binnen der stede van Rotterdamme , om een wijl tijts aldair te blijven.
Item betailt van vj hoedt tarwen, bij heere Jan van Heemstede van mijnre vrouwen vijanden gecregen waren, tho vrachte
van Leyden tot inden Hage te bringen &c.
Item betaelt van vracht die tot tween stonden van Delf mit
sijnre scute gevoert hadde tot Rotterdamme en Sciedamme viij
last biers , die soudenaren die aldair lagen verteeren souden ,
van elcke last viij gr.
Item vj Junij betaelt tho vrachte van iiij scuppen en spaden
ende van vj vaten nagelen , diemen behoeven ende besigen
sonde totten blockhusen ende bolwercken , doemen inden velde
voir Dordrecht slaen sonde , van Leyden tot inden Hage te
bringen &c.
Item optie selve tijt betailt van costen die Duymtge Mis.,
mijns heeren bode van Ludiek, gedaen hadde binnen vier weken alwair mijn' gen. vrouwe hum inden Hage hadde doen
bestellen , lair uit niet te trecken , overmits alrehande brieven
te thone den steden , ridderen ende knapen in Hollant , inhoudende dat die keyser mijn heere van Ludiek verlyet hadde
die graiflickhede van Hollant , ix sc., vij den. gr.
Item omtrent den xvj Junij betaelt Heinric Smit van eenre
rollen te scrijven van allen haircomen ende gestande hoe die
gesciet is tusschen mijn gen. vrouwen ende mijn heere van
Ludiek eerst is geresen ende toetomen , die mijn gen. here te
lenden in Brabant , iij sc., x der. gr.
Item xvij elle lynten gebesicht tot zeven vidimus mede te
besegelen vande keyserlijke hantvesten , roerende van verlijinge
der graifscippen van Henegouwen, van Hollant ende van Zeelant , t zamen ij sc., vj den. gr.
Item betaelt Helmich van Doirnick van costen die heer Jan
van Vyanen , ende hij mit sommige andere van mijn gen. vro-
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wen huysgesinde ontrent den xj Juij gedaen hadde, als sij die
wairde is nachts tot Staildunen hielden, v se., vj den. gr.
Item xix Junij betaelt Gijsbrecht van Voirscoten van costen
die hij mit hum tiensten gedaen hadde, als hij mit Philps die
Blote voir den Briele mit eenre bairdse getogen was , om die
haven aldair te helpen zeynken , xj sc., vj den. gr.
Item omtrent xx Junij so toich heere Jan vanden Vliet uten
Hage t Schoonhoven , om alsulcke wijnen als aldair gecomen
waren van Utrecht te doen veyligen vanden soudenaren ther
Goude tot Rotterdamme toe , om die voirt inden Hage tot
mijnre gen. vrouwe herberge behoif te doen bringers.
Item Gerrit Caesar uten Hage gereist omtrent den xx Juni
t Utrecht om te verwerven financie van M goude nobelen, also
als dat den tresorier aengebracht was.
Item xxvij Junij eene van mijns heeren boden van Brabant,
die alrehande brieven brochte van mijn gen. heere anden tresorier tot Papendrecht , roerende dat die tresorier den selven
mijnen lieven here also vele scepinge senden sonde , dair omtrent viijt man bij hum toe komen ende varen mochte.
Item betaelt van costen die sommige gesellen van mijn heren gesinde van Culenburch gedaen hadden , so sij tot tween
stonden van Papendrecht mit eenre bairdse geroeyt waren tot
Crimpen, om alsulcke provande als van Scoonhoven comen sonde
te veyligen tot int here , vj se., gr.,
Item sommige gesellen die een deel palen ute Lecke voir
dat bolwerc tot Papendrecht wtgehailt hadden , dair die seepinge die tot Gorinchem lagen door comen souden , gegeven
tik sc., x den. gr. 1).
Item xj Julij gegeven ene der stadt bode van Utrecht , die
tot drien stonden vander selver stad wegen anden mairscalck
vanden here in Papendrecht alrehande brieven gebrocht hadde
van verbodinge , tho hueshede , vij sc., viij den. gr.
Item gegeven tot Rotterdam Gerytge de Gruter ende sijne
gesellen , so sij tot drien tijden mit ene dubbelden zeynscepe
4) Op den v Julij.
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van Rotterdam geroeit waren tot int Ilollandtsche here, om te
oversien of hij enige vijanden konde vernemen opten watere ,
en dat den tresorier an te bringer , opdat hij e4de die jonc.
here van Gaesbeke hun dair na richten mochten , v sc. gr.
Item xx Julij Johannes, mijn gen. heren sanger van Brabant,
die uten Hage reysen soude bij mijn gen. heere int Brabantsche here mit sijne cappellen , the teergelde gegeven xvij sc.,
iii d. gr.
Item betaelt the vrachte den genen die elcx mit een barck
mit hofren mantale van Rotterdamme gevoert hadden den heere
van Culenburch ende den jonchere van Gaesbeke mit horen
gesinde tot in Papendrecht , t zamen xiiij sc., viij d. gr.
Item betaelt Heinric Stevensz., ende hij voirt gaf xxx gesellen die mit eenre bairtse een deel provande van Rotterdamme
ende tot in Papendrecht brochten , diemen voirt in Brabants
here opten blochusen surfen gebrocht hebben , xviij sc., viij d. gr.
Item betaelt Jan Humansz. die mit sijne gesellen mit viij
wagens voerde xLiiij man van wt Papendrecht jegen mijn gen.
here van Brabant , als hij van Gorinchem overquam tot in
Papendrecht , van elcke man hij gr., comt zamen xiiij sc.,
viij d. gr.
Item vj Aug. betaelt x mannen die de wairde des nachts
gehouden hadden , alsmen die palen weder steken soude neffens den bolwerck die die van Dordrecht op hadden doen treeken , eieken man ix gr., f. vij sc., vj d. gr.
Item xvj Aug. als mijn gen. heere van Brabant uten Hage
reysde mitten goede luden van sine ridderen en knechten tot
Rotterdamme, als die van Dordrecht opt lant waren ende Rotterdamme bescadigen wouden , verteert bij den tresorier ende
sijne gesinde xix sc., x d. gr.
Item betaelt Ghijsbertus, mijns gen. heere en vrouwen clere,
so hij uten Hage gesent wort tot Rotterdamme , om mitten
gerechte te spreken vanden verding van dat sij stille thuys
soude bliven terwijlen datmen ther heervairt tot Papendrecht
liggen zoude &c.
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Bode-konen.
Item opten Palmendach Clais die Beer mis. uten Hage gesent tot Sapangen in Artoys mit mijns liefs heeren ende vrowen brieven van Brabant an tuinen heere van Bourg., roerende hoe dat mijn gen. heere ende vrouwe malcander beslapen
hadden , ende anders van alrehande zaken en gestande , ende
was wt op dese reyse, so mijn heere van Bourg. hem bij hum
hielt om antwoirde ende gestande weder te serijven xxxv dagen, s daegs xx gr., f. Lviij sc., iiij d. gr.
Item omtrent den xxiiij Mairte mijn gen. vrouwe van Brabant tot Leyden gehult.
Item optie selve tijt gesent anden balliu van Scielant mit
mijn liefs heren brieven, roerende dat hij uten voirs. bailliuscap
gebieden sonde te trecken een deel volex binnen de stede van
Rotterdamme.
Item xxiv Martij gesent mit brieven t Ordrecht an mijnen
here van Ludiek ende ander stede van Dordrecht, roerende
van geleyde te crijgen voir mijns heren rade van Brabant , aldair te comen.
Noch een reyse gedaen hij deselve bode t Ordrecht mit mijnre
liever vrouwen geleyde, aldair te bringen voir mijns heren rade
van Ludiek, dat sij veylich inden Hage comen mochten.
Item xxv Martij uten Hage gesent mit xxiv brieven oistwairst anden steden aldair, roerende dat sij elcx senden souden
van horen rade bij mijn gen. heere van Brabant ende sinen rade,
also dat sij aldair waren s dinxdaegs inde Paesheylige dagen,
om tuit hum te spreken ende raet te hebben , van mijn heere
van Ludiek ende die van Dordrecht wederstant te doen van
horen oirloge.
Item een andere bode om derselver zaken wille gesent mit
ix brieven zuitwairts ande steden ende landen alze Delflant ,
Scielant , Rotterdam , Goude.
Item om derselver zake gesent in Rijnlant , in Amstellant
ende Waterlant , ande steden ende dorpen &c.
Item gesent ter cause als voren in Brabant anden drost al-
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dair, anden baenrotsen , ridderen, knapen ende gemene steden
des lants voirs., roerende vanden dagvairt die sij te zamen honden zouden van alrehande stucken minre gen. heere iengaende,
des deselve bode van dane voirt reisde ander stadt van Ludiek
mit brieven , roerende van alrehande saken mijnre gen. vrouwe
aentreffende &c.
Item optie selve tijt gesent mit drien brieven, den enen aen
de stad vanden Bosch ende die twee andere anden scoutet aldair, roerende van alrehande heervairt aldair te gebieden ende
mijne gen. heere van Brabant na te volgen, (lair hij voir treeken soude , dair de bode antwoirde weder af bringen soude.
Item xxvij Martij gesent anden sellout van Hairlem mit
brieven , roerende dat hij een deel scepen soude hueren ende
toemaeken om dair mede te oirlogen , ofs te doen ware.
Item xxviij Martij gesent tot Lederdamme anden casteleyn
aldair mit brieven, roerende dat hij totten slote en stede wail
toesien soude , overmits tijdinge wille die mijn gen. vrouwe
vanden Gelderschen voirgecomen ware.
Item mijn heere van Asperen haestelik inden Hage ontboden, om mit mijn gen. heere van Brabant en vrowe te spreken &c.
Item gesent een bode inden Briele ande stede mit brieven,
roerende om aldair te vernemen alle gestande ende gevairte
van heer Gerrit van Heemskerk ende anders opsette, of hij
konde.
Item xxix Martij gesent tot Brederode an Willem van Brederoede ende an Jan van Heemstede mit brieven , roerende
dat men den Kenmers een wete doen sonde, te wesen tot Seepelenberge om mijn heere van Brabant aldair te hulden.
Item ij April gesent tot Hairlem , anden gerechte tot Leyden , anden borggrave ende anden balliuw van Rij plant , mit
brieven roerende den Rijnlanders een vete te doen, des anderen daegs tot Catwijc te wesen, om mijn gen. heere van Brabant aldair te hulden.
Item tot tween steden gesent inden Briele om te vernemen,
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of enige luden aldair waren gecomen wt Engelant ende of uten
Briele aldair waren gecomen, enige scade gesciet ware op mijn
vrouwen onderzaten 1).
Item iiij April gesent tot Warmonde an Jacop vanden Woude
ende heer Jan van Heemstede en an Willem van Brederode
mit brieven, roerende dat sij comen souden ter dagvaert s manendaegs inde Paesheylige dagen, om des oirloge wille mit hun
dair of te spreken.
Item v April gesent tot Culenburch ende tot Lederdamme
mit ontseggenbrieven , die mijn lieve heere van Brabant ende
mijnre vrouwe gecomen waren vande stede vanden Briele ende
van mijn heeren huysgesinde van Ludic , om dat te condigen
tot Culenb. ende tot Lederdamme.
Item gesent tot Ludic anden capittel ende anden oversten
vander stad aldair , mit brieven roerende van alrehande heymelijcke saken &c., dair hij antwoirde weder of bringen Boude 2).
Item ix April here Florens bode van Borselen uten Hage
gesent anden rentmeesteren Bewestenscelt ende Beoistenschelt
anden here van Haemstede, roerende dat hij mitten rentmeesteren berijden zoude alsulc scot, als dair noch t afteren stont
ende die dagen van betalinge of verscenen waren tot Bamisse
lestleden, ende an Jan van Haemstede mit brieven, inhoudende
dat hij , den tijt lang dat die heere van Haemstede dat scot
te berijden wt wesen soude , bleve ende bewarende die stede
van Zericxzee , dat dair geen versumenisse van ymande an en
gesciede te overvallen in eniger wijs 3).
Item gesent tot Beest an Otte Haeken mit brieven, roerende
hoe dat mijn gen. vrouwe tijdinge hadde dat die Gelderschen
een vergaderinge hadde van veel volcx , dat hij t gestant dair
of vernemen wonde inden lande van Gelre , of sij enig opset maecten.
4) iij April,
2) Nondum igitur Johanni Bavaro successor delectus hoc quidem
tempore.
3) Nou de niltilo laic metus.
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Item x April gesent in Zeelant aen here Philps van Borselen ende here Floris vanden Abele, rentemeesteren Bewesterscelt
en Beoisterscelt , roerende hoe dat mijn gen. vrouwe alrehande
personen ontseyt hadde, die eendeyls uit Hollant ende wt Zeelant waren , om die over al in Zeelant te doen condigen, opdat een yegelijc van mijnre vrouwen ondersaten hun dair voor
hoeden ende bewaren mochte , dat sij ten lande niet en bescadigden , ende hadde de bode noch eenera brieve an Boudijn
van Borselen, dat hij, oft gebeurde, den rentmeester Bewestenscelt bijstandich ende hulpich ware, of hijs begeerde.
Item optie selve tijt gesent anden hertoge van Bourgondie ,
anden grave van Simpol , anden cancellier der coninginne van
Vrancrije , anden capiteyn van Bourgondie ende mit meer veel
andere baieren , an sommige andere heeren inden lande van
Bourgondie geseten , mit mijns liefs heeren en mijnre lieve
vrouwe brieven, roerende van horen gestande ende wedervaren
van mijnen heere van Ludic.
Item noch optie selve tijt gesent anden balliu van Rijnlant
ende van dane voirt ther Goude anden balliu aldair , roerende
dat sij sonder vertrec inden Hage quamen, om t soudije an te
nemen te gaderen elx in sijnen bedrijve.
Item den jonchere van Nassouwe en den heere van Montfoirde van Rotterdamme verscreven om in den Hage te comen
bij mijn gen. vrouwe 1).
Item geschreven ande stadt van Uitrecht roerende van alrehande gestande.
Item xij April gesent anden rentmeesteren Bewesterscelt ende
Beoisterschelt , roerende dat sij alle de gemene ridderen ende
knapen inden lande van Zeelant geseten , ombieden zouden
ende alzo dairmede spreken ; datmen bairtsen , platte sepen
ende ander mroeyscepen toe maken ende ordineren souden , om
dien stroom van Zeelant dair mede te veyligen , gelijk andere
ridderen en knapen in den lande van Hollant doen sullen.
Item optie selve tijt gescreven ande steden van Hoirn, Hoig1) Qui tu rn postea in partes Electi telinavit.
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woude , Wognem, Zijbekerspel, Abbekerk, Spanbroick, Eynckhusen , Medenblyc, Grotebroic, Westwoude, Scellinchout, Langedijc , Nierop , Wijnckel , Hem.., ... en andere steden eistwairts, alze tot Monickendamme ende Yedamme, roerende hoe
dat mijn gen. heeren rade een settinge ende ordinantie gemaect hadden , om een ygelijc stede te geven een maent lang
soudije van sekere personen , om des oirloges wille , dair die
tijt of ingaen sonde op en woensdach naistcomende , dat sij
dat also wilde mede doen, ende wairt dat sij des niet en doen
en wouden , dat sij dan ronder vertrec quamen inden Hage,
om hun te verantwoirden, wair bij sij des niet doen en souden.
Item xiij April Gijsegen Uten Lier, balliu van Delflant, ende
Adriaen van Matenesse, balie van Scielant , versereven om zonder vertrec inden Hage te tomen , om saken wille dieren mit
hum te spreken hadde ende niet scrijven en tonde , des die
bode voirt liep ander stede van Vlaerdinge en s Gravesande ,
rit brieven roerende van hoiren soudije voirs.
Item xiiij April gesent inden lande van Pontieu an mijn
heere van Chairlot , anders drossaert ende amptluden aldair
geseten , mit mijns liefs heeren brieven roerende van alrehande
gestande.
Item gesent tot Culenburch en anden casteleyn tot Lederdamme mit brieven , roerende dat mijn gen. vrouwe verstaen
hadde, dat die Geldersen starke vergaderinge hadden van volcke,
datmen niet en wiste wat sij dair mede meynden , dat sij
immer dairom totten stede ende slote wail toesien souden.
Item xv April gesent anden scout van s Hertogenbos mit
brieven roerende vande goede lullen , die mit mijn gen. heere
van Brabant van dane over rijden soude, oft gebeurde, dat sij
hum dair toe bereyt hielden.
Item xvj April Mairscalc, den heraude van Brabant, gesent
mit den Cuelschen rade opwairts , die bij mijn gen. here van
Brabant inden Hage gecomen waren.
Item xvij April gesent anden abdissen tot Rijnsberge ende
ther Lede , ende voirt tot Warmonde an Jacob van Woude
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mit brieven , roerende dat sij elcx hun besaten souden mijnre
liever vrouwe te dienen mit een zeker getale van volcke , te
liggen tot Staildunen.
Item gescreven tot Rotterdamme ande jonchere van Nassou,
anden heere van Nlontfoirde ende an here Heiric vande Lecke,
roerende dat sij elcx bestellen sullen in Rotterdamme, dat geen
bode die aldair quame mit brieven of mit enige boitscippen ,
van dane wt dier stede en sceyden , sij en deden eerst voir
hun comen ende besagen sijne brieven ende oic sijne boitscippen vernamen , ende die brieven voirt te besenden dairse an
hielden.
Item optie selve tijt gescreven an Dire vander Marwede ,
casteleyn tot s. Geertrudenberge, dat hij bestellen woude voir
Lxxx gewapende , die van s Hertogenbosch binnen der stede
aldair comen souden , den cost ende teringe , die sij aldair
doen souden , den termijn van viij dagen lang.
Item xviij April inden lande van Gelre an Airndt Piek gescreven , roerende dat (lie tresorier verstaen hadde , datter een
verga(leringe waire tot Bommel van volcke , dat hij hum dat
overscrijven woude , wat opsette dat die heere van Egmonde
dair mede maken wonde &c.
Item xix April gesent ther Goude anden soudenaren die aldair lagen , om den capiteyns te seggen , dat sij deselve soudenaers senden souden en comen laten tot Rotterdamme.
Item gesent mit tween brieven , die ene ande stede van
Sciedamme ende de andre anden balliu van Scielant , roerende
dat sij wail totte stede sien souden , also dat sij niet overvallen en worden vande vianden , omdat mijn liefs heeren ende
vrouwen huysgesinde van Hollant ende van Brabant van dane
gereyst waren.
Item xx April gesent ther Goude , om mijns heren gesellen
van Culenburch die aldair waren gecomen , voirt te bringen
tot Sciedamme , dair sij van mijns heren wegen liggen souden
ther lantwere, ende quam weder inden Hage ende reysde voirt
mit hunluden tot Sciedamme.
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Item gescreven an Gijsegen uten Lier , balliu van Delflant ,
roerende dat hij alle die goede laden in zijoen bedrive geseten
gebieden soude op morgen poets tijts voir middage te tomen
tot Rotterdamme , om mijnen here van Brabant aldair te
hulden.
Item xxj April gesent an mijnen balliuwen van Rijnlant ,
Kermerlant, Amstellant ende Waterlant, item Delflant en Scielant , mit mijn liefs heren brieven plackaert , roerende dat sij
alle die wairtsluden ende huysluden in horen bedrij ve geseten,
gebieden souden , dat sij sulcke bairdzen , roeyscepen ende
harnasch , dair sij toe geset waren , bereyt soude houden , als
mijn gen. heere te vete liet, sonder vertrec alsdan hun te volgen , dair hij voir reysde.
Item xxij April gesent ter Goude an mijn gen. heere van
Brabant omder vrede brieven van ene jaere te besegelen vande
Oistvriesen.
Item ande steden van Enkhusen en anden casteleyn tot Medenblic gescreven , roerende dat een yegelic goede hoede ende
wairde hielden totte steden ende sloten in sijnen bedrive , also
dat sij niet overvallen en worden noch bescadicht, want mijne
gen. vrouwe waerachtige tidinge hadde, dat hoire vyanden mit
veele scepen ende laden wt waren , om hoir lande , steden
ende ondersaten te bescadigen.
Item gelijke wairschowing gedaen an die van Aemsterdamme , Monickendamme ende Yedamme.
Item xxiij April gesent anden casteleyn tot Medenblic ende
van Jane voirt in Texsel ende in Wieringen mit brieven, roerende hun t gestapt an te bringen van veel scepen die opte
Maze waren ende oistwairts geseylt waren , mit veel luden ,
dat sij dairom die stede van Medenblic ende t slot aldair mit
goeden toesien wael bewairden.
Item gesent tot Delf, Rotterdamme, Goude ende Oudewater
anden gerechte , mit mijnre liever vrouwen brieven roerende ,
alse wairt dat mijn heere van Ludic enige brieven mit sijne
boden of mit andere boden an hunluden besende , dat sij die
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brieven niet en souder opdoen noch lesen, heymelic noch openbair, mair mit dien brieven ende mitten boden , diese brochten , twee ...
Item xxvj April gesent ieder nacht tot Rotterdamme an
heere Heinric vander Lecke , om van hum te vernemen vande
gescillen ende onlede, die des nachts aldair geweest hadde onderlinge, ende dat den tresorier an te bringen.
Item xxvij April gesent ande abdissen van Reynborg ende
ther Lede mit brieven , roerende dat sij elcx sulc geit senden
wilden als sij sculdich waren van een maent soudije , gelijc sij
geloift hadden.
Item xxviij April gesent ande steden van Hairlem, Alcmaer,
Hoirn , anden casteleyn van Medenblic ende voirt an allen
anderen steden gelegen in Vrieslant ende inden casteleinscip
van Medenblic , mit brieven roerende dat sij elcx wail toesagen tot hoire stede ende, ofs te doen ware, ther lantwere quamen mit horen harnasch ende were, ende also bewairden datter
geen scade en geschiede inden lande vande vianden.
Item gelijcke advertentie an allen anderen steden gedaen ,
oic bij name onder andre ande stede van s Gravesande.
Item gesent tot Woudrichem anders here van Hoirne of an
sijnen drossaert aldair , mit brieven roerende dat mijn gen.
vrouwe sulcke tidinge hadde vande vianden , om hoir te bescadigen , dat hij dairom wail totte stede van Woudrichem
sien woude.
Item xxix April gesent anden steden van Delf , Rotterdamme , Goude ende Oudewater , mit brieven roerende dat een
yegelic zijn poirteren niet en liet reysen uten selven stede, die
seive poirteren en waren , t savonts voor sonneschijn weder
binnen der stede.
Item gelijc verbot an alle andere steden gedaen.
Item gelijke sendinge anden balliu vanden Bosch gedaen,
ten eynde hij t lant van Henegouwen wail bewairde ende flair
toe sage vande vyanden.
Item j May Geriken, de bode, gesent mit sommige van mijnre
VIII. J.
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gen. heere boden van Ludic tot Rotterdamme om die te veyligen , dat sij voirt over comen mochten t Ordrecht.
Item uten Rage gesent in Brabant an mijn gen. heere mit
mijnre liever vrowen brieven an sijnen rentemeester, anden jonchere van Nassou ende an here Heinric vanden Berge, roerende
vanden gestande ende verbodinge van mijn heere van Ludic ,
over comen wonde mitten sijnen inden lande van Hollant ende
hun mitten meesten haiste wouden besaten, mijnre liever vrouwen ende hoiren lande te bate te comen.
Item gesent tot Maeslands sluse anders capiteyns aldair , om
te vernemen alrehande gestande vanden scepingen dair die vyanden inden water mede wesen souden.
Item gesent ande steden vander Goude ende Oudewater mit
brieven , roerende dat sij sonder verstree comen souden bij
minre liever vrouwen clx mit een deel gewapende ther lantwere , overmits sekere verbodinge ende tijdinge wille, dat mijn
heere van Ludic mitten sinen t lant van Noirthollant versoeken
wilde ende opgang aldair doen.
Item gelijke scrijvinge an andere steden gedaen.
Item tot Rotterdamme an Danel van Cralingen , t Utrecht
anden Heere Lodewijch van Montfoirde , tot Gorinchem an
Jan van Langeraic gescreven , om bij mijn gen. vrouwe of
bijden tresorier inden Hage te comen , om mit humluden te
spreken &c.
Item heeft mijn gen. vrouwe gescreven an here Florys van
Borselen ende an heere Florys van Haemstede , roerende van
sekere verbodinge van dat mijn heere van Ludic mit sijne
vrienden overtomen wouden inden lande van Noirthollant, also
dat sij deselve spreken wilde mitte baenrotsen, ridderen, knapen ende leenmannen mit sekere gewapende , om hoir bijstant
te doen jegens mijnen here van Ludic.
Item gesent ande steden vander Goude ende Oudewater mit
brieven , roerende dat sij mit horen gewapenden thuys bliven
souden ende nog niet en quamen bij mijne gen. vrouwen, gelijc hun voir gescreven was , overmits andere tijdinge wille
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die mijne lieve vrouwe voirgecomen waren van verhodinge ,
roerende van dat mijn heere van Ludic also veele gasten niet
the hulpe gecomen en waren als hoir dair of te voren angebrocht was.
Item ande steden gelijke scrijvinge gedaen.
Item drie man gesent ande steden van Leyden , Hairlem ,
Aemsterdarnme mit brieven roerende dat sij elex van hore mede
gesellen twee of drye uten gerechte senden souden bij mijnre
lieve vrouwe inden Hage , also dat sij aldair waren op een
woensdach naestcolnende , om mit hun te spreken vanclen oirloge tegens mijn here van Ludic ende der stede van Dordrecht.
Item gelijke scrijvinge gedaen anden steden van Delf ende
Goude.
Item tot drien stonden haestelic gesent tot Sciedamme ende
opten strange aldair, om te vernemen alrehande Bestande ende
gevairte vinden vijanden, of sij dair omtrent iet geweest mochten hebben.
Item iv May gesent tot Gorinchem an Jan van Langeraik
ende an Dire van Hueclem , mit brieven roerende van Woudrichem in te nemen tot mijns gen. heere van Brabant behoif, des hij van dane weder omme reysde anden tresorier om
hein an te bringen , dat sijn begeren van Woudrichem in te
nemen , als voirs. staet , niet bij cornea en conde , des hi
wederomme reysen most tot Gorinchem an Jan van Langeraic ende an Dire voirs., mit brieven roerende dat sij hun pijnden Woudrichem inte crijgen , in wat gevoege dat sij dat gedaen conden.
Item vj May gesent ande steden van Delf , Botterdamme ,
Goude , Oudewater ende Scoonhoven , mit brieven roerende
hoe dat mijn gen. vrouwe overdragen is mit hoiren bainrotzen,
ridderen , knapen ende goede lullen wt Zeelant , dat sij mit
eenre vlote cornea sullen in Hollant ende aldair wesen opten
xiiij Maye naistcomende , om alle coopluden , scepinge ende
goede, die alsdan sijn tusschen der Goude ende Vlairdingen, over
te veyligen voir de vyanden tot Zericxze toe, wair bij dat een
29
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yegelijc hum bereyde, die over wesen wilde mit goede of scepinge tot in Vlaenderen of in Brabant mitter voors. vlote ,
dat hij bereyt sij opten steden te wesen ende opten voirs tijt.
Item gelijke verbodinge an allen anderen steden so klein als
groot gedaen.
Item vij May gesent in Zeelant an heer Floris van Borrelen ende an heer Floris van Haemstede, mit brieven roerende
dat sijt niet en lieten versumen noch after blijven , die Zeelanders en quamen mit eenre vlote , want des zeere in Hollant
noot ware , gelijc zij dat ontboden hadden mijnre gen. vrouwe,
om die vlote wt Zeelant tot in Hollant te veyligen ende die
dat Hollantsche vlote van wt Hollant weder in Zeelant , als
sij mijnre gen. vrouwe hadden laten weten bij Beyer van
Voxdal.
Item noch mit anderen brieven plackairten, twee anden Rotterdammeren ende die andere ande vijf steden in Zeellant ,
inhoudende dat niemant onredelicke noch leugentale woirden
en sprake noch en openbairde , dragende tusschen mijn gen.
vrouwe van Hollant ende mijnen heere van Ludic, ende wairt
dat yemant flair in bevonden worde inder wairheit , an dies
live te richten mitten zwairde.
Item viij in Meye.
Hic interponenda ea puae alibi a nobis transcripta.
Item gesent tot Rotterdamme anden gerechten mit brieven ,
roerende dat sij hun te vreden scikken willen van sulcke
dreygelijke woirden , als Adriaen die bastaert gesproken soude
hebben opten poirteren van Rotterdamme te misdoen , so mijn
gen. vrouwe anden selven Adriaen gescreven hadde, vande voirs.
woirden of te laten , des die selve bode van danen reysde tot
Gorinchem en Adriaen voirs.
Item gesent t Utrecht an mr. Jan Colentier, proest van Elst,
mit brieven roerende dat hij sonder vertrec quame inden Hage
bij mijnre gen. vrouwe om mit hum te spreken , dat hij over
rijden wilde tot Constans , om mijn liefs heeren ende vrouwen
saeken aldaer te bewaren.
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Item x May gesent tot Rotterdamme ande hoiftluden vande
soudenaren ende van dane voirt tot Maeslandersluse ande hoiftluden aldair van de soudenieren , mit brieven roerende dat sij
aldair bliven liggen wouden, gelijc sij tot hair (hier) toe gedaen
hadden , tot dat mijn gen. heere in sijnen landen van Hollant
weder ware gecomen.
Item xj May gesent ande steden van Hairlem , Alcmaer ,
Hoirn ende voirt an alle cleyne steden in Westvrieslant ende
inde casteleinscip van Medenblic geseten ende dair omtrent
inde dorpen , mit mijn gen. vrouwen brieven plackaerten roerende dat alle de geene die wesen wouden mit lijve, mit goede
of mit scepinge inde marot t Antwerpen, in Zeelant , in Vlaenderen ofte anderswair in Brabant ende overgeleyt wouden
wesen vande Zeeusche vlote , dat sij dair mede waren int vlot
tusschen der Goude ende Vlairdingen opten woensdach inde
Pinxterheylige dagen naistcomende, al hadde mijn liever vrouwe
gescreven dat die vergaderinge vande luden , scepinge ende
goede voirs. aldair geweest soude hebben opten Pinxter avont,
dat dat verlanget ware , als voir geroert staet , overmits dat
die Zeelanders mit bore vlote niet also vroech bereyt overcomen en konde ande Hollandsche zijde.
Item gelijke scrijvinge an alle andere so kleyne als groete
steden , ook ande stad t Utrecht &c.
Item gesent inden lande van Gulich anden heere van Ryperscheyt mit mijnre lieve vrouwe brieven, roerende hoe dat mijn
gen. vrouwe verstaen hadde, dat de heere van Egmonde ende
de heere Haek bij een wesen ende cornea soude inden lande
van Gelre bijden hertoge van Gelre , dat hij t beste dair in
prueven woude voir mijn gen. vrouwe , als hij meynde dat
nutste ware, ende hoir alle gestande dair af dan te weten laten.
Item xij May gesent ande steden van Leyden , Hairlem
ende Aeinsterdamme, mit brieven roerende dat sij hoire sondeniers een wijl tijts noch wouden laten bliven leggen tot Rot,
terdamme, tot dat mijn gen. heers wt Brabant in sijne landen
van Hollant gecomen ware.
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Item gesent ther Goude an heer Jan die bastaert van Blop-2,
ende an Costijn Gillisz., mit brieven roerende den heere van
Arekel overmits sijne siektenwille wt den stock te slaera elide
op een earner te laten gaan , dez die selve bode van danen
voirt tooch tot Woudrichem anden heere van floirn, mit brieyen roerende van Woudrichem te besetten.
Item xiij May gesent ande stadt van Utrecht mit brieven,
roerende van te vernemen van zekere gewapende , die uteri
lande van Gelre gecomen souden. wesen tot Woerden, tot Wesip ende dair omtrent.
Item xiiij May gesent an Ector van Eelingen, balliu slants
van Putten , Gerit Willems& vander Bomb., scout tot Geervliet, ende Dire Gillisz., mit brieven roerende hoe dat mijn gen.
vrouwe verstaen hadde , dat hoire ondersaten , geseten inden
lande van Putten , bier eaten tot Delf en andere provande
die sij voirt brochten inden Bride , dair heur vijanden mede
gestarkt worden , dat sij dair toe sagen , dat niet meer en
gesciede.
Item xv May gesent tot Leyden anden balliu van Rijnlant
ende anden scout aldair, mit mijnre gen. vrouwen openbare
plackaerten inhoudende , dat men yegelijc wijf , die hoir man
t Ordrecht of anderswair in enige mijnre vrouwe vijanden stede
lagen, sonder vertrec wt horen bedrive deden trecken.
Item xvj May gesent t Ordrecht mit vier brieven van ontsegge, die heer Jan heere tho Royc(hec), Geryt sijn zoon, Jan
van Brouckhusen , heere ther Leede 1) , ende Jan vander Heer
gescreven hadden inden Hage , meynende daer mede t ontseggen mijnre gen. vrouwe van Brabant ende van Hollant, welke
brieven sij den voirn. personen weder besende , overmits dat
mijn gen. vrouwe hoir niet also en bekende genoemt te wesen,
als inden voirs. brieven verelairt staet.
Item gesent an mijn gen. heere van Brabant mit brieven,
roerende van zekere personen die bij hem comen souden, ende
voirt van sijnre gen. reysen bijden pieus ende den roomschen
ij Rhede.
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koninch, om saeken wille hem en mijn gen, vrouwe aengaendc,
des die selve bode voirt most reysen tot Kanoot in Henegouwe
om van hun te ontfaen sekere vidimus van hantvesten aengaende der conflichen van Henegouwe , van Hollant ende van
Zeelant , die den roomschen colainch eertijts gegeven hadde,
diemen voirt tot Constans sonde bringen.
Item xvij May gescreven tot Rotterdam an Floris van Tol ,
roerende dat mijn gen, vrouwe sulcke verbodinge hadde van
die van Dordrecht, horen luden code landen te bescadigen, dat
hij dairom wail totter stede sien soude.
Item xviij May gesent jegens ther nacht tot Gorinchem an
heer Jan van Vyanen , roerende hoe dat sommige van mijnre
gen, vrouwen huysgesinde aldair comen souden oni een opsette
aldair te maken jegens mijne liever vrouwen vianden.
Item xx May gesent tot Rotterdamme an Willem Mitfelt ,
fourier , mit brieven roerende dat hij van (lane trecken sonde
t Oudewater om herberge aldair te nemen voir mijn gen, vrouwen rade ende huysgesinde, die ts avonts aldair comen souden.
Item xxj May gesent ande steden van Hairlem en Aemsterdamme , mit brieven roerende hoe dat die vlote wt Zeelant
bliven liggen soude tot Rotterdamme tot een donderdag naistcomende , opdat een yegeijc hum dair na zaten mochte, mede
weder over te varen mitte voirs. vlote.
Item ande andere steden gelijke vete gedaen,
Item gescreven in Zeelant an heere Floris van Borselen ,
roerende dat hij mijnre gen. vrouwe gescreven hadde , dat hij
mitte Zeeusche vlote niet eer over comen en co ra cle dan des
woensdags inde Pinxterheylige dagen , dat hij hum alsdan immer besaten woude mede te comen , als hij eerst mochte , gelijs hij gescreven hadde.
Item xxij May gesent t Amersfoirde an Wouter Boter mit
brieven roerende, dat hij tot mijnre gen. vrouwe herberge behouf comen sonde jegens mijn gen, heerera eomste van Brabant,
alsmen te velde alsdan liggen sonde, iij c of iiij c ossen ; ende
toich van dane voirt inde Betuwe an Jan van W jc, amptlnan
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vanden lande van Gelre, mit brieven roerende dat hij suic geit
als hij den tresorier sculdich ware , hun dair toe besatede te
betalen op s. Jans Misse naistcomende.
Item xxiij May gesent ande stede van Oudewater roerende,
dat sij sulcken cost betalen souden als mijnre gen. vrouwe
huysgesinde aldair gedaen hadde in hofre reysen , doe sij van
mijnre vrouwen tot Gorinchem togen om Woudrichem in te
nemen.
Item Bairts, ts tresoriers bode, uien Hage gesent mit Burn
uten Hage , die inden lande van Brabant toich an mijnre gen.
heere, om die ten Bosch toe te geleyden ende den weg te wijsen.
Item gesent inden lande van Gulich anden hertoge van Gelre,
mit brieven roerende van Claisgen van Gent dag te werven,
gelijc die heere van Montfoirde ende Walraven van Brederoede
geloift hadden inden Berchscher reysen vanden dootslach die
doe inde voirs. reyse gesciede.
Item xxiv gesent tot Rotterdamme an heere Floris van Borselen , an heer Philps van Cortkeen ende an andere heeren
die wt Zeelant mitte vlote overgecomen waren, om hun an te
bringen van mijnre gen. vrouwen wegen , dat sij hum besaten
wouden bij mijnre gen. vrouwe inden Hage te comen.
Item gesent tot Rotterdamme ander steden hoiftluden van
horen soudenaren , alse van Hairlem, Delf, Leyden, Aemsterdamme ende Goude , mit brieven roerende dat sij mit horen
soudenaren van Rotterdamme niet trecken en wouden ende aldair een korte tijt blijven liggen.
Item een mis. gesent mit Philps die Blote in Maeslant , als
Philps voirs. ende Gerytgen Barthoutsz. hoir opset gemaect
hadden om alrehande scepinge voir den Briele in die haven te
zeynken, om t gestant dair of mijnre gen. vrouwen aen te bringen ; ende reet dairomme tusschen Maeslant ende den Hage so
gins egde weder iiij dagen , om alret gelegenthede der selver
mijnre gen. vrouwen aen te bringen , s daegs xx gr.
Item xxv May gesent an heer Henrik vander Lecke tot
Rotterdamme, des deselve here Henric hier van dane sende
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tot Woudrichem anden heere van Hoirne, om hem te vragen,
of t zake ware dat mijn gen. vrouwe here Henric voors. an
hun sende om Woudrichem in te nemen, of hij hem dan Woudrichem tot mijnre liever vrouwen behoef overleveren wonde.
Item xxvij May gesent tot Bergen in Henegouwen mit mijnre
vrouwen brieven , roerende dat sij mijn gen. heere van Brabant huldinge doen souden , also dat gebeurde &c.
Item xxviij May gesent an heer Willem vanden Boekhorst
ende Jan vander Boekhorst mit brieven , roerende dat sij tot
Sciedam trecken souden ende hun besaten capiteyns aldair te
wesen vanden stede soudenaren.
Item xxix Mey gesent in Brabant an mijnen gen. heere, anden jonchere van Gaesbeke ende anders mijns gen. heer gin rade
in Brabant , mit brieven roerende vander lijftocht brieven die
in Brabant vercoft waren , dat die voors. brieven die steden
in Hollant niet besegelen en wouden , gelijc sij dat mijn gen,
heere toegeseit ende geloift hadden; ende hadde ooc mede brieven ande stalt van Brussel ende Mechelen inhoudende dat sij
voor goet nemen wouden , of dat sake wair , dat mijn gen.
vrouwe sult geit niet en betailde vander pensyen als sij hore
medepoirteren sculdich worde opten lesten dach van Meye ,
voirhoeden wilden ende dair toe raden, dat geen stade dairom
hoir noch hore luden en geschiede.
Item gesent t Utrecht anden domproost mit brieven, roerende
dat hij sulcke instrumenten sonder vertrec inden Hage senden
sonde , die hij bij hum hadde vander adhesie der gemene ecclesie van Utrecht , mijn gen. heere ende vrouwe aengaende ,
vanden consente van horen hylicke.
Item opten laitsten dach in Meye Keyken uten Hage gesent
an heer Gillis van Cralingen , an Jacob vanden Wonde , heer
Jan van Heemstede , Dire van Assendelf , bailliu van Aemstellant, ende van dane voirt an allen steden, beyde oude ende
nye, gelegen in Westvrieslant ende inde casteleynscip van Medenblic, mit brieven roerende dat mijn gen. heere van Brabant
van nu en sonnendage naiscomende over viij dagen
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lair hij voor trecken soude , hem gegeven ix sc. gr.
Item optie selve tijt ende om der voirs. sake Jacob Smit
uten Hage gesent an here Willem vander Boekhorst , Jan
van der Bokhorst , ende voirt t Aemsterdamme , te Monickendamme , tot Yedam, ende van dane voirt an Johan Eggert van
Purmerende &c.
Item om deselve sake gesent an Wolfert vander Duun, Pieter vander Duun , Daniel van Cralingen , heere Philps vander
Spangen , heer Dirc vander Lecke , ande stede van Rotterdamme ende Sciedamme , ende van dane voirt over in Heenvliet an heer Jan van Heenvliet. Item an Gijsgen vanden
Poel , an Jan Herler vander Huete en an heer Henric van
Cronenburch , anden heere van Asperen , an Willem van Brederode , an Reynout here tho Brederode , anden heer van Vyanen, an Coene van Oisterwijc , ende van dane voirt anden
casteleyn van Zevenbergen. Item noch gesent inden gestichte
van Utrecht an heere Dire van Zulen, heere Frederic uten Ham
en an Willem van Polanen. Item noch optie selve tijt en om
der voirs. zake Jan Clover gesent an heer Jacob van Rijsoordt,
heer Gerit van Zijl, Mouwerijn vander Does, Geryt van Bennebroic, heere Geryt van Poelgeest, Dire Willemsz. tot Alphen,
ende van dane voirt an heer Wouter en here Melys van Mynden , bailliu vande Loesdrecht.
Item ande steden van Vlaerdingen , t Gravesande ende an
Eggebrecht van Cranenborch , hun gegeven xx gr.
Item noch optie selve tijt om der voirs. sake wille Jan Allairtsz, gesent an here Airnt van Duvenvoirde ende an Mouwerijn vander Does, hun gegeven vj gr.
Item gesent inden lande van Cleve an heer Otte vander
Lecke , den bode gegeven , zo hij viij dagen wt was , s daegs
xx gr., f. xiij sc., iiij d. gr. , court zamen an bodeloon xLix
se.,vij d. gr.
Item gescreven tot Rotterdam an Philps de Blote, roerende
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dat hij sulcke twee blockhusen als aldair stonden also doc,ii
besetten soude mit goede kloeke mannen , datter geen versamenisse in en gesciede.
Item gesent tot Gorinchem an mr. Henric Uten Lande vanden
Berge mit brieven , roerende dat hij inden Hage cornea soude
mit suleken salpeter , vierpijlen ende ander gereitseip , die hij
bij hem hebben mochte.
Item ij Junij gesent tot Rotterdam arden tresorier mit brieven , die van mijn gen. heere van Brabant an mijnre liever
vrouwen gecomen was , des zo zende die tresorier t snachts
Pieter voirs. van Rotterdam ther Goude ende van Jane t Schoonhoven , mit brieven roerende dat die tresorier sulke tijdinge
vernomen hadde van die van Dordrecht , dat sij wt waren ,
ende ymmer wail totter stede voirs. sagen, dat hem niet en
mischiede.
Item iiij Junij Keyken uiten Hage gesent tot Culenborch
anden tresorier mit mijn gen. heere brieven van Brabant , die
inden Hage gecomen (was) bij Friketh mis., inhoudende van
alrehande Bestande ende hoe dat Parijs bijden Bourgonjoen gewonnen was.
Item v Junij gesent tot Culenborch arden tresorier mit
brieven , roerende dat hij sonder vertrec inden Hage connen
soude , overmits comste Willem ts hertogen van Cleve.
Item vj Junij gesent an mijn gen. heere van Brabant mit
mijnre liever vrouwen openbare ;plackairt, inhoudende dat sij
den jonchere van Mondiouwen ende heer Airnt van Crajenhem
sule geleyde wederzeyde , als sij hunluden gegeven hadde, dat
mijn lieve heere -den zelven brieven hum gesenden wonde.
Item gesent inden lande van Cleve an Wouter van Gent
mit brieven, roerende dat hij hem besaten woude tot
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voeder goede wijnen tot mijnre vrouwen herberge behoif te
senden.
Item ix Junij gesent anden scout van Alemair mit brieven,
roerende hoe dat mijn gen. vrouwe verstaen hadde van een
coffer mit gelde ende sulverwerk , dat hen ter hande gecomen
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zoude wesen , dat hij dair mede sonder vertrec inden Hage
comen soude.
Item x Junij Pieter Blavijs uten Hage gesent inder nacht tot
drien stonden tot Leyden , om des brants wille die t Gravesande geweest hadde ende gesciet ware vande vijanden , dat
sij hum dairom besaten wouden te comen inden Hage ende
oic verhouden souden t Buys te blijven , dat sij immer niet inden lande van Woerden en voerden branden.
Item xj Junij gesent inde steden van Delf , Rotterdam ,
Sciedam en voirt ande ridderen ende knapen , geseten inden
balliuwscip van Delflant ende van Scielant , mit brieven roerende dat sij Bewapent comen souden elx mit een seker getale
van volke te wesen op een woensdache naestcomende tot Rotterdam, om mijn gen. heere van Brabant of mijnre gen. vrouwe
na te volgen , dair sij voir trecken sonde; den bode gegeven ,
zo hij van dane over toich in Heenvliet an heer Jan aldair ende
scepinge alleen hueren moste , iiij sc. gr.
Optie selve tijt en om der voirs. zake gesent ande bainrodsen , ridderen ende knapen geseten inden bailliuscip van Rijnlant , oistwairts , anden steden van Leyden , Goude ende Oudewater.
Item een bode gesent anden ridderen énde knapen geseten
nude Geest beoosten den liege , ende voirt anden bailliuwen
van Kermerlant ende van Egmonde, ande steden van Hairlem,
Alcmair, Hoirn, ende voirt anden cleynen steden in Vrieslant
ende inde casteleinscip van Medenblic.
Item noch als voren gesent ande steden van Aemsterdamme,
Monickendamme , Yedam , anden balliuw van Aemstellant ,
anden ridderen ende knapen inder zelven bailliuscip geseten ,
anden bailliuw van Oisthusen ende voirt an heere Vrederic
Utenham.
Item gesent inden gestichte van Utrecht ende inden lande
van Arckel an Gijsgen vander Poel, t s. Geertrudenberge, ende
voirt t Zevenberge anden casteleyn aldair.
Item an Eggebrecht, anden casteleyn aldair, van Cranenburch.
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Item an here Otte vander Lecke &c.
Item xij Junij gesent tot tween stonden thcr Goude , also
die een reyse om sulke wijnen , als aldair gecomen waren van
Utrecht , te doen veyligen vanden soudenaren tot Itotterdamme
toe, om die voirt inde Hage te bringen tot mijnre gen. vrouwe
behoif, ende die ander reyse desgelijx van sulcken bier als aldair gecomen wair van Hairlem.
Item gesent mitten haest ts Gravesande om te vernemen, of
die vande vijanden gecomen waren uten Bride, dan niet, gelijc
dat van Vlochmeren inden Hage geseit ware; ende reet weder
omme mit here Jan van Vyanen ther Nyer Heye ende alle die
zeestrange langel alle die nacht door , den bode gegeven iij
sc., iiij der. gr.
Item xiij Jnnij gesent tot Wesip an Jan van Bergen en
sommige andere personen, mit een brief van geleyde roerende
dat sij veilijc inden Hage comen mochten om te overdragen
mit mijnre gen. vrouwe , dat sij stille gitten mochten inden
oirloge tussen mijnre vrouwen ende mijnre heeren van Ludik.
Item gesent inden lande van Gelre om alreharide verbodinge
aldair te nemen vanden here van Egmonde , die aldair een
klockeslach vanden hertoge van Gelre hum gegunnet was te
hebben , dat alle die gene die hem dienen wouden , dat hij
des te ereden ware. Ende reet van dane t s. Geertrudenberge
en dat mijn gen. heere van Brabant ende den tresorier t gestant dair of te bringen, ende toig weder van s. Geertrudenberge an heer Jan van Vianen &c.
Item xiv Junij gesent tot Hairlem an om Andries, den stockmeyster , van danen inden Hage te bringen, overmits dat hij
Symon Haick en zommige andere personen, die opten Pynxterdach in eenre bairdze gevangen worden , oflijven sonde , hem
gegeven , zo hij haistelijc inden nagt gesent wort ende wagen
alleen gins ende weder hueren most, t zamen vj sc., eiij gr. 1).
Item xy Junij een bode gesent t Ordrecht an mijn gen, heere
van Ludiek mit tween ontseggebrieven , die Bene van heere
4) Beul van Raerlem.
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Willem van Montfoirde ebde d andere van Willem van Naeltwijc , inhoudende dat sij hun alle geselstip van hosen ende
anders , die sij mit hun gehadt mochten hebben , weder senden , om liefde van mijnre gen. vrouwe.
Item gesent tot Gorinchem ende tot Woudrichem mit eenre
brieve, inhoudende dat die heere van Egtnonde zekere pesonen
gebeden hadde inden (ut den) lande van Gelre te comen binnen
der stede van Dordrecht , dat sij onder wegen goede hoede
ende wairde dair op houden souden, code toich van dane mitten
selven brieve t s. Geertrudenberge , bij mijn gen. heere van
Brabant.
Item xviij Junij gesent inden lande van Gulich anders hertoge
van Gelre mit brieven , roerende van sulcken goede als heer
Willem van Montfoirde inden sinen liggende hadde, ongehindert
woude laten gebruiken.
Item gesent an Floris van Kijfhouk t s. Geertrudenberge
mit brieven, roerende dat hij sonder vertrec inden Hage comen
sonde , overmits heeren Henric van Homoets vangenisse wille,
die hum niet copen noch verborgen en mochte, om den selven
van uten Hage te bringen tot Gorinchem.
Item gesent anders tresorier , die bij mijn gen. heere van
Brabant was t s. Geertrudenberge , mit brieven en een copie
roerende hoe Joost Pietersz. overdragen was mitten kerspelen
van Wesip , van Minden ende van Goeylant , dat sij stille ende
veylich sitten souden inden oirloge van mijn gen. vrouwe ende
mijnen heere van Ludic , dat hij die brieven van mijn gen.
heere voorn. dair of woude doen bezegelen ende die therstont
bij den selven te senden inden Hage.
Item xix Junij Jan Clover uten Hage gesent mit mijnre
gen. vrouwe brieven oistwairts anden ridderen ende knechten
ende steden over al inden casteleinscip van Medenblic , roerende dat sij elcx mit horen gewapende ende ander gereitscip,
so hun voirgeschreven was , te komen tot Rotterdamme op
een sondage naistcomende &c.
Item om deselve sake gesent zuitoistwairts bij den Rijn an

ridderen ende knechten, ende desgelijx in Zuithollant, alze ancic
steden vinder Goude , Oudewater, ende van dane inden lande
van Arkel an ridderen en knechten , ende voort tot Zevenbergen , anden castlein aldair.
Item noch gesent tot Delf , tot Sciedam ende Rotterdam ,
an ridderen en knechten geseten in Delflant ende in Scielant ,
ende van dare voirt in Heenvliet.
Item ande steden van Amsterdam , Monikendanl , Yedam ,
anden balliuw van Aemstellant , anden balliuw van Oisthusen
code ande ridderen ende knapen geseten leswegen &c.
Item an Eggebrecht van Cranenburch.
Item xxj Junij gesent ande steden van Leyden en Hairlem,
mit brieven roerende dat sij alle die timmerluden die binnen
bore stede waren, sondcr vertrec senden soutien mithoren timmertouwe tot Rotterdamme, om van dane mede te trecken inden besitte voir Dordrecht ende die blochusen aldair te helpen
maeken.
Item xxiij Junij gesent anden drossart van Huesden ende
van dane voirt anden heere van Vyanen ruit brieven, roerende
dat mijne gen. vrouwe verstaen hadde, dat die Geldersche seer
stare in horen bedrive waren mit alrehande provanchye van
ossen , om die te veyligen ende te bringen binnen der stede
van Dordrecht , dat sij dair op hoede hebben wouden te keren,
of sij mochten.
Item gesent tot Culenborch en van dane voirt t Amersfoirde
an Wouter Boter , om ij ossen van lane. tot Rotterdam te
bringen opte reise tot Papendrecht inden besitte van Dordregt,
ende t ongelde dair of verleyt ter Goude van over te scepen
ende van weydehuer onderwegen ende andere oncost, mits dat
Evertgen ende Harman Spierinch, die dese voirs. ossen holpen
driven van Amersfoirde tot Rotterdamme, voir horen cost, lone
ende arbeyde, zo zij wtwaren optie reyse viij dagen lang, t zamen dair voor gegeven xxvj sc., x d. gr.
Item xxiv Junij Friketh mis. uten Hage gesent mitten heere
van Montfoirde, doe hij die van Utrecht optie Lecke wachten
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soude, om hun te helpen keren sulcke provandye als die heere
van Egmonde uten lande van Gelre binnen der stad van
Dordrecht bringen woude, hen gegeven, so hij gins ende weder
reet tot Bommel ende leswegen wt , om alrehande gestande
te vernemen , ende was daer om wt viij dagen, etc.
Item xxviij Junij van Papendrecht gesent tot Rotterdam
om te vernemen , wair sulcke scepinge die aldair lagen gebleven waren , die s daegs te voren t enden den IJssel gecomen
waren.
Item ult. Junij tot drien stonden van Papendregt gesent tot
Gorinchem an heere Jan van Vianen , mit alrehande boitscippen vanden scepinge die aldair lagen, van dane te doen comen
ende anders vande bussen die tot Gorinchem waren, ende mede
om sult geit te helpen veyligen als vanden hertoge van Cleve
aldair gebrocht wort &c.
Item ij Julij van Papendrecht gesent ande stede van Rotterdam mit brieven, roerende dat sij openbairlic doen condigen
souden binnen hore stede, dat niemant t Ordrechtwairt en vocre,
hij en worde geveiligt met tween bairdzen van Rotterdamme ter
Lecke toe. Item om derzelver zake Pieter Grijp gesent tot
Scoonhoven.
Item iij Julij van Papendrecht gesent anden heere van Vyanen, mit brieven roerende dat hij bij denzelve zenden woude
inden velde tot Papendrecht ij c busse stien.
Item v Julij van Papendrecht gesent t Scoonhoven loten
scipluden die die provande aldair geladen hadden , om hun te
seggen , dat sij niet vorder neder comen en souden dan tot
Leckerkerc, ende aldair bliven liggen totter tijt toe dat sij geveyligt worden.
Item x Julij van Papendrecht gesent tot Rotterdam anders
balliuw aldair mit brieven , roerende van vuerteyken aldair te
doen s nachts om te besien, ofmen dat vernemen mochte inden
heere tot Papendrecht.
Item xj Julij van Papendrecht gescreven tot Gorinchem an
heere Jan van Vianen ende van dane anden heere van Hoirn
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mit brieven, roerende hoe dat die van Dordrecht westwairt zeer
starck waren mit een deel volcx , dat sij dairom wail toesien
soutien.
Item xij Julij uten Hage gesent tot Papendrecht anders tresorier mit brieven, roerende van antwoirde vanden ridderen ende
knechten in Hollant op zulcke brieven als mijn gen. heere van
Brabant an hum gescreven hadde , roerende vande lijfpensien
te bezegelen.
Item Jan Clover uten Hage gesent tot Papendrecht vc scotelen , die de coocx ther coken behoif inden velde tot Papendrecht gelevert worden.
Item xiij Julij uten Hage gesent tot Rotterdamme an den
gerechte mit brieven, roerende dat sij alle die roeyscepen, die
binnen Rotterdamme waren, bereyt houden ende maeken soude
t jegens datmenze te doen mochte hebben.
Item van Papendrecht gescreven an heer Jan van Heemstede
mit brieven , roerende dat hij alle de welgebore lullen weder
sonde doen comen ther heervairt , die thugs gevaren waren.
Item xvj Julij van Papendrecht gesent ander stede van Utrecht
mit brieven vander dedinge tusschen den biscop van Utrecht
ende der stede van Oudewater , alze vander Ruger Weyde.
Item van Papendrecht gesent an G`opert Ponsson, scout t Oudewater, mit brieven roerende van een deel gesulter hout-colen
van willigen tot donrecruyt te senden int here, dair men bussen-cruyt of maken soude.
Item xviij Julij van Papendrecht gesent tot Gorinchem an
heer Jan van Vianen mit brieven roerende van sulke verbodinge (advertentie) als inden here gecomen ware vande Gelderschen , dat hij immer dairom wail toesien sonde 1).
Item van Papendrecht gesent ande steden van Scoonhoven
ende Oudewater mit brieven , roerende dat sij met een deel
volcx cornea sonde inden heere tot Papendrecht , om tijdinge
wille die aldair gecomen ware van die Dordrecht.
4) Wouter Botter , ossecoper tot Amersforde,
ossen inden besitte voor Dordregt gedaen heeft.
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Item Baers, ts tresoriers bode, van Papendrecht gesent ande
stede van Rotterdam mit brieven, roerende dat sij openbairlic
souden doen condigen binnen hoire stede, dat niemant te Papendrecht en toge te scepe , hij en worde geveylicht, of hij en
voer anders op sijn selfs geleyde.
Item xxj Julij so wort jonge Huge, mis., tot drien stonden
van Papendrecht gesent tot Gorinchem an heer Jan van Vianen , mit brieven roerende dat die bairdzen van Papendrecht
tot Gorinchem comen souden ; item die ander reyse , dat van
verbodinge die heer Jan vernomen hadde , dat hij die soude
laten weten in den heere ; ende die derde reyse , dat hij die
baerdsen noch niet weder en liete comen , overmits dat die
van Dordrecht zeer stare opwairts waren.
Item xxij Julij Neef ken, mis., bij bevele mijnre gen. vrouwe
uten Hage gesent mit brieven van gelove an mijn gen. heere
van Brabant int Brabantsche, roerende hoe dat mijnre liever
vrouwen vrienden tot Gorinchem waren ende aldair verwachten
den heere van Egmonde mitten sinen , des hij een zeynscip
huerde, so hij haestelic reysen moste mit ix gesellen, om xxix
sc., x der. gr., ende hij was op die reyse wt v dagen, hum daegs
gegeven xx gr.
Item xxiij Julij , Buyser van Papendrecht gesent an heer
Jan van Vianen, ende tot Woudrichem anden heere van Hoirn,
ende van danen voirt tot Bommel anden heere van Egmond
mit ontseggebrieven , dair die heere van Montfoirde ende
jonchere Willem van Brederode den heere van Egmonde mede
ontseiden.
Item van Papendrecht gesent inden Hage an mijnre gen.
vrouwe mit brieven , roerende hoe dat die steden hoir lieten
weten , dat die wailbore luden veel t huis waren, diemen inden
heere niet wail omberen en mochte.
Item xxiv Julij tot tween stonden van Papendrecht gesent
inden Hage an mijnre gen. vrouwe mit brieven , die vande
stalt van Utrecht inden here tot Papendrecht gecomen waren,
roerende van verbodinge.
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Item xxvj Julij , Faber van Papendrecht gesent int Brabantsche heere an mijn gen. heere, roerende van alrehande gestande
van sijnen hulte in Papendrecht ; des so wort dese voirs. bode
onder wegen gevangen ende t Ordrecht inden stock geslagen ,
dair hij om verteerde ende vervoer , eer hij vander voirs. vangnisse ontslagen conde wesen , t zamen xiij sc., iiij der. gr.
Item xxviij Julij van Papendrecht gesent t Scoonhoven ther
Goude ende t Oudewater mit brieven , roerende dat sij sonder
vertrec senden souden tot Papendrecht een seker getal van
volcke , overmits tijdinge wille, die inden heere tot Papendrecht
gecomen ware van die van Dordrecht.
Geschil tussen den heere van Culenborch en den heere
van Montfoirde.
Item v Augusty so wort bij heer Barstout van Assendelf
een bode van Papendrecht gesent t Amsterdamme, overmits tijdinge wille vanden heere van Egmonde , dat hij te water zeer
stare ware.
Item vij Aug. Evertgen , den bode , van Papendrecht gesent
tot drien stonden tot Crimpen ende ter Lecke, om te wachten
sulcke scepen mit provande als mede cornea souden van Utrecht
ende van Scoonhoven, die te doen veyligen voir de vijanden 1).
Item van Papendrecht gesent tot Rotterdam , als t heer opbreken sonde , an Clais van Delf , om hum an te bringen dat
mijn gen. heere van Brabant des anderen dages sijn poene
s middags aldair doen woude, dat hij him dair na dan besaten
soude met een deel provande.
Item als t heer in Papendrecht t savonts opgebroken was ,
van Papendrecht gesent tot Rotterdam, om onderwegen te vernemen , of die vijanden opten water of deswegens wt wesen
mochten.
Item van Papendrecht gesent inden Hage anden borchgrave
van Leyden, om te verlengen den dach vander zoenen tusschen
den heere van Culenburch en den heere van Montfoirde.
4) Heer Dirk van Lienden mit blieven, roerende dat hij hem snel.
len zonde met sulke wijnen te conlen inde heere tot Papendrecht.
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Item viij Aug. uten IHage gesent ander stede van Sciedam
mit brieven , roerende dat sij immer des toecomende s nachts
wail toesagen , ende voirt totter tijt toe dat het volck quame.
Item uten Hage gesent in Brabant an heer Henric van Bergen , den heere van Lillo , den heere van Heeswijk , die jonchere van Nassouwe en heere Airnt van Crajenhem , mit brieven roerende dat sij sonder vertrec comen souden bij mijn
lieven heere tot s. Geertrudenberge , elcx mit een getale van
zekere gewapende &c.
Item om der voirs. zake gesent in Walsch-Brabant an Raes
van Lynter , Carle van Lynter , Geryt van Lynter , Godevert
de Rene &c.
Item gesent indie meijereije van Lueven an heer Jan van
Rotselair , Henric van Rotselair ende voirt an andere alrehande
ridderen ende knechten &c.
Item Geerken mitten kinde gesent indie meijereije vanden
Bosch mit brieven an Willem vander Aa , Willem vander
Danck ende voirt an alrehande ridderen ende knechten &c.
Item ix Aug. uten Hage gesent ther Goude ende tot Gorinchem anders soudenaren aldair, mit brieven roerende dat die
tresorier hun hoir soudye opseyde &c.
Item om der voirs. zake gesent an Ghijsken uter Lyere en
an Geritken Barthouts &c.
Item x Aug. gesent tot Sciedam an heere Philps van der
Spangen mit brieven , roerende dat hij des nachts t Sciedam
bliven soude ende ymmer totter stede wail toesien.
Item gesent anden hertoge van Cleve mit brieven , roerende
van alrehande gestande ende anders, of hij t bijbringen mochte,
dat hij inden Hage comen wonde bij mijn gen. heere van Brabant.
Item xij Aug. gesent ande steden van Delf en Goude mit
brieven , roerende dat sij sonder vertrec inden Hage cornea
souden mit een zeker getal van volck 1).
Item om der voirs. zake wille gesent ande steden van Ley.
den, Hairlem ende Aemsterdamme.
4) Costyn van Brederode, Wolfert vander Duyn.
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Item xiiij Aug. gesent ande steden van Rotterdamme, Sciedamme , Goude , t Scoonhoven , Gorinchem , t s. Geertrudenberge ende Huesden, mit brieven roerende hoe dat mijn gen.
vrouwe sulcke verbodinge hadde van dat die van Dordrecht
zeer stare uitgereyst waren , dat sij dairom elcx wail totter
stede sien souden.
Item uten Hage gesent tot Rotterdamme , als die van Dordrecht aldair opt lant waren , mit brieven an- mijn gen. heere
van Brabant , roerende dat hij sander vertrec weder inden
Hage comers zoude.
Item betailt Micheleth, de mes., so hij tot vier stonden gesent wort van Papendrecht t Ordrecht an mijn heere van Ludic, om geleyde te verwerven voir heere Barthout van Assendelf en Bairnt Uten Enge , om mijn liefs heerera zegel van
Brabant van dane te halen.
Item xv Aug. uten Hage gesent ande steden vander Goude ,
Scoonhoven , Gorinchem , Huesden , t s. Geertrudenberge en
Breda , mit mijnre liever vrouwen openbare plackaert , inhoudende hoe dat mijn gen. vrouwe tijdinge hadde , dat die van
Dordrecht die een of t ander stede versoeken woede, dat sij
elcx dairom wail toesagen tot hofre stede.
18. Vergadering. 30 October 1852.
Bibliotheek. Chronologische, alphabetische , zakelijke registers van
het archief der stad Groningen. Fragmenten van eenige oude
kronijken. Loevestein, 1650. .Missive van Johan van 4renberg,
x.568, en eene van Gilles van Barlaimont, 1577. Onderhandelingen tusschen Holland en Zeeland over de verhejing van den
prins van Oranje tot kapitein-generaal der kavalerie , 1666.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer dr. A. de Vries , te Haarlem.
Catalogus Bibliothecae publicae Harlemensis. Harlemi, 1848.
Supple2nentum Catalogi Bibliothecae publicae lIarlemensis. Harlemi, 1852.
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Deze voor de gesclliedenib der typographic en de beoefening
der bibliographic hoogst gewigtige catalogus, rijk aan belangrijke aanteekeningen , is het werk van dr. A. de Vries , die
door zijne schriften de schoonste eerzuil voor den uitvinder der
boekdrukkunst, Laurens Coster , heeft gesticht.
Het oorspronkelijk doel , met de zamenstelling van den catalogus beoogd, was inzonderheid, die merkwaardige allereerste
proeven der drukkunst, die Haarlem bezit, en die als overtuigende bewijsstukken voor Haarlem's regt op de eer der uitvinding mogen beschouwd worden, meer algemeen en vollediger
bekend te maken, de Haarlemsche bibliotheek, zoo rijk in overoude drukwerken, als mede getuigenis dragende van te zijn de
boekerij der geboorteplaats der drukkunst, te kenschetsen, en
door de beschrijving van haar inhoud een werk te leveren,
dat voor de geschiedenis der kunst voor het vak van typo- en
bibliographie van belang en waarde gerekend mogt kunnen
worden.
Van den heer mr. H. J. Koenen, te Amsterdam.
Redevoering, uitgesproken door gemelden heer in de openbare
bijeenkomst in de Remonstrantsche kerk te Rotterdam den 26
Mei 1852. (Overgedrukt uit het tijdschrift China).
Van den heer mr. E. Huydecoper van Nigtevecht , te Utrecht.
Theses juridicae inaugurales. Trajecti ad Rhenum, MDCCCLii.
Chronologische , alphabelische , zakelijke registers van het archief
der stad Groningen. De voorzitter deelt aan de leden mede,
dat er weldra met den druk van deze registers een aanvang
zal worden genomen waarna zij algemeen verkrijgbaar zullen
worden gesteld.
De heer mr. H. 0. Feith , archivarius der stad Groningen,
heeft zich bijna acht jaren bezig gehouden met elk stuk , in
dit archief voorhanden , op een chronologisch register in het
kort te vermelden. Vervolgens heeft hij op dit register een
ander alphabetisch register vervaardigd , zoodat men nu met
behulp dezer registers, welke, naar raming, 4 doelen elk van
ongeveer 25 vellen zullen bevatten en waarvan elk jaar een deel
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in het licht zal verschijnen , in een oogopslag kan zien, of er
over eene of andere zaak , of wel over den een of anderen
persoon in het archief iets te vinden is.
Het hoog belang van dien arbeid zal wel niet behoeven aangetoond te worden. Moge het verdienstelijk werk van den
heer Feith ook andere archivari opwekken om dit voorbeeld
natevolgen, opdat de rijke schat van nederlandsche bronnen op
deze wijze voor elk beoefenaar der geschiedenis aan het licht
gebragt en alzoo de historische wetenschap op eene zeer merk
waardige wijze bevorderd worde.
Fragmenten van eenige oude kronijken. De heer jhr. C. A. Rethaan Macaré te Utrecht legt ter tafel vier fragmenten van oude
kronijken, zich bevindende onder eene verzameling van stukken,
door hem eenigen tijd geleden toevallig aangekocht. Zij zijn
waarschijnlijk in de 15e eeuw geschreven en schijnen te zijn :
10. Een fragment van een kronijk van het bisdom van
Munster, groot 8 bladen, beginnende van Otto van Rietberg,

33en bisschop, tot den 41 en bisschop , overleden 1424.
2 D

D

van het bisdom Metz , groot 7 bladen,

beginnende van Stephanus den 60en bisschop, 1220, tot Theodorus den 73 en bisschop.
D
van Brabant , groot 29 bladen, begin3°. D
nende van de vroegste tijden tot Johanna en Wenceslaus, 1400.
4°. D D van het werk geschreven door Harigerus ,
bisschop van Tongeren, overleden 1007, getiteld: Gesta Pontificum Tungrensium, Trajeciensium et Leodiensium , a B. Materno
primo Leodiensium Episcopo usque ad B. Remaclum, Episcopum
27, welk werk met bijvoegselen van Aegidius Aureae Vallis of
Gillis d'Orval , in het jaar 1612 is uitgegeven door Chapeauville in zijne Gesta Ponti ficunz Leodiensium. De kronijk van
Harigerus begint reeds met de eerste eeuw onzer jaartelling
en loopt tot 635. Dit fragment beslaat 12 bladen in-folio. Zie
voorts over dat werk Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers door mr. S. de Wind.
Op voorstel van den heer Rethaau Macaré wordt besloten
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om deze fragmenten toetezenden aan den heer mr. S. de %Vind
te Middelburg , met verzoek om zijn gevoelen omtrent de belangrijkheid daarvan medetedeelen.
Missive van Johan van Arenberg aan de stad Hassell, inhoudende bezel om de naar Groningen doortrekkende 10 Spaansche
vendelen van de noodige levensmiddelen op hun doerlogl le voorzien ,
1568. Medegedeeld door den heer F. A. Ebbinge Wubben ,
te Staphorst.
Johan van Ligne, graue to Arenberch, vrijheer to Barbanson , Zeuenbergen etc., co. mat. stadholder ende capiteyn generael ouer Vrieslandt , Ouerissel , Groningen ende Lyngen.
Eersame, voorsichtighe , lieue besundere. Alsoe die luytenant gouverneur ende capiteyn generael, hertoch Alua etc., thien
fendelen Spangiers affschickt, omme die tegens co. mat. vyanden in den lande van Groningen te gebruycken, die welcke te
schepe durch Vrieslandt te passieren verordent ; dan nu mits
die windt contrarie derwaerts nyet moeghen tomen , moet die
selue ouer die Zwartesluys lurch die Drenthe gaan laten. Beuelen u demna in stat hoogst gen. co. mat., dat ghij dieselue
alle nootdruft van proviande toeschickt ende sonderlinge, dat
ghij hem een voeder wyens ende voele whegghen mit keesen
onder behoorlicke betalinge op die sluyse bestellen, Baer mit bij
gebreecke van dien sic nyet veroorsaeckt worden den armen
sijne mat. onderdaenen groeten schaede te doene , dat wij ongaerne sien solden. God beuolen. Datum Leeuwarden den 16
Mei 1568, geteekend Jan van Ligne.
Opschrift. Die Erentueste, lieue, besundere burgemeisteren,
schepen ende raed der stad Hasselt.
Missive van Gilles van Baraymont aan den bevelhebber op het
huis Geelemuiden , inhoudende zeer ernstig verzoek om gemeld slot
trouwelijk ten behoeve van den koning van Spanje le bewaren, 1577.
Medegedeeld door den voornoemden heer.
Gilles van Barlaymont, fry and bannerheer toe Nierges, toe
Haultepenne etc., stadhold.
Erentueste, iaanhafte, lieue besundere. Alsoo die troubelen
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ende berueringen sigh inn diese Nederlanden wederomme beginnen opte heffen ende verergeren, ende anmerkende, dat die
staeten binnen Brussel versamelt suecken bij alle wegen ende
middelen een ieter op haer sijde toe trecken, vertwieffelen ende
corrumpieren, omme tegens onssen aldergen. heere die coninck
ende Don Jan van Oostenrijck sinen broeder optestaen, hebben
wij niet kunnen onderlaeten in 'liessen to schrieuen, om u te
vermanen om u debvoir ende obligation , daarmede ghij uwes
eedshalue an Godt Almachtigh ende sine con. mat. verbonden ende verplight sijt, met ernstig versuecken ende begeren,
dat ghij ende uwe ondergeschickten knechten dit indachtigh, het
slot van Geelemuyden tot dienst hoich benuempt sijne con.
mat. onder die regieringh ende beuel van Don Johan, als gubernator ende capiteyn generael van herwairts ouer, ende den
voirs. altijt holden ende bewaeren willen, ghelick wij u dat
gants tobetrouwen , zonder uwe knechten te laten afdancken ,
ten sij bij voerich consent ende beuel van uwen ouersten of diegene van wege ende den onsen. Ende indien ghij bevindt, dat
omt voors. slot te bewaeren nodigh werdt , dat men u assistentie toe voegen , sult u moegen addresseren an den gouverneur van Deventer , die welcke indien hij u getrouw daerin
ten gevalle sail lijn ende u guede hulp beschicken omde voirs.
slot to hulpe bewaren. Ende dit en sult niet nalaeten , u hiermede den Almaghtighe beuelende. Datum Hierges den xij Augusty 1577. Was geteekend : Gillis van Barlaymont.
Opschrijft. YToir den erentueste ende frome onsen lieuen besunderen den beuelhebber vande Nederlandsche knechten , liggende in besetting in t huys toe Geelemuyden.
Loevestein , 1650. Medegedeeld door den heer mr. W. J.
C. van Hasselt, te Amsterdam.
In het tijdschrift de Gids (jaargang 1845) heb ik een klein
stukje over de Loevesteinsche gevangenschap (1650) doen plaatsen , Waarbij ik afschriften heb gegeven van 15 brieven van
prins Willem II over deze zaak. Sedert is mij in handen gekomen een extract uit het register getiteld : Ordonnantieboek ,
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beginnende met den 14 Maart 1647 en berustende onder de charters van het Ministerie van Finantien (afdeeling Domeinen) 1),
van den volgenden inhoud :
I Op de declaratie van den heer van Meteren, commandeur
) van Loevesteyn , van oncosten bij hem verschooten voor de
) gearresteerde heeren , soo int reysen als t geene sij in den
tijdt van omtrent drie weecken op Loevesteyn verteert hebben,
D

in ordonnantie gedepecheert als volcut :
,Die van den rade van sijne hoocht, verstaen, dat de boven-

) staende declaratie ter somme van veerthien hondert een en twin» tich gul. achtien stuyvers bij den tres. generael van s. hoocht.
1

sal werden betaelt , midts dat deselve sal werden ingesl. op
de rekeninge van de ea rner van de Maent Augustus 1650."
» Actum ter camere van voors. rade in s Gravenhage desen

)29 Novemb. 1650, f. 1421-18-0."
Wij zien uit dit stuk op nieuw bevestigd, dat de gevangenschap der heeren de Witt, de Waall , Ruyl ; Duyst van Voorhout , Keiser en Stellingwerf niet langer dan omtrent drie weken
heeft geduurd en niet, zoo als sommigen willen 2), tot den dag
na het overlijden van den prins , dat is tot 7 November, en
mitsdien meer dan drie maanden. Wij hebben in onze bijdrage
in de Gids aangetoond, dat de gevangenschap van Duyst van
Voorhout , tot den 15°n , van de Witt, de Waall en Ruyl tot
den 18en , van Keiser en Stellingwerf tot den 20 en der maand
Augustus 1650 heeft geduurd.
Maar wij zien uit het medegedeelde extract op nieuw , dat
de heer van Meteren , die op den 30en Julij 1650 met het
vervoer der op dien dag in 's Gravenhage gevangen genomen
zes regenten naar Loevenstein werd belast , commandant van
gezegde plaats was : en dat hij alzoo ten onregte niet wordt
gevonden op de lijst der slotvoogden van dat kasteel, voorko-

.1 j Ons medegedeeld door onzen vriend, den ijverigen jonkheer W. J.
van Sypestyen.
21 Zie onder anderen het stukje van D. W. S. geplaatst in de Konsten Letterbode van 9 Mei 4845.
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mende in de in 1840 te Gorinchem uitgekomene Geschiedkundige 4anteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein.

Maar wie was nu die heer van Meteren ? Als bijdrage tot
gemelde geschiedkundige aanteekeningen diene het volgende.
Wij noemden hem in ons stukje in de Gids Kuik van Meteren :
Eigenlijk was hij genaamd Adriaan van Cuyck van Meteren,
heer van Meteren en Kerkwijk. Hij stamde uit het grafelijk
geslacht van Cuyk (of Kuik), was kolonel en commandant van
Woudrichem en Loevestein. Hij huwde in 1630 met Emmerentia van Aerssen , dochter van Jacob, president van het hof
van Brabant , nicht , (oomzegster , nièce) van den beroemden
Francois van Aerssen, beer van Sommelsdijck.
De heer Adriaan van Cuyk van Meteren had bij zijne echtgenoote vijf kinderen, namelijk :
1. Jan van Cuyk van Meteren, heer van Kerkwijk , afgegevaardigde van het kwartier van Nijmegen, ongehuwd in 1668
overleden.
2. Jacob van Cuyk van Meteren , heer van Meteren , kolonel commandant van Bergen op Zoom , gehuwd met Arnoldina
van Beaumont , kinderloos gestorven in 1694.
3. Maria van Cuyk van Meteren , ongehuwd overleden in 1663.
4. Adriaan van Cuyk van Meteren, kapitein van eerre compagnie voetvolk, ongehuwd, gesneuveld voor Maastricht in 1676.
5. Joris van Cuyk van Meteren , in 1674 mede ongehuwd
gestorven.
De afstammelingen van den door het vervoer der zes in
hechtenis genomen regenten bekend geworden Adriaan, heer
van Meteren , zijn mitsdien uitgestorven. De heerlijkheid Meteren bij Geldermalsem (Arr. Tiel) kwam na het overlijden van
zijn zoon Jacob (1694) aan diens neef (cousin) Cornelis van
Aerssen, heer van Hogerheyde , Voshol enz. , ontvanger generaal van Holland. Eenige afstammelingen van dezen hebben
zich gedurende eenige jaren heeren van Meteren genoemd.
Later ging die heerlijkheid over aan de familie van Barneveld,
aan een lid van welk geslacht zij nog behoort.
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Onderhandelingen tusschen Holland en Zeeland over de bevordering van den prins van Oranje tot kapitein generaal der kavalerie, 1666. De navolgende vertrouwelijke brief , welke door
mr. Cornelis Coninck , vroedschap der stad Hoorn, aan den
heer Hoochwoudt, burgemeester dier stad, geschreven werd,
is medegedeeld door den heer jhr. P. Opperdoes Alewijn, te
Hoorn. Hij behelst eene omstandige en belangrijke mededeeling van het verhandelde in de vergadering der afgevaardigden
over de boven gemelde zaak. Zie ter nadere opheldering hetgeen Wagenaar daarvan meldt in het 13° deel bl. 192 en volgende.
Mijn Heer en Oom.
Op gister morgen, voor 't aengaen vande vergaderinge, door
borgemr. Kieviet aengesproocken sijnde , heeft sijn Ed. mij
gecommuniceert , als dat hij bij mevrouw de princesse douariere op gisteren was geweest en haer hadde gesondeert over
't gene ick aen U E. hebbe geschreven , als off haer hoocheyt
en heer Jan d'accord waren, voegende daerbij , hem sulcx was
gesegt, soo heeft haer hoocheyt hem heymelijck verclaert , t'selve
niet waer te sijn, maer dat heer Jan op eergisteren nae middach nae begeven der charges tot tweemael hadde laten versoecken , off hij haer hoocheyt mochte comen begroeten , maer
dat t'hem t'selve tot tweemael was affgeslagen, en vorders over
sijn hoocheyts persoon spreeckende heeft sijn E. mij geseyt ,
met de heeren van Haerlem of Leyden gesproocken te hebben ende
met goetvinden vande geafectionneerde leden op dingsdach aencomende een propositie inde vergaderinge souden doen , ten einde sijn
hoocheyt mochte worden aengenonien als een kint van staet en
gebracht inden raet van state ; waerop ick andtwoorde, ingevalle hij wegens Rotterdam t'selve conformeerden wilde , ick
seeckerlijck sonde volgen (nemende mijn reguard op oase resolutie vanden 17 November), en dan seyde sijn E. soo hebben
wij de vrede met Engelandt, en dat weet ick seecker, daermede
affbreeckende, seyde hij : » ick gae te midlach bij sijn hoocheyt
eetgin" , gelijck wij beyde gedaen hebben.
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Gisteren morgen rapporteerde heer Jan , hoe dat de rietpensionaris van Zeelandt dien morgen bij hem was geweest,
hem bekent maeckende , hoe dat de gedeputeerde staten van
Zeelant hier waren aengecomen , om met haer Gro. Mo. over
't begeven vande hooge charges en andere dingen te concerteren; doch dewijle het aen haer Gro. Mo. hadden belieft des
daechs te vooren te begeven pro hac expeditione, en dat de
resumptie op gister morgen eerst soude geschieden , versochten
voorde te doene resumptie , als wanneer de saeck noch in
geheel was, te mogen daer over conferentie houden met elckcanderen ; heer Jan , seggende , sulcx tegens de stijl te sijn , soo
versochte de raedtpensionnaris d Hubert , dat dan die electie
door haer Groot Mo. niet mochte ter generaliteyt werden gepresenteert, voor en al eer tusschen de twee provincien conferentie was gehouden ; twelck in omvrage gebracht sijnde , is
daerop de resumptie geapprobeert , echter goetgevonden met
d heeren van Zeelant in conferentie te treden, doch eerst door
de gedeputeerden te verwellecomen. sNaemiddaechs dan in conferentie tredende , heeft heer Jan gedemonstreert , hoe dat de
hooge charges , alsoo d'aenstaende noot sulcx vereyschte , echter sich latende aensien deselve haest te sullen corrueren , vacant wesende, het haer Ho. Mo. heeft belieft en goetgevonden
deselve te begeven , pro hac salient expeditione, en daertoe
der generaliteyt voor te dragen den prince van Tarante &c.,
versoeckende, dat haer Ed. Mo. de gedeputeerden van Zeelandt
soude in minne gelieven te openbaren , off deselve persoonen
haer aengenaem mochten sijn , ofte niet.
Dheeren van Zeelandt bedanckte haer Gro. Mo. voorde
geconsenteerde conferentie , met verseeckeringe van hare genegentheyt tot goede correspondentie , seggende om hare Gro.
Mo. cordiale openbaringe vande resolutie te beantwoorden , genegen waren openhartich te communiceren , hoe dat haer Ed.
Mo. de staten van Zeelandt hadden geconsidereert, dat de gemelde hooge charges dienden begeven te worden, oordeelende,
alsoo deselve voor desen altijt permanent waren geweest , en
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dan meerder respect aende officiers brachten, nu wederom
ad vitam behoorden gedefereert te worden, daerenboven dat
zij meenden best te sijn, dat die charges ad vitam defererende,
sulcx behoorden te geschieden aen luyden, die deselve meriteerden , waertoe zij considereerden den persoon van sijn hoocheyt
alreede van een redelijck stature en iet goets belovende , iae
machtich harnas op sijn schouderen te dragen , soo meenden
zij nu, den rechten tijt te sijn van die heer prince te advanceren en hem te brengen inden raedt van state , om kennisse
van des lants staet van oorloch te krijgen ende daerenboven
aen sijn ExC18 . op te offeren het generaelschap over de cavallerye , versoeckende te mogen weten, off 'tselve haer Ho. Mo n,
voor aengenaem gelieffden op te nemen, waertoe sij met grooter vrijmoedicheyt het selve nu voorsloegen, alsoo zij met blijtschap te hebben verstaen , dat eenige leden, in haer Gro. Mo.
vergaderinge daerover deliberatie vallende, her genegentheyt
daertoe hadden gewtet , ende dat zij , gedeputeerden , waren
gecomen , omme die saecken te assisteren , op dat bij de twee
provincien in eenicheyt ter generaliteyt alles mochte gedirigeert worden ; doch heer Jan vraechde , off d'heeren dan niet
voor aengenaem hielden de bij haer Groot Mo. genomineerde
persoonen, waerop Hubert seyde daer van te swijgen, tot dat
haer Groot Mo. haer inclinatie tot sijn hoocheyt in cas subiect hadden geopenbaert; 't welck heer Jan lede opstuyven, dat
het tegen de resolutie en om oneenicheyt in Hollant was.
Eyndelijck opstaende, hebben wij malcanderen gesproocken, en
wiert bij commissarissen goetgevonden te repliceren, gelijck
geschieden , als dat ter vergaderinge noyt formele deliberatie
daerover was gehouden , iae , dat heer Jan sulcx niet machte
in omvraeg brengen , alsoo het tegen de wet was , vermits bij

resolutie was verstaen , sijne hoocheyt onder de 18 jaren niet
te employeren , daerenboven flatmen sufeken saeck als twist
sullende baren , niet behoorden aen te roeren , met vehimentien
sulcx wtspreeckende , seggende 'tselve ter vergaderinge niet te
sullen proponeren.
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Dheeren van Zeelandt duplicerende, persisteren in 't Bene ende
't ander , daerbij voegende , wel seeckerlijck ende met vreuchde
verstaen te hebben en bewust, dat eenige leden sijn hoocheyt hadde
gestemt en meer haer inclinatien tot dien einde hadden, daerenboven datmen hier hadden geoffereert sijn hoocheyt generael
over de cavallerye te maecken , ingevalle men Turenne generael
over 't leger wilde maeeken , twelck heer Jan aen mevrouw de
princesse hadde gepresenteert en naderhant aenden heer van
Achtienhoven, soo hij mij selffs geseyt heeft, hadde gecommuniceert, met versoeck van sijn principalen daertoe te disponeren;
waer wt de Zeeusche heeren gedeputeerden , indien sijn hoocheyt nu machtig waas onder Turenne te dienen waerom niet
onder prins Maurits, en andere redenen meer , seggende, indien
haer Groot Mo. daertoe tonde descenderen en sijn hoocheyt
inden raedt van state te brengen , datmen raeckende de andere officien haest eens sa1 sijn , versoeckende , dat van dit
gepasseerde rapport aen haer Groot Mo. mach worden gedaen
ende in een nader conferentie daerop andtwoort aen haer gegeven ; en wij opgestaen ende alleen gegaen sijnde , meende
heer Jan , men moste haer seggen , datmen in sulcken saeck
geen rapport mocht doen , en ieder daet oock niets van
't gepasseerden rapporteeren , mede geen nader conferentie toe
te staen.
Noortwijck present, tw,elck Dort en Amsterdam serieuselijck
confirmeerden , doch Haerlem , Leyden en Rotterdam meenden,
datmen behoorden rapport te doen van 't gepasseerde, Alkmar,
Enckhuysen ad jdem , Medenblicq moderaet, maer Lucas van
Eck meenden , wij mosten tegen spreecken ; lek seyde ter contrarie neen , maer naecktelijck te rapporteren , waerop mij viert
te gemoet gevoert met hevige woorden : » t is tegen de last van
onse principalen", 't welck ick seyde, hier niet te pas te comen,
alsoo ick hier voor mijn particulier sprack , daerenboven conform de resolutie vanden 17 November , welcke hij seyden soo
niet te leggen , ick meende 'tselve wel te weten , en daerom te
verstaen , dat men sal adviseeren om naecktelijck rapport ter
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vergaderinge te doen , off dat ick soude sulcx wtten , maer hij
heeft hetselve gedaen.
Gelijck dan oock sulcx aende heeren gedeputeerdens is geseyt
van rapport te sullen doen ende in deliberatie te leggen , off
nader conferentie sal houden, ofte niet ; waermede de conferentie is geeyndicht , doch vande morgen rapport ter vergaderinge
naer phantasien gedaen ende daerop geadviseert.
Bij de edelen. Datmen aende heergin van Zeelandt nader conferentie soude toestaen, maer haer aenseggen in't begin , datmen
versocht, dat haer Ed. vant werck sijn hoocheyt raeckende niet en
gelieffden te reppen, alsoo der geen tijt is daer van te spreecken.
Dorth. Met de edelen Merode, Maesdam ende Duyvenvoorden , maer oordeelt echter , datmen de conferentie over die
saecken behoort plat aff te staen.
Delff , Amsterdam ende ter Goude. Ad jdem,
Haerlem. Fabel alleen sijnde , meent de saecken van die
natuyr te sijn, dat over twee a drie dagen daer over hier nader sonde tonnen delibereren, off deselve tijdelijck off ontijdelijck is , echter dat de conferentie toestaen soude , sonder te
premiteren , datmen van die saecken niet sal reppen, vermits
hetselve tegen de inclinatie van sijn principalen was.
Leyden. Staet de conferentie toe en dat , van sijn hoocheyt
gesproocken wordende, de commissarissen most gelast sijn , van
niets nec pro , nec contra , te seggen van haer inclinatie ,
want als men sonde trachten de saecke wech te werpen en
sijn hoocheyt te degouteren, dat Leyden sick daertegen souden
moeten setten , volgens den last van hare principalen.
Rotterdam. Seyt dat yeder lit op de conferentie sijne genegentheyt souden mogen openbaren.
Gornichem. Pro.
Schiedam. De borgemr. in absentie vanden pensionnaris staet
de conferentie, toe maer in deselve met civile termen ende circumspectie tegen te spreecken ende haer aff te trecken.
Schoonhoven. Absolute pro met de consideratien van Rotterdam tusschen commissarissen voor do conferentie.
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Brief. Met civile termen ende cricumspectie tegen te spreecken als Schiedam.
Alckmaer. Staet de conferentie toe , maer alvooren daerin
te treden, dat de commissarissen eerst behooren te delibereren,
watmen souden doen.
Hoorn. Staet mede de conferentie toe absolute , mede dat
Blek lilt sijn sentiment , t'zij voor sich selven off volgens den
last van zijn principalen, nae sijn believen sal mogen wtten opde conferentie.
Enckhuysen. Absolute pro; seggende door 't advancement
van sijn hoocheyt geen onlust , maer contentement te gcmoet
te sien.
Edam. De conferentie te continueren , maer met circumspectie te besoigneren.
Monnickendam. Met Dordt.
Medenblicq. Conferentie te continueren , maer mi. Claes
wt sijn seis voegden daerb, de saecke civiliter tegens te spreecken.
Purmereynde. Conform Edam.
Sulcx Jatter geconcludeert is , de conferentie te continueren
ende van 't advancement van sijn hoocheyt te spreecken , maer
dat commissarissen eerst sullen overleggen , op wat voor manier men met Zeelandt sonde conferentie houden.
Ick versoeck ued. , dit alles le secreteren en alleen bij sick
se ffs (overdencken) , off de saecke van een goede apparentie is 1) ,
ofte niet , daer ick nochtans niet twijffelen aen een goet succes , te meer alsoo d'heer Kievit nae de vergaderinge op dese
naemiddach heeft geseyt , de propositie door Haerlem off Leyden te sullen geschieden optie aenstaende dingsdach; als wanneer ick hope, de borgemr. Neck hier sal sijn, doch ick vreese
als dan hier niet te sullen sijn tot mijn leedtwesen , alsoo ick
wt een missive van mijn schoonmoeder nebbe verstaen , als off
4) Aan de kantzijde staat; »mijns oordeels over zijn hoocheyt niet
in de vroedschap te brengen , voor en aleer onse resolutie van den 47
November is voldaen, twijffelen niet , off ued. sal nac sijn wijslteyt
daerover vigileren."
VIII. J.
31
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mijn vrou een sware koortse en roos gehadt mochte hebben ,
'twelck in soodanige gelegentheyt toenemende , ick grootelijcx
beducht ben voor swaerder toeval en ongemack ; daerenboven
soo wenschten mij huysvrou van harten seer en verlange door
dit ongeval, dat ick eens t'huys was, daer ick nochtans gaerne
de comste vanden heer borgerror. Neck wilde ende sal affwachten , om hem volcomentlijck van 't gepasseerde te imbueren, om
lijn mesures te nemen ende met Kievit te corresponderen ; doch
soo ick een missive van mijn vrouwes beterschap become , soo
sal ick trachten te blijven, anders op morgen off overmorgen
van hier vertrecken, gelijck ick nu aen mijn vrouw geschreven
hebbe , sonder nochtans te laten blijcken, dat ick van indispositie weet, sulex dat ued. vriendelijck versoeck, mijn schoonvader eens te begroeten ende hem de reden van mijn verblijff
eenichsints te communiceren , ende hij de nootsaeckelijckheyt
bespeurende, tselve ontrent mijn vrouw een weinich te versachten , waermede mijn groote vrientschap sal geschieden , blij-

vende &c.
Hage den 27 Martij 1666.
In dorso staat. Voor den heer burgemeester Hoochtwoudt.

19. Vergadering. 13 November 1852.
Nieuwe leden. Bibliotheek. Het Haarlemmermeer als museum
van oudheden. Samuel Sotheby. Register van geboorten, huwelijken en begravingen van de .Fi'ansche , IVaalsche , Nederlandsche en andere uitgewekenen in Engeland. Memoire des
propositions faictes par Jean de la Haye au marquis d'Ayton,
gouverneur des Pays-Bas, 1634.
Nieuwe leden. Benoemd tot honorair lid de heer dr. Johann Gottbried Fliigel te Leipsig, consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika , en tevens besloten aan dien heer
toe te zenden een exemplaar der genootschappelijke werken
voor de Smithsonian Institution , in Noord-Amerika.
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Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen:
Van jhr. mr. J. C. de Jonge , staatsraad , archivarius des
Rijks , te 's Hage.
Nederland en Venetië , door jhr. mr. J. C. de Jonge , 's Gra•
venhage, 1852.
Van den heer F. H. Mertens en K. L. Torfs te Antwerpen.
Geschiedenis van Antwerpen, 28 stuk, VIIe deel.
Het Haarlemmermeer als museum van oudheden. De voorzitter vestigt de aandacht der leden op een artikel, voorkomende
in de Alg. Konst- en Letterbode van 10 Sept. n°. 37 , onder
de Beriglen , ged. Aug. 1852 en ingezonden door een jong
beminnaar van oudheden , waarbij deze zich beklaagt , hoe weinig men , bij het droogmoorden van dat meer , zorg heeft gedragen voor het bewaren der gevonden zeldzaamheden ; dat
b. v. reeds honderden van kannetjes en kruikjes door baldadige jongens tot werptuig aangewend en door huismoeders aan
kinderen tot spel zijn verstrekt ; slechts enkele malen is door
zulke personen het bruikbare tot eenig huisselijk einde gebezigd. De schrijver , zeer op eene voorziening hiervan aandringende , is teregt van oordeel , dat bij het omwerpen van den
grond veel belangrijks zal gevonden worden, o. a. de overblijfselen van het klooster, dat in de nabuurschap van Remmebroek moet gestaan hebben , grafplaatsen , welligt van germaanschen oorsprong, werken van overoude tijden.
Het bestuur wordt uitgenoodigd, om in het belang dier zaak
zoodanige pogingen te doen, als noodig zullen bevonden worden.
Samuel Sotheby. De heer mr. H. J. Koenen, te Amsterdam,
vestigt de aandacht der leden op een door gemelden Engelschen schrijver in 1845 te Londen in het licht gegeven werk,
hetwelk voor de geschiedenis der boekdrukkunst zeer veel
waarde bezitten moet. Het bevat proeven van de voortbrengselen uit den eersten tijd dier uitvinding , in eene verzameling van facsimile's van 100 werken, benevens de watermerken. Er zijn slechts 330 afdrukken van gemaakt en de prijs
van dit werk bedraagt 4 E.
31*
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De heer K. oordeelt het van zeer veel belang, dat dit
werk door het Genootschap wierd aangekocht.
Wordt besloten , dit voorstel van den heer K. in handen des
Bestuurs te stellen en tevens mededeelin g daarvan te doen
aan den heer mr. H. Hooft Graafland, belast met het onderzoek betreffende de boekdrukkunst.
Registers van geboorten, huwelijken en begravingen van de Fransche , Waalsche , Nederduitsche en andere Protestantsche uitgewekenen in Engeland. De heer mr. F. H. C. Drieling, te
Utrecht, vestigt de aandacht op een belangrijk Engelsch werk,
in het jaar 1846 te Londen-uitgekomen en getiteld: The history of the French, Walloon, Dutch and other foreign protestant
refugees , sealed in England front the reigh of Henry VIII to
the revocation of the Edict of Nantes by John Southerden Burn,
waarin men het navolgende leest :
Op last van wijlen koning Willem den IV werden op den
13 Sept. 1836 eenige commissarissen benoemd , om te onderzoeken en te verzamelen al zoodanige registers of aanteekeningen van geboorte, doop , overlijden, begrafenis en wettelijk
geslotene huwelijken , welke vroeger of toen in Engeland en
Wallis gehouden werden, buiten de parochiale registers en de
kopien daarvan, gedeponeerd bij de registers van de diocesen.
Deze commissie bleef bij de troonsbeklimming van de tegenwoordige koningin bestaan, en de commissarissen verzamelden
dientengevolge ongeveer 7000 registers , waaronder zich bevonden de registers van bijna al de Fransche Protestantsche
kerken , welke in deze bladen zijn opgeteekend, te gelijk met
de registers van de Fransche , Nederlandsche en Duitsche
koninklijke kapel enz. enz. Zij zijn nu allen ter neder gelegd
in the Rolls Yard , Chancery Lane te Londen , onder de bewaring van den registerbewaarder-generaal van de geboorten ,
overlijden en huwelijken , en bij eene acte van de
40

3° en
Victoria, hoofdstuk 92, zijn zij verklaard geldig tot bewijs

voor alle geregtshoven , en alle uittreksels , voorzien van het
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zegel van den registerbewaarder-generaal, zijn authentiek, zon.
der eenige verklaring van vergelijking met het origineel.
In eene noot zegt de schrij ver : Het gebruik bij de Fransche kerk om de ouders van de partijen , die gedoopt of in
het huwelijk ingezegend werden, te vermelden met de geslachtsnaam van de moeder, geeft de beste wijze om geslachtslijsten te
verzamelen en maakt deze registers van ontschatbare waarde.
Dat ook voor de geschiedenis van onze Nederlandsche geslachten die registers van veel nut kunnen zijn , bewijzen de
namen van de Witt , Jan Six , Johannes van Utenhove , Pieter van Loenen , Adriaan Hamstedius uit Zeeland, Willem
Boonen , Daniel Coene, Jan Baudaert, Beeckman en anderen,
die onder de uitgewekenen naar Engeland in dit werk worden
aangetroffen.
Memoire des propositions faictes par Jean de la Haye , caualier Flament Walon, a son excellence le marquis d Ayton, gouuerneur pour sa Maiestc en lou$ les Pays Bas et attires prouinces
adjacentes, au mandement duquel ledict de la Haye se seroit achemine en la ville de Bruxelle, des le commancemení du moys de
Feburier 1634 dernier. Medegedeeld door den heer jhr. G. J.
Beeldsnijder van Voshol , te Utrecht.
Dit zonderling stuk is welligt, uit een krijgskundig oogpunt
beschouwd, der mededeeling niet geheel onwaardig. Het is
van dezen inhoud :
Monseigneur.
Dieu mayant faict naistre subject et vassal de lun des plus
grands roys de la terre habitable et le plus zelé pour la conseruation et accroissement de la religion catholicque, apostolicque
et romaine, dont jl est le vray protecteur et tons ceux de sa
tres noble et tres jllustre maison (comme vostre excellence le
scayt trop micux), je me suis jmaginé, que je ne pouuois choisir vn seruice qui luy doubt estre plus agreable, quen me rendent capable par vne longue experience de chocquer ou faire
chocquer par mon entremise et conduitte ses subiectz reuoltez
depuis tant dannées , qui ne se sont pas contenten de s'opini-
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astres dedans leur desobeissance et dedans le scisme de la religion
quilz professent, mais qui ont voulu seruir de piere dachopement en faueur de tous les ennemis qui ont enuié la grandeur
de ses couronnes, qui seruent maintenant de terreur et deffroy
par leur stability a toutes les aultres puissances de la Crestienté.
Ayant done par lespace de dix ais entiere tracassé toutes les
prouinces rebelles des Pais Bas , remarqué et obserué la situation des places fortes et dimportance , les abords les plus facilz , tant par mer que par terra ; avant dailleurs trauersé les
tiers jusque dedans les Iades Occidentales et commands les
flottes , qui sy sont acheminées de leur part ; ven et considers
meurement les rafraischissemens de forts , qui entretiennent et
fauorizent le commerce et la nauigation tres aduantageuse de
ceste barbare nation et qui trouble celle de sa Maiesté et de
tous ses fidelz subjects : jay pris resolution de mettre au jour
les moiens les plus propres et les plus certains pour reduire
les prouinces dedans leur debuoir et faire volre par demonstrations jnfaillibles (dedans la conduitte humaine) , quen peu de
temps et sans grand peril lon peut se rendre maistre de tontes les Bites prouinces ou les mettre a tel point et extremity,
quelles seront contraintes dabandonner le pais , on bien de rendre lobeissance et les submissions quelles sont tenues et obligees
rendre a leur prince naturel , et par vn mesme moieu purger
les mers de laflluence de leurs vaisseaux , auec tel effect, que
sa Maiesté et toutes les puissances crestiennes et catholicques
en recepuront vne grande satisfaction , mesme de rendre sa
Maiesté paisible dans le Bresil , qui est vn effect tres jmportant a son seruice. Cest daultant que ceste proposition semble
estre hardie et de grande discussion , et quil nest pas vraysemblable, que ljndustrie, le courage et la conduitte d'un homme seul on de deux ou trois au plus puissent paruenir jusquen
vn point de telle consequence , sans faire courrir risque aux
entreprenans, le diet de la Haye a jugs apropos de faire trois
choses, qui luy ont semblé necessaires pour lener les obstacles

a son excellence le marquis,
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La premiere, de se faire authoriser par personnes de condition , qui sont du pays et hors de tout soupcon et lesquelz en
vn besoing respondront de sa fidelité et feront volre quel jl est.
La seconde , de toucher dedans le detail les places et situations des lieux, desquelz jl conuient semparer , les moiens et
lordre quit fault obseruer pour y paruenir.
La troisiesme, de se presenter comme chef de lexecution de
toutes les propositions, pour y hazarder sa vie et tout ce quil
a de plus cher en ce monde, celles de ses amt's et confidens,
lans aultre recompance , que ce quil plaira a sa Vlajesté luy
ordonner dedans les effects de ses seruices.
Son excellence ayant done faict lhonneur audict de la Haye,
que de laggreer et entendre, mesme de luy doneer l'addresse
de monsieur le Comte de Fontaine (personnage de probite et
experience) , pour ljnformer plus particulierement et luy faire
rapport des memoires et propositions dudict de la Haye , jl
y auroit satisfaict et se seroit presents plusieurs et diuerses
foil pour recepuoir les commandemens et lordre de son excelsence , laquelle jl supplie treshumblement luy vouloir departir
ou, dumoins luy faire scauoir sa volonté sur le tout, affin quil
puisse faire reussir ses bons et louables desseins au plustot, en
tous cas se maintenir auec ses amis dedans la condition ou
ilz sont appelei , en attendant le temps et lopportunité de
trauailler a lexecution de ceste entreprise, qui se trouuera tres
glorieuse et tres jnfaillible, moiennant la conduitte et direction
dudict de la Haye, qui recongnoy auoir assez grossierement et
en termes mal ajeucez dressé ses premiers memoriaux , quil a
depuis mis en meilleur ordre et en la forme cy apres declarée,
pour les presenter de nouuel a son excellence , affin de luy
(lonner pleine et entiere satisfaction.
La premiere proposition faicte par lediet de la Haye contient
les moiens pour attirer larmée Holandoise en vn certain lieu
et destroit, ou estante , jl sera facil de la ruiner sans combattre.
Lordre pour y parucnir , cost de se mettre en campagne dheure
auec vnc armée plus forte , que Celle des ennemis, sil est possi-
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ble , et placer ceste mesme armée de prime abord du coste de
Haustrade, et faire courrir le bruit, que lon a du dessein sur
Husdan , et enuoier quatres mil hommes dedans Breda , pour
sen seruir, lors que larmée de sa Maiesté sera preste a marcher , affin de faire coupper le chemie et passage aux ennemis
qui condui de Husdan a Zeuembergue es enuirons de Grauenmour , et la faire construire vn fort qui puisse resister aux
mesmes ennemis et empescher le passage, comme diet est; ce qui
sera fort facil a executer; et cela faict, ji fault que nostre ara
mée marche jusqu'entre Husdan et Bois le due, pour coupper
lc passage de ce costé la , et auparauant faire couler quelque
hombre de gens en ladicte ville de Husdan , ce qui est fort
facil a faire sans aulcune risque. Ces choses obseruées, jl est
sans doubte que Ion se rendra maistre de la ville de Husdan
et de larmée des ennemis et de leur batteaux , qui seront en
la rade de ladicte ville.
La seconde proposition est de Flexeingle et du fort de Rammequin, desquelz Ion se peut emparer en obseruant les moiens
qui ensuiuent, ascauoir : de faire couler et filer deux eens cinquentes hommes dans ladicte ville , ce qui sera tres facile a,
faire, y entraps auec lordre qui leur sera donné, et les departemens et rendez vous ; Ion les j nstruira dailleurs de ce quilz aurent a dire, se presentans a la porto de la ville, affin que lon
ne puisse se meffier d'eux; et neantmoins jl nest pas necessaire,
quilz scachent pour quel dessein. Jlz vont la jusqua lheure
de lexecution ; pour euiter aux jncoueniens, ny mesme quilz se
congnoissent , lon leur donnera vne marque et enseigne que
personne ne congnoistra , sinon celuy qui sera destiné pour les
commander, lequel les fera roarer en lieu secret, les recepura
et assemblera en son logfis , en telle sorte que personne ne
sen pourra appareevoir , et non laissera sortir ny paroistre aulcun , que pour executer le dessein. Jl fauldra auoir homme
confident pour fournir les armes qui sera besoing , et que ce
soient mousquetons portans feu, a cause que la mesche desa
couure son homme. Ces personnes assemblez prest a exploi
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ter laffaire , it conuiendra auoir quelque trouppe pour doener
sccours tout a lheure et mettre bon ordre en ladicte ville. JI
conuiendra aussy a ljnstant mesme , auant que de debarquer ,
faire aduaucer trois eens hommes droit au fort de Ramequin ,
qui sen empareront fort facilement et sans resistance. Cela faict,
jl sera necessaire de le munir et fortifier jncessamment , akin
dempescher , que ceux de Mildebourg ne sen saisissent par
mer ou par terre , ce sera facil de dompter ladicte ville de
Mildebourg et tout 1'isle de Valgue , auec plusieurs aultres
places djmportance.
Lordre pour lexecution sera tel , que lon envoira soixentes
hommes a la premiere teste , et a la teste du haure neuf, cinquentes hommes, a la teste qui est au dedans de la ville, trentes hommes ; cinquentes a la porte de Mildebourg , trentes au
bastion qui aboutit a la mer du coste de la dicte porte de
Mildebourg, et trentes hommes a la ville porte qui conduy au
fort de Rammequin , lesquelz bien conduitz et commandez se
rendront jnfailliblement maistres de ladicte place et la pourrout garder trois jours sans secours , sil en estoit de besoing.
Jay remarque vn aultre moien jnfaillible pour semparer et
se rendre maistre de ladicte place, test, que bon peut escalader
les murailles en deux ou trois endroits fort facilement, scauoir:
a la premiere teste , a la teste du haure neuf , et au bastion
qui aboutit a la mer du coste de la porte de Mildebourg ,
auquel cas jl conuiendra auoir trois ou quatres vaisseaux , garnis d hommes bien resolus et bien armez qui se mettront en
chemin enuiron trois quarts d heure auant les aultres, en sorte
quo les premiers attacquans puissent estre montez la muraille,
quant les aultres arriueront, qui suiuront aussi tost et soustiendront les premiers. Jl faudra des eschelles de dix a douzes
pieds de long aux deux testes , et pour le bastion jl en faudra de dixhuict pieds de long et de largeur pour monter trois
ou quatres hommes de frond ; ceux qui suiuront, saddresseront
aux deux testes denommees cy dessus et se rendront aussy
tost maistres de deux pouts , de celuy proche la bourse et de
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celui qui conduy du viel haure au neuf, n de se pucdrr
joindre et rencontrer plus facilemeet aueo ordre, en ce fa rtt,
lon se peut aizement rendre maistre de la dicte ville et de
plusieurs aultres places jmportantes et voisines sans peril.
La troisiesme proposition regarde la villa de la Bride,, de
laquelle ion se peut aussy rendre maistre et, de plasiemad.
tres places voisines d importance , comme de la Haab, ,
et Laluontselus et du Baguet , en observant ce (lei , fin,
test ascauoir : quil conuient jntroduire et faire cou er j
eens cinquentes hommes dans ladicte ville, fil a. fil, et e
entrer la pluspart les jours de marebé , Win que lon, Ile sen
puisse apparcevoir, et que ceux que Ion enuoira nayent auleutte
congnoissance les rus des aultres , et ne seechent pobit le
subject pourquoy on les enuoye en ce lieu, $Iement quill
seront raniasses et a lheure de lexecation, j sempareroade
la porte , qui mene a la mer , et des deus, bastions , q s,
situez lvn a la droitte , laultre a Ia gaulehe de ladicte pork,
ensembe de deur ponts , affin que le passage en sóit are et
que lon ne les puisse leuer. Celuy qui sera sur les lieu pour
commander et pour rassembler pan son logis les personnes ey
dessus, qui auront chacun leurs rendevous , a meeure qui lea
rencontrera , duquel jl ne sortiront point , qua lbeure de WA*
cution. JI faudra que le secours vienne de Douquerque et
que lon fasse embarquer ceux que Ion vouldra faire entrer
au haure de la ville sur des vaisseaux marshans , maps,
nez de vaisseaux bien armez pour les eseorter ; parts s de

Donquerque , fauldra prendre routte vers la mambo on titer
vers Londre , comme loccasion se presenters le mieux , et pis
tourher vers la Brille et entrer dans le haure diment, sans
feinte ny ayant aulcun obstacle, ny de nuiet, ny de jour.
conuieudra doneer le signal en entrant , affin que caluy qui
commandera ceux, qui seront dans ladicte virile, le puissant co wnoistre et commander aussy tost a faire son effect, et les astri,
vans pareillement qui emporteront la place sans auicnne difficu 4d.
Lon peut en mesme instant faire le mesme effect et se reus
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{ire maistre de la Maslanselus , de Laluontselus et du Flaguet ,
ensemble de tous les vaisseaux qui seront esdites places , et
pour sy maintenir jl fault mil hommes , a chaque selus , et
au Flaguet douzes tens hommes , et moiennant ce lon se rendra
facilement maistre de toute la Hollande , car de la Maslanselus
lon peut jnonder la pluspart de la Holande en moles de trois
heures , sans que lon y puisse donner aulcun empeschement.
Lon peut aussy par vn aultre moien semparer de ladicte
Brille , eest a scauoir : en plantant lescalade au bastion qui
est du toste gaulche de la porte qui conduy a la mer , de la
queue et dudict bastion lon se rendra facilement maistre , ensemble de laultre bastion, qui est a droit, et des deux pouts,
lesquels lon emportera jnfailliblement , estans attacquez auec ordre et courage. Jay remarque vne place pour faire le debarquement a son aize , qui est distante dune derny lieue de ladicte ville , et ny a aulcunes maisons ses enuirons ; fauldra la
debarquer quatres a cinq eens hommes bien armes , ayans des
esehelles de (lix huist a vingt pieds de long , de large pour
monter trois ou quatres hommes de frond; les aultres, qui
arriueront auec les vaisseaux , se debarqueront au haure de
ladicte ville , entreront aussy tost par la porte cy dessus et
se rendront maistres de ladicte ville sans aulcun manquement
par vn mesme moien , et en mesme temps ion se peut emparer de la Maslanselus , de Laluontselus et du Flaguet , enioyans les nombres (]hommes, deelarez en larticle cy dessus.

J. dela Haye.

448

20. Vergadering. 29 November 18/2.
Bibliotheek. Lisle chronologique des ails d orrdonnancea de&
Pays-Bas Autrichiens de 1700 a 1750. &raken hefdi ende

de geschiedenis onzer overzeesche bezittingen in het begin der
17e eeuw. Uitgave van het keizerregt door den hoogkersar
Bondam. Extract uit de rekening van den Murk' van $land, Philips van Dorp, 1409--1410.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer F. van Dijcke, te Bru,+,e.

Recueil Héraldique avec des notices généalogiquee et historireit
sur un grand nombre de families nobles et patrkiennes de la

et du franconat de Bruges, par F. van Dijcke. Bruges, Iii.
Van den beer F. A. Snellaert, te Gent.
Oude en Nieuwe Liedjes, bijeenverzanleld door F. A. SIteil ert.
Gent, 1852.
Van den heer E. de Busscher, te Gent.
Levensschets van J. L. Kesteloot. Gent, 1852.
Van de Redactie.
De Katholiek , October, 1852.

Lisle chronologique des édits et ordonnances de Pays-Bas, Autrichiens de 1700 à 1750. De hoogleeraar G. W Vreede , te
Utrecht, vestigt de aandacht der leden op dit belangrijk werk
en zou het wenschelijk achten , dat op soortgelijke wetenschappelijke wijze bijeen verzameld en uitgegeven werden al de besluiten en ordonnantiën van de Noordelijke Nederlanden, een
arbeid , welke voor de beoefening der geschiedenis van dat
tijdvak zeker vele nuttige uitkomsten zoude opleveren.
Stukken betref7ende de geschiedenis onzer overzeesche bezittinges

in liet begin der 17e eeuw. De hoogleeraar P. J. Veth , te Arsterdam , aan wien deze, door den heer P. A. Leupe mede*
deelde en in de vergadering van 4 Sept. Ll. toegelichte, stuks
ken (zie Kronijk bl. 334 en volgende) ter beoordeeli ug waren
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toegezonden , heeft dienaangaande hoofdzakelijk het volgende
medegedeeld :
Dat omtrent de belangrijkheid dier stukken geen de minste
twijfel bestaat, zijnde dit vooral het geval met het zeer karakteristieke » Cort verhael van 't profijt enz., dat de Nederl.
Compagnie in Japan sonde genieten", en met de stukken betreffende de zaak van den heer Pieter Nuyts, omdat deze zaak
door onze schrijvers vaak zeer verschillend is verhaald geworden. Jalentijn heeft (onder Formosa) de geschiedenis van
Nuyts, ofschoon door eenige authentieke stukken toegelicht,
zeer verward en geheel onverstaanbaar voorgesteld. Een brief,
door dien schrijver medegedeeld als door Nuyts geschreven in
1627, vóór zijn vertrek als gezant naar Japan , is blijkbaar
eerst geschreven den 16 Junij 1628 , na de aanhouding der
Japansche jonken , die in bet volgende jaar te Formosa kwamen, en het in dien brief vervatte verhaal wordt blijkbaar
vervolgd in het journaal of dagverhaal , iets later door hem
medegedeeld en aanvangende met 29 Junij van dat zelfde jaar.
Uit de stukken nu door den heer Leupe medegedeeld schijnt
te blijken, dat Nuyts niets meer dan zijn pligt heeft gedaan
en wat de zorg voor zijne eigene veiligheid en die der hem
toevertrouwde sterkte eischtte , ofschoon deze zaak door verkeerde voorstellingen, in Japan daarvan gegeven, de belangen
der Compagnie aldaar zeer heeft benadeeld. De heer Lauts ,
ofschoon vermoedelijk bekend geweest met de medegedeelde
sententie van den raad van justitie te Batavia van 17 Sept.
1633, heeft dan ook in zijn Japan de zaak geheel in het voordeel van Nuyts voorgesteld, en teregt, wanneer men in aanmerking neemt, hoezeer onder het bestuur van Koen en Speck
alles, ook het regt, voor de belangen der Compagnie moest wijken. Nuyts schijnt daaraan, even als vele anderen, b. v. Schouten en Le Maire , door Koen , die zich in de zaak van Kortenhoef zeer hardvochtig betoonde en de softe profijten boven
alles schijnt gesteld te hebben , opgeofferd te zijn. Dat de
voornoemde sententie van belang is, om als eene bijdrage tot
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de kennis dier tijden openbaar gemaakt te worden , is buiten
twijfel, maar zulks is niet minder het geval met de schriftelijke beantwoording door N uyts betrekkelijk zijne verzending
naar Japan ter verantwoording , omdat daaruit de onwaarheid
blijkt van het later uitgestrooide , dat hij geheel vrijwillig en
uit eigene beweging naar Japan is vertrokken. Beide stukken
kunnen dit duister punt onzer koloniale geschiedenis opheldéren.
De stukken betreffende den handel van Perzië , sub n° 4
medegedeeld (zie Kronijk bl. 336), komen den heer V. mede
zeer belangrijk voor , daar bij onze geschiedschrijvers daaromtrent zeer onvolledige berigten uit dat tijdvak voorkomen, terwijl de veelvuldigheid en uitgebreidheid van de betrekkingen
der Compagnie, reeds zeer vroeg met die landen onderhouden,
allezins de opmerkzaamheid verdient. Ook de overige stukken kunnen hunne belangrijke zijde hebben en zijn vermoedelijk in druk niet bekend , ofschoon het mogelijk is , dat b. v.
de seinbrief sub n° 7 voor rekening der Compagnie is gedrukt.
Men besluit, ingevolge dit verslag, de door den heer Leupe
medegedeelde stukken te stellen in handen der Commissie van
Redactie ter spoedige plaatsing in een der genootschappelijke
werken. Tevens wordt de voorzitter verzocht , om den heer
Leupe beleefdelijk te verzoeken uit dit belangrijk handschrift
tevens afschrift te nemen der stukken , Sumatra en de omliggende eilanden betreffende , voorkomende in het 115. van bl.
1-23 (zie Kronijk bl. 271), vermits de heer V. zijn bijzonder
verlangen heeft te kennen gegeven om deze bescheiden, welke
vermoedelijk veel belangrijks zullen bevatten , te mogen raadplegen.
Uitgave van het keizerregt door den hoogleeraar Bondam. Het
is bekend, dat in het Corpus juris Germanici e bibliotheca
Senckenbergiana , tom. I. p. 1-124 , afgedrukt is , onder
den naam van Kayserrecht , eene verkorte bewerking van den
zoogenaamden Schwabenspiegel. Van dit werk deed de hoogleeraar Bondam te Utrecht in 1777 eene nieuwe , met zijne
aanteekeningen voorziene, uitgave drukken, welke reeds gevor-
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Berd was tot aan het 100 ste hoofdstuk des tweeden boeks en
dus de grootste helft des geheelen werks bevatte, toen die
druk bleef steken ; vgl. Eichhorn , Deutsche Staats- und Rechtsgescliichle, II. S. 316, Mittermaier, Grunds. des Deutsch. Frivatrechts, I. §. 7. not. 8. Wie de werkzaamheid van Bondam
en zijne verdiensten voor de kennis der oude geschiedenis en
instellingen onzes vaderlands kent, zal overtuigd zijn, van hoeveel belang het zijn zoude, deze aanteekeningen en wat daarvan
reeds was afgedrukt nader te leeren kennen , en het is daarom
dat de heer B. J. L. de Geer , te Utrecht , de aandacht van
het Genootschap niet alleen daarop heeft willen vestigen, maar
tevens daardoor de vraag tot alle beoefenaren der geschiedenis
en des regts heeft willen rigten, of die aanteekeningen ook nog
ergens zouden zijn op te sporen, hetzij geheel of gedeeltelijk,
en of de HSS. door Bondam tot zijne uitgaaf gebruikt , ook
nog ergens zouden te vinden zijn? Eene uitgaaf naar die HSS.
en met Bondams aanteekeningen verrijkt zou , ook in dezen
tijd, waarin de geschiedenis des Germaanschen regts weder zoo
ijverig wordt beoefend , zeker allerbelangrijkst zijn.
Rekeninge van heer Philips van Dorp , tresorier generaal van
de graaflijkheid van Holland , Zeeland ic., onder Willem van
Beyeren , de vie van dien naaar, anno 1409, 1410. volgens de

beschrijvinge van jonkr. lMatthijs vander Hoeve in het iv e deel
van zijne nog ongedrukte Handvest-Kronijk op het jaar 1409,
niet woordelijk, maar onder de gedaante van een uittrekzel beschreven. Medegedeeld door den heer jhr. J. P. Six van Hillegom,
te Amsterdam , naar een afschrift als voren , zie Kronijk bl.
195, 209 en 380.
1409.

Hoe heer Philps van Dorp in qualiteit van tresorier van
den ontfang ende uitgeven sijn rekeninge doet vande goeden ,
renten , forfaiten ende vervallen van hertog Willem van Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
heer van Vrieslant , zedert den 26 dag in Februario anno
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1409, naden loop s hofs van iollant, tot in Februario 1410,
dats een termijn van een heden jaare, in pajement den Engelschen nobel voor 6 sc. en 8 den. gerekent , en deze rekeninge is gedaen in ponden gr. Hollandts.
De tresoriers der graven van Hollant, Zeelant en Vrieslant
dienden gemeenlijk maar een jaar.
Den ontfang bestont in vijf punten , als : 1 wat hij ontfing
van zijne dienstluden van Hollant en Westvrieslant , 2 van
zijne dienstluden van Zeelant , 3 opde tollenaren, lombaerden
ende sleyschat , 4 op Beleenden gelde , van verkof te goeden ,
van ofval van beesten , van breuken , 5 van den hondertsteu
penning en alrehande stucken.
Van den wtgeef zal op zijn plaats gesproken worden.
Ontfang.
De voorn. tresorier eerst van zijn genade den Beyervorst
voors. ontfaen hebbende de somme van 16 ;:, 13 sc., 4 d.
gr., geschiede t zelve hij deselve somme met sijs gesinde tot
Scoonhoven gedaan hadde. (?)
Item j Julij ontfaen van hr. Gerrit van Zijl 600 France
cronen , daer af hr. Dire vander Merwede in afkortinge van
sijne soudye, diemen hem schuldig was , tot Heukelom verdient
hadde , 50 cronen , blijft den ontfang des tresoriers 550 cro13 sc., 4 den.
nen , f. 91
Item den x Septemb. ontfaen van Willem Eggairt ende ter
verrichtinge, die jegens de Gelderschen gebezigt worden , 33
..
^: ,

6 sc., 8 den.
Somma van ondank, 141 ,. , 13 sc., 4 d. gr.
Eersten ontfang vanden houtvester van t Haarlemmerhout.

1. Namelijk van Claes van Ruven , houtvester , 50 fiance
cronen , f. 8 is, 6 se. 8 den.
2. Den 6 Mey van heer Dirk van Duvenvoirde, balliuw van
Rijnlant , 11 ii , gr.
3. Van hr. Barthout van Assendelf, balliuw van Kennemerlant en van Vrieslaat , die hem te wijn gelde ende te laken
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gelde gehoogt worden in zijnre leste rekeninge inden IJage ,
den 19 Augusty 1410 , 90 t6, 8 sc., 7 den.
Van Joost Huysmans, van wegen heer Herberen van IJsselsteyn , balliuw van Amstellant ende Waterlant, van wijngelde
en lakengelde , 16
, 13 sc., 4 den.
5. Van Philps de Blote , van Daniel van Cralingen , balliuw
van Delflant en van Schielant , 16 ;:, 13 sc., 4 den.
6. Van Philps de Blote, balliuw van Delflant en Schielant ,
die hij den tresorier leverde vande dading van Berkel , 116
..
^: ,

13 se., 4 den.
7. Vanden balliuw van Rotterdam, hr. Philips van Spangen,

die hij opt balliuschap meer leende dan daer te vooren op
stonde , 150 cronen , f. 25 iE gr.
Item van dezelve ontfaen 36 6:, 7 den., van sijn dienst a°
1418 ende om dat hij op sijn oude recesse sonde blijven staan,
36 sc., 7 den,, 3 holl.
8. Van Dire Saejen , balliuw van Schiedam , van wijngelde
ende lakengelde , 14
20 den.
Vanden balliw en rentmeester vander Goude, Jan van Heteren , 66 G, 4 sc.
9. Van hr. Willem van Gent, rentmeester van Kennemerlant
ende van Vrieslant, te wijngelde ende te lakengelde , niet.
10. Van hr. Gijsken vanden Poel, casteleyn ende schout van
st. Geertrudenberge, 12 ,, 10 sc.
11. Vande schout van Amsterdam , genaemt Heyn Noort ,
25 iE gr.
12. Van Floris rotten Camp, schout van Haerlem, 25 ;: gr.
13. Van Gerrit Mellin, schout van Delf, 8
6 sc., 8 den.
14. Van Claes Hemensz. en Pieter Janszoon ontfaen , die
sij opt schout-ambocht van Edam leenden, boven latter Jan
van Loenen op staende had, 175 cronen, f. 29 3 se.,
4 d. gr.
15. Van Coppen Ponssen , schout van Oudewater , ontfaen
van wijngelde en lakengelde , 10
gr.
16. Van Picynout van Brakel , dijkgrave van Zuithollant,
VIII. J.

32
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vande dorpen van Nederveen , Waspyk , Raemsdonk , vander
Zudwijn , Cleyn Waspyk en vander Donk , roerende van zulken gescheyde als Jan vander Zijdwijn der dorpen voorn. of te
recht geset hadde voorden dijkgrave , t welk aenden grave en
zijnen rade gebleven wert te scheyden , 39

ui ,

7 sc., 6 d. gr.

Somma heeft hr. Philps van Dorp vande dienstluiden van
Hollant voors. ontfangen , 667 ;i, 18 sc., 4 den. gr. holl.
Tweede ontfang vande beede van Zeelant.
1. Van hr. Jan Stierbier ontfangen vande reede vander
Tholen , 70 ii gr.
2. Van hr. Floris van Haemstede, balliw van Zierikzee, 83
6 sc., 8 den. gr.

ii ,

3. Van Jan vander Maelstede, balliw vander Goes, van wijngelde ende lakengelde , 58 ii, 6 sc., 8 den. gr.
4. Van Hector van Remmerswael , bastaert , balliw van
6 sc., 8 den.
Remmerswael , 33
5. Van Raes van Haemstede, balliw van Middelburg, 16 ii
13 sc., 4 den gr.
6. Van Testijn van Renesse, balliuw van Brouwershaven, 3
6 sc., 4 den. gr.

iE ,

7. van hr. Philips van Borselen, rentmr. Bewesterschelt, 568

ii , 6 sc., 4 den.
8. van Arent van Moermont, rentmeester Beoosterschelt, 16
;i , 10 sc. gr.

9. Van hr. Floris vanden Abele, rentmr. Beoosterschelt ,
441 ;i, 5 sc., 4 den.
Van Guido, bastart van Bloys, rentmr. en balliuw van ter
Tholen, bij heren Jan de Bastart van Bloys, zijn broeder, 55
ii ,

5 se., 8 den.

2 Somme vande dienstluden van Zeelant ontfaen , 1346 ii
12 den., 8 myten.
Derden ontfang vande gemeene tollenaren.
Van Wouter van Gent, tollenaer tot Woudrichem, 10

gr.
Van Dirk de Bruynen, tollenaer tot Geervliet, van wijngelde

en lakengelde , 59

iE ,

10 se., 10 den.

;i
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Ontfang vande lombaerden.
Vande lombaerden van Dordrecht , 31 ;:, 14 se., 4 den,
Van Anthonis ende Laurens , lombarden van Oudewater , 6
, 13 sc., 4 den.
Vande lombarden van Zierikzee , 28 fg, 10 sc. gr.
Ontfang van sleyschat.
1. Van de stede van Amsterdam van sleyschat, dat die den
grave sculdig waren op st. Jans dag anno 1410, 110 Wilhelm.
hollandse gulden, 12 , 7 sc., 6 den. gr. 2. Vande stede van
Grotebroek , 30 Willi. holl. gl. 3. Vande stede van Hoorn ,
60 gl. 4. Vande stede van Enkhuysen , 25 gl. 5. Vande
stede van Edam , 29i gl. 6. Vande stede van Monikendam ,
401 gl. 7. Vande stede van Schellinkhout, 81 gl. 8. Vande
stede van Haerlem , 200 gl. 9. Vande stede van Alkmaer,
81 g1. 10. Vande stede van Heusden, 12 kronen, t stuk 40
groten , 17. holt. gl. 21 gr. 11. Vande stede van s Gravesarde en Zantambagt , 25 holl. gl. 12. Vande stede van
Schiedam , 40 gl. 13. Vande stede van Rotterdam , 60 gl.
14. Vande stede van Delft, 130 gl. 15. Vande stede vander
Goude , 125 gl. 16. Vande stede van Oudewater , 44 gl,
17. Vande stede van s. Geertenberge, 50 gl, 18. Vande stede
van Medenblik , 40 gl.
Somma 113
4 sc., 8 den. gr. holl.
Van hr. Barthout van Assendelft, balliw van Kennemerlant
en van Vrieslant, mede van sleyschat, 102
9 sc., 11 d. gr.

Van Claes, de bastart zoon van Cronenburg, balliw van Loosdrecht , van sleyschat int balliuschap van Amstellant , Waterlaat en vande Zeevang , 22 ;:, 12 sc. den.
Vande bueren van Loosdrecht , 2
16 sc., 3 den.
Van Daniel van Cralingen wttet balliuschap van Delflant ,
13
13 sc. gr.
Van t heemraetschap van Schielant , 15

8 se., 4 den.
Item vande zelve van 4 jaaren verloops, 20 .., 13 sc., 11 den.
Vande gemeene bueren van Venkoop van 4 jaarera, 2 ii, 18
sc., 7 den.
32*
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Van die van Hoogwoude, van haar agterstal, 2 f, 5 se. gr.
Vant balliuschap van Rijnlant , 51 H, 11 sc., 8 den.
Item vanden sleyschat, verschenen Kersavont 1410, de navolgende steden : als s Gravezande en Zandambagt , zamen 25
holl. guld. Schiedam 40 gl. Rotterdam 60 gl. Goude 125
gl. St. Geertenberge 50 gl. Oudewater 441 gl. Vlaerdingen
10 gl. Oudewater 441 boll. gul. f. 44 s , 17 sc., 9 den.
3, Somma vande tollenaren , lombaerden en van sleyschat ,
f. 576ft,8sc.,41 den. gr.
Vierde ontfang van geliende gelde.
Vande stede van Middelburg ontfaen 1000 goude Engelse
nobelen , t stuk 72 gr. gerekent , die wij weder afkorten zullen, 341 ;3, 13 sc., 4 den.
Desgelijks vande stede van Zierickzee 2000 Vranse tronen,
t stuc tot 40 gr., hier op ontfaen 1000 Ionen , 166 s;, 13
ze., 4 den.
Vanden abt van Middelburg 300 Vranse cronen , 50
Vande stede van Haerlem 700 croonen.
Vande stede van Delf , 600 cronen.
Vande stede van Leyden , 500 cronen.
Vande stede van Amsterdam , 500 cronen.
Vande stede vander Goude , 300 cronen.
Vande stede van Rotterdam , 200 cronen.
Vande stede van Schiedam , 100 cronen.
Vande stede van Oudewater , 100 cronen.
Comt zamen 3000 cronen , t stuk tot 41 grooten , f. 592
..
^.

, 10 sc. gr.
Somma van geleender gelde ontfaen om weder af te korten

1070 it, 16 sc., 8 den. gr,
Ontfang van verkofte goeden.
Item van een deel schots goet , ter Veer aengehaelt ende
verkoft bij hr. Philps van Borselen, rentmeester Bewesterschelt,
der vrouwen vander Veer , ende Jan vander Mijen daerom
gesent is van wegen den grave, beloopt dat vande goeden gecornea is 850 cronen. Ende also den grave den jonchere
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vander Veer de helft daer of gegeven heeft , zoo bleef des
graefs deel 425 cronen , hier weder van tosten afgegaen 30
cronen, 24 gr., zo bleef bij den tresorier ontfaen 394 cronen,
16 groten ; f. 65 s;, 14 sc., 8 den.
Van ses schotten bij Deventers vercogt voor 100 tronen ,
16 i, 12 sc., 4 den.
Vanden grave gecogt bij Claes Penthier 118 gemeten am•
bogts , elc gemet voor een guide , 8 y;, 11 sc. gr.
Van Claes Geryt Aelboutzoon , schout van Wieringen , ontfaen voor zeker erfenis van bastardijen, 20 ii, 16 sc., 8 den.
Van Jan van Goch ende Dirk de Bloote ontfaen van coop
van negen mergen lants in Tysselijnswaert 8 nobelen , 2 y;
13 sc., 4 den.
Van Hughe Colijns van alzulcke ambochten als den grave
anbestorven waren in Zuitbevelant in Zeelant van Pontsiaen
van Sabbingen, dats te weten, in Valkenesse 53 gemeten, 88
roeden , t gemet voor 6 se., f. 16 g: , 2 se., 9 den. Item ten
Waerde 74 gemet, 100 roeden , elk gemet voor 4 sc., 6 den.
gr., f. 16 ii, 14 sc., 6 den. Item inde Mare 1261 gemet,
6 roeden , dek gemet voor 2 sc., 4 den. gr., f. 14 s:, 15
sc., 4 den., zamen f. 47 ;I, 12 sc., 5 den.
Van ontfang van lakenen 200 croonen, f. 33 tt, 6 sc., 8 den.
Somma van verkofte goeden beloopt 195 f:, 8 sc., 1 den.
Ontfang van ofval van beesten.
Item zoo zijn gelevert binnen den tijt deser rekeninge 266
ossen huyden , daer of getogen die tot Haerlem , tot Schoonhoven , tot Breda ende anderwaert verteert werden bijdo
meesterknapen , 15 ossen, zo blijft 251 huyden , daer of hebben die meesterridderen ende meesterknapen voor haer recht
gehad vander hoogtijt van Paessen , van Pinxteren ende van
Alreheylige dagen t zamen 21 huyden , zo blijft 230 huyden,
die Claes, de zadelmaeker, cogte t stuck om 48 grooten; maer
overmits dattet niet alle volle huyden en waren , alzoo inden
coop overgedragen was , so wierde hem stuk over stuk gere•
kent 44 groten, fac. 253 cronen , die maken 42 ;:, 3 sc., 1 den.
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Item so sijn gevallen ende verteert in s graven herberge zedert den 22 Maart anno 1410 totten 6 dag in Decernbri daer
naestvolgende , eerst 345 ruigge schaepsvellen, daer of die cocx
gelevert voor haer recht vander hoogtijt van Paessen 50 ruge
vellen , ende vander hoogtijt van Pinxteren 51 ruge vellen.
Item vander hoogtijt van Allerheyligen 18 ruge vellen.
Item nog alzo de graef nae Breda toogh omt kipt aldaer te
heffen , zoo zijn gevallen opde voors. reyse 20 ruge vellen,
comt 139 vellen , die afgekort , zoo blijft 206 ruge vellen ,
daer of vant stuk ontfaen 12 groot, f. 10 6 sc. gr., ende 500
schoorlinge vellen , daer of vant stuk ontfaen 3i gr., f. 7 it
5 sc., 10 d. gr.
Item 568 blote vellen , vant stuk ontfaen een boddrager ,
f. 4 yt, 14 sc., 8 den. gr.
Item 20 herfschaer vellen, vant stuk 6 gr., comt zamen 22

..
i; , 6 sc., 8 d. gr.

Nog van huyden ontfaen , 21 it, 13 sc., 4 d. gr.
Somma van ofval van beesten 86 st, 3 sc., 4 den. gr.
Ontfang van breuken.
Eerst vande bueren van Bergen van sulke breuken ende
misdaden , als sij tegens den grave ende sijne heerlijkheid gebreuckt hadden , om dat sij des graven gebode overhorig geworden waren , boven dat dien rade ende clercquen daar of
hadden , 300 nobelen , f. 100 il t gr.
Van Claes den Walen en jonge Claes de Walen, zijn zoon,
33 it , 6 se., 8 den gr.
Van Vranck Carbo van Middelburg , 10 st , gr.
Van Heyn, de bastaert van Langedijk , 3 it, 6 sc., 8 den.
..
Vande lombarden van Zierixzee , 100 i;
Vande 4 dorpen wt Waterlant , als Waerder , Middelijc ,
Coedijk ende Etershem, voor zulke breuken van dat zij een deel
van heure riemtale afkoften van wijlen hertog Aelbert ende
sulck geelt als sij flair of schuldig waren , niet en betaelden ,
ende daerenboven heur mantael van Stavoren ende anderswaert daer sij schuldich waren te dienen , t huys gehouden
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hadden, daer sij of dadingden om 200 Engelse nobelen, f. 66
..
ft , 13 sc., 4 den.
Vande stede van Medenblik 500 croonen, f. 83 gis, 6 sc., 8 den.
Van hr. Willem van Egmonde vande breuken vande Hogenmoer bij Zevenhuysen 1400 Vrankse tronen , f. 233 , 6
sc., 8 den.
Van Gerrit van Zevenhuysen , bastaert , 100
Van Henric van Torenburg , 50 /: gr.
Van hr. Philps van Borselen, rentmeester van Bewesterschelt,
is gecomen 600 croonen , van Willem Jan Allarts , die eersen
man int look doodsloeg , daer of hij in s graven genade ging,
van lijf en goede ontfaen , 99 s: , 17 sc., 3 den gr.
Van zommige personen van Hoorn , die op Paesdag lestleden gebruekt hadden binnen Hoorn, 3680 croonen, die maken
..
613 ^: , 6 sc., 8 d. gr.
Van zommige personen van Zierixzee, 134 ii, 6 sc., 8 d. gr.
Van Geerlof Geerlofsz., van dat hij balling s landes geleyt
13 sc., 4 d.
wierd , 6
Vande bueren van Wieringen , van dat hen geboden was die
Noortkog te dijken, dat sij niet en deden, 16

II, 13 sc., 4 d.
Vande bueren van Loosdrecht, dat sij haer volle mantail tot

Stavoren niet gehouden en hadden , 47

II , 10 sc.
Van Willem Schoblant , bastert van Zeveubergen , 28 ,s
6 sc., 8 d.

Vande stede van Hoorn van breuken , 167 II, 14 sc.
ende andere.
Comt den ontfang van breuken 2002
14 sc. 7 den. gr.
Summarum van gelienden gelde, van verkofte goeden, ofval
van beesten , van breuken , beloopt den ontfang 3355 ;'s , 2
sc., 8 den. gr.
Vijfden ontfang vanden Ilondertsten penning.
Vande borgemeesters van Monikendam , I

gr.
Vande stede van Leyden bij Pr. Boyteweg 108 I: ,19 sc., 1 d.
Van hr. Barthout van Assendelft en den bueren van Assen..
delft , 25 ^. gr.
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Vande stede van Hoorn , 104 pg , 12 den.
Van hr. Barthout van Assendelft, balliw van Kennemerlant
en Vrieslant , 190 i, 14 sc., 10 d.
Van dezelve vande bueren van Velsen bij Jsbrant van Alcmade, 29 ;;, 6 sc.
Vant laat van Woerden bij hr. Gillis van Cralingen , 18
st 2 sc., 11 d.
Van hr. Herberen van IJsselsteyn , balliw van Loosdregt.
Van hr. Wouter van Mijnden.
Van Zweder Ansemsz. van Ruweel , 44

, 6 sc., 2 de.
Vande abdisse van Rijnsburg, als inde ambagten van Rijnsburg en van Boscoop , 2 ^ ^ , 6 sc., 8 d.
Van binnen Vlaardingen , 4 i: 10 sc.
Vande stede van Haerlem , 66 ;:, 13 sc., 4 d.
Van Jan van Heteren , balliw vander Goude , 5 iE gr.
Vande beer van Nyenrode , vant ambagt Velsen per reste ,
0;:,33sc.,4d,
Van Alkmaer , 10

iE,

3 sc., 4 den.

en andere.
Somma beloopt den 100 e penning ontfank 618
10 den gr.

15 se,,

Ontfang van alrehande stucken.
Vande stede vander Goude vande jaerlixe pacht , die de
stad den grave gelooft hadde voort derdedeel vande vreemder
excijs, aldaer verschenen Martijnsdage anno 1410 , 13
5
sc., 5 den.
Vande stede van Alcmaer ontfaen , omdat den grave hen
een nieuwe gerecht setten soude, 500 croonen , 91 :, 13 sc.,
4 den. gr.
Somma van alrehande stucken ontfaen , 342 I: , 13 sc.,
9 d. gr.
Somma vanden 100e penning ende van alrehande stukken,
961
9 sc., 7 den gr.
Somma sommarum van alle den ontfange voors. beloopt
6907 ^;, 1 den. gr., 8 mijten.
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21. Vergadering. 18 December 1852.
Bibliotheek. Correspondentie. Rapport van een zeetogt ter ontdekking der lengte op zee en over de afwijkingen
io jkingen van het kompas.
Les églises les plus remarguables en Danemarc. Alphabetisch
register op de Geschiedenis van het Nederlandsch Zeewezen , en
lijst van historische stukken voorkomende in de zeevaartkundige
tijdschriften. Oorspronkelijke notulen van den Raad van State,
1581 en 1582. Verbalen van Grijspere en Lent , commissarissen der troublen in 1567 en 1568. Vervolg van het extract
uit de rekening van den thesaurier van Holland , Philips van
Dorp, 1409-1410.
Bibliotheek. Ten geschenke ontvangen :
Van den heer mr. A. Telling , te Franeker.
Eenige levensbijzonderheden van de dichters Simon en ,Tan Althuysen , door mr. A. Telting.
Van den heer dr. P. J. Vermeulen , te Utrecht.
Tijdschrift van Utrecht , 4e deel , 3e en 4e stuk.
Van den heer jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt, te Utrecht.
Notice sur l'Evangelisation de la ville de Louvain , par M.
Ed. Panchaud. Bruxelles , 1850.
Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente, door
dr. Johannes Tideman. Rotterdam , 1852.
Van de Redactie.
De Katholiek , November 18 52.
In ruiling ontvangen :
Van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde , te
Leiden.
Nieuwe reeks van werken der Maatschappij. Deel IV--VIIa.
Correspondentie. De weduwe van ds. J. Was te Waterlandskerkje geeft kennis van het overlijden van haar echtgenoot,
gewoon lid des Genootschaps.
Rapport van een zeelogt ter ontdekking der lengte op zee en
over de afwijkingen van het kompas. Omtrent dit handschrift,
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medegedeeld door den heer dr. N. P. Visscher (zie Kronijk bl.
361), heeft de heer J. Swart, te Amsterdam, wiens gevoelen
daaromtrent was verzocht , het navolgende berigt :
Het denkbeeld van den schrijver om de lengte te bepalen
door de declinatie der magneetnaald is in lateren tijd meermalen geopperd en ook door Steenstra behandeld in zijne Openbare lessen over liet vinden der lengte op

zee ,

1770, bl. 40. Het

stuk zelf bezit geene wetenschappelijke waarde, terwijl de redenering van den schrijver over die lengtebepaling daarbij onjuist
is. Indien het stuk van Houtman afkomstig zij , zoude het eenig
belang hebben, als bewijs, dat men toen ook de lengte door
de miswijzing heeft willen zoeken en dat men met de gebrekkige instrumenten , die men toen bezat, reeds vele miswijzingen
heeft bepaald. Indien de opgaven dier miswijzingen of afwijkingen der magneetnaald naauwkeurig mogten bevonden worden , zou het stuk van meerder belang kunnen zijn, omdat men
daardoor vele opgaven zoude bekomen, waaruit men de daarin
voorgevallen veranderingen zou kunnen nagaan. De juistheid
dier waarnemingen is echter zeer te betwijfelen wegens de
groote onvolkomenheid der middelen , die men in die tijden
bezat. Volgens den hoogl. Moll, Vroegere zeetogten, 1825, bl.
29, leest men slechts eene enkele maal, dat de miswijzing
van het kompas is waargenomen, terwijl er in het gemeld stuk
zoo vele worden opgegeven. De heer S. oordeelt het in allen
geval noodig om, bij plaatsing van het stuk, iets omtrent
de echtheid daarvan mede te deelen en de onjuistheid van
sommige der beweringen aan te toonen , en beveelt tot dien
einde de hoogleeraren van Rees of Buys Ballot aan.
Wordt besloten gemeld stuk nader in handen te stellen van
een der genoemde hoogleeraren.
Les églises les plus remarquables en Danemarc. De heer mr.
F. N. M. Eyck tot Zuylichem, te Maartensdijk, zendt, namens
den heer dr. G. Burman Becker, te Koppenhagen, eenige aanteekeningen op de voornaamste oude kerken in Denemarken
en een gedeelte van Zweden, met vermelding van het jaar harer
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stichting, ter plaatsing in een der genootschappelijke werken.
De heer E. tot Z. biedt zich , in geval het Genootschap tot de
uitgave besloot, aan, om deze opgave in de Nederduitsche taal
over te brengen , met bijvoeging van meerdere bijzonderheden,
reeds vroeger aangaande den kerkbouw in Denemarken door
den heer B. B. medegedeeld.
Men besluit aan den heer E. tot Z. te verzoeken, om, onder dankbetuiging voor de belangstelling van den heer B. B.
in de werkzaamheden van het Genootschap , aan dezen in bedenking te geven, deze belangrijke opgave in een onzer wetenschappelijke tijdschriften te doen plaatsen, daar het stuk , hoe
belangrijk op zich zelf, minder geschikt voorkomt om opgenomen te worden in de werken des Genootschaps, uitsluitend
bestemd voor stukken en bescheiden, die op de Nederlandsche
historie en oudheidkunde betrekking hebben.
illphabetisch register op de geschiedenis van het Nederlandsch
Zeewezen van jhr. mr. J. C. de Jonge. De beer , P. A. Loupe
deelt mede , dat hij op dit belangrijk werk een register heeft
vervaardigd van personen , die bij de Marine gediend hebben,
en verzoekt over de wijze van inrigting van een bijgevoegd
model het oordeel der leden te mogen vernemen.
Wordt gesteld in handen der Commissie van Redactie, om
nader verslag uittebrengen.
Lijst van stukken die op de geschiedenis betrekking hebben en
voorkomen in de verschillende zeevaartkundige tijdschriften. Deze
lijst , door voornoemden heer vervaardigd en ter plaatsing aangeboden , wordt gesteld in handen derzelfde Commissie , om
gevoegd te worden bij de overige bouwstoffen ter vervaardiging
van een welligt later uit te geven compendium van alle geschiedkundige stukken, welke in de verschillende provinciale
almanakken en tijdschriften verspreid voorkomen.
Oorspronkelijke notulen van den Raad van State , 1581 en
1582. Door jhr. C. A. Rethaau Macaré wordt medegedeeld,
dat door hem uit de zoo belangrijke verzameling van wijlen
den verdienstelijken Jan Schouten , in\ de laatste dagen der
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maand November te Amsterdam in openbare veiling gebragt,
onder anderen is aangekocht een handschrift, op den catalogus voorkomende onder n° 25 en aldaar omschreven : Extract
notulen der Staten Generaal enz. betreffende Staats-Vlaanderen
en Noord-Braband, van den jare 1581 folio 1b b., doch dat door
hem is bevonden te zijn een register in-folio , gebonden in perkament en inhoudende de originele notulen van den Landraad of Raad van State , ingesteld door de Staten Generaal
tijdens de onderhandelingen over de opdragt der souvereiniteit
aan den hertog van AlenCon en v66r deszelfs komst , opdat
(zooals Wagenaar zegt, deel 7 bl. 409) men hem in het kiezen
der leden en in bet stellen van het berigtschrift niet zou behoeven te kennen.
In den aanvang van dit register leest men vooreerst een
door mr. Johan Houfflin , secretaris van den raad, eigenhandig
g eauthentiseerd afschrift in het Fransch van het met den Hertog op den 23 Januarij 1581 te Bordeaux gesloten tractaat;
voorts een gelijk geauthentiseerd afschrift van de resolutie van
de Generale Staten van den ] 3 Januarij 1581, waarbij de Generale Landsraad wordt daargesteld en de Instructie daar voor
wordt gearresteerd , eindelijk de Instructie gearresteerd alsvoren
den 9 Januarij 15 81 voor die Ieden, die uit den Raad van State
zouden worden gecommitteerd om het beheer te hebben aan die
zijde der Maas, waar de Raad zelf niet aanwezig zoude zijn.
Na de copie van twee onderscheidene eeden van afzwering
van den koning van Spanje, volgen de aanteekeningen van het
verhandelde in den Raad, waarvan de eerste zitting heeft plaats
gehad te Gent den 14 Augustus 1581 onder het voorzitterschap van den Prins van Oranje.
In margine van de zittingen zijn de namen der tegenwoordig geweest zijnde leden telkens, doch zeer verkort , aangeteekend , en daar die namen nergens bekend zijn , is het alreeds
belangrijk te weten , welke aanzienlijke personen in die vergadering hebben zitting gehad.
Behalve prins Willem I en den Hertog zelven , die na zijne
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aankomst te Antwerpen het eerst op den 23 Februarij 1582
den Raad presideerde , vindt men , dat bij opvolging leden
zijn geweest , voor zooveel men dit uit de korte benamingen
meent te kunnen opmaken :
De heer van E yre, later benoemd tot generaal der cavalerie;
mr. Nicolaas Meganck, vroeger schepen van de keure te Gent;
Charles van Utenhove , heer van Hooghewalle ; Francois Provins of de Provin, heer van Lauwerburch, 1 e schepen parchon
te Gent ; Adriaan van Coninxloo ; Arnoldus van Eynatten ,
heer van Schoonhoven; Jacques Bort of Burt, schepen parchon
te Gent ; Jaques Taijaert, le raadpensionaris van Gent; Charles van Thersele, schepen parchon te Gent; Jonkh. Charles vanden Rhijne , heer van Nijenburg ; Adolf van Meetkerke , president van Vlaanderen ; Philips van Marnix van Mont St.
Aldegonde ; Noël de Caron , heer van Schonewal, burgemeester van den lande van den Vrije ; Francois de Bourbon, eenig
zoon van den hertog van Montpensier, zwager van den prins
van Oranje, bekend onder den naam van le prince Dolphin ;
Pierre de Melun , prins van Epinoi , senechal van Henegouwen; dr. Johannes Junius; Jean de Merode , heer van Duffel;
Josse Triest , heer van Lovendeghem , schepen van de keure
te Gent; Dirck Jansz. Lonck, burgemeester van Gouda; Egbert Clant, heer van Stedum; Leonard de Casembroot, raad
in den hove van Holland; Adriaan van den Mijle, president
van dat hof; mr. Johan Houdiin, secretaris. Behalve dezen
zijn nog als leden aangeteekend de heeren (uaetjonck, Beijem,
d'Orsmaele, Marotelles, Poederle , Theson, Conincx, van Rijhuizen , d'Oijen , Vermolen en van Lanen, welke bij eene gezette nazoeking ook waarschijnlijk , even als de eerstgenoemden, meer omstandig zullen kunnen bepaald worden.
De Nederduitsche en Fransche taal is door elkander tot aanteekening gebruikt. De Raad heeft zitting gehouden bij opvolging te Gent , te Brugge , te Gent , te Mechelen , te Antwerpen , te Brugge en te Gent , zoodat blijkbaar , wanneer de
Hertog zich verplaatste , de geheele Raad insgelijks volgde.
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De zittingen hadden bijna dagelijks en ook niet zeldzaam
tweemaal daags (v66r en na den eten) plaats ; tot de komst
van den Hertog werden die veelmalen door den prins van Oranje
en , na de aanvaarding van het bewind , meestal door den
Hertog zelven voorgezeten; de laatste aanteekening is van den
7 Sept. 1582.
Deze notulen zijn dus als een allerbelangrijkste authentieke
bron te beschouwen, waarvan nog nimmer is gebruik gemaakt,
althans vindt men daarvan geene de minste melding gemaakt
door Bor, van Meteren, Hooft, le Petit en andere oude schrijvers, noch ook bij de latere geschiedschrijvers, als Wagenaar,
Bilderdijk, Groen van Prinsterer enz., zoodat waarschijnlijk
daaruit nog veel licht zal kunnen verspreid worden over een
tijdvak onzer geschiedenis, waarin eerre dynastie in de Nederlanden even vlugtig is opgekomen, als ten gronde gegaan , en
waarvan nog zoo vele belangrijke punten in het duister zijn
verholen.
Verbalen van Grijspere en Lent , commissarissen in de troublen
van 1567 en 1568. Door den voorzitter wordt , namens jhr.
G. L. F. van Kinschot, te 's Hage, ter tafel gebragt een door
dezen genomen afschrift van de boven omschreven oorspronkelijke verbalen , berustende op 's Rijks archief te 's Hage. Ofschoon J. Marcus in zijne Sententien van den hertog van Alba deze
verbalen schijnt gekend en daaruit zijne bouwstoffen getrokken
te hebben , blijft het niettemin voor de geschiedenis der Hervorming in de provincie Utrecht belangrijk, dit stuk in zijn
geheel te kennen, en wordt het afschrift derhalve door genoemden heer ter plaatsing aan het Genootschap aangeboden. De
heer v. K. meldt daarbij , onderzoek te hebben gedaan bij den
heer Gachard, Rijks archivarius te Brussel, betreffende andere
soortgelijke documenten , inhoudende de werkzaamheden der
commissarissen te dier zake in de andere provincien der Nederlanden, en tot antwoord te hebben bekomen , dat het archief te
Brussel nog een aanzienlijk aantal van gelijksoortige stukken over
het jaar 1567 bezit , en wel voornamelijk betrekkelijk Holland
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en Utrecht , welke stukken onlangs in gemeld archief behoorlijk zijn in orde gebragt.
Gesteld in handen der Commissie van Redactie ter plaatsing
in een der genootschappelijke werken.
Vervolg van het extract uit de rekening van den thesaurier van
Holland, Philips van Dorp , 1409-1410. (Zie Kronijk bl. 451).
Wtgeef.
Volgt den wtgeef, die mede gebragt wert op vijf poincten,
als eerst , van kost , van herbergen , van panthery , bottelrye ,
koken , kamer &c.
2. Dat de graaf zelfs in handen gegeven zij.
Item de gravinne.
8. Van laken , bontwerk , juwelen , harnasch , schilderije ,
peerden en zadelrye, soudye.
4. Groot fourain , klein fourain.
5. Renten wtte coffer , pijperen en heralden , offergeit , en
om Gode gegeven , bode loonen.
Dit ist wtgeven van beer Philps van Dorp vande goeden
vanden grave, die hij ontfangen heeft en weder in zijn oirbaer
wtgegeven , zedert den 26 Februarij 1409 totten 26 Februarij
1410, alle pajement gerekent als voors. staet.
Cost vande herbergen.
De graaf zijnde tussen Hollant en Henegouwen, alzo hij op
de zelve tijt het kint van Brabant hief, 83
6 sc., 8 d.
De gravinne om hare costen te doen tussen Hollant en Henegouwen , 100iE .
Nota , dit geit werde gegeven de boden, als Blootgen, Gijsbert, de klerk, Zeger en Sandrijn , om de kosten inde herbergen te betalen.
Somma in costen van herbergen wtgegeven , 1209 ;: , 10
sc., 10 den.

Panthery , bestaat in terwe , tafelkens en dwalen.
Inden eersten bij Dirk Wiggertsz. tot Delf gecogt ende bijde
penthiers ter pentheryen behoef voort gelevert 15 hoet , 14
achdendeel tarwe, coste t hoet 35 schell., f. mits 5 sc. gr., die
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opde terwe te oncost ging van Delft inden Hage te brengen ,
mits in en wt te schepen , 27 ;: , 5 sc., 3 den.
Nog gecoft tot Delft ende gelevert den penthiers ter pentheryen behoef 5 hoet , 4 agtendeel terwe , cost t hoet 33 sc.,
4 den., mette oncosten , 8 in, 12 sc., 5 den.
Nog 7 hoet 19 agtendeel terwe , cost t hoet 34 sc., 4 den.,
, 2 sc., 11 den.

13

Nog 3 agtendeel terwe Haegse maet, van 2 sak terwe ende
3 sakken meels , om payn de bootse voorde grave ende gra, 24 sc., 6 den.
vinne af te backen , cost 0
Nog 1-1- hoet , cost t hoet 32 sc., f. 2

i: ,

8 sc., 8 den.

Nog 1 hoet 2 gis', 20 den.
Nog t Amsterdam gecoft 18 hoet , 17 agtendeel terwe , cost
34 sc., mits d oncosten te brengen overt hooft naer Leyden,
31

, 10 sc., 2.
Nog tot Delft een hoet terwe niette oncosten, 36 sc., 10 den.
Nog een hoet te Delft , mits de wagenhuer van Delft inden

Hage te brengen , 2 i. , 2 sc.
Ende alzoo t zommige tijden stil weder was , datmen niet
malen en conde, gecoft 9 hoet, 13 1 agtendeel meels, koste t hoet
mits den oncost daerom gedaen van Delft inden Hage te brengen , t zamen 2 i:, 8 sc., 10 den., f. 23 y:, 19 den.
Nog 10 hoet Goutse mate , coste 19 ;:, 5 den.
Nog 5 hoet 7, agtendeel, cost 9 it, 4 sc., 4 den.
Nog 12 hoet , 26 agtendeel , cost 23
6 den.
Nog 15 hoet , 4 agtendeel , cost 26 ;:, 6 sc., 10 den.
Nog 10 hoet , cost 17 s', 15 sc.
Nog 21 koet , 4 ii, 7 sc., 1 den.
Nog 3 hoet , 4 achtendeel meels , 4 q:, 7 sc., 1 den.
Nog 3 hoet , 4 agtendeel meets, 7 ii, 3 sc., 4 den.
Nog 4 hoet , cost 6 ii , 18 sc.
Nog 24 .... meels , 4 ii, 10 sc.
Nog een hoet meels bij Philps de Bloote gecoft, 33 sc., 4 d.
Nog 25 hoet tarwe , 40 it, 13 sc., 8 den.
Nog heeft Henrik Gerrit Alboutszoon gelevert 59 hoet 131
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agtendeel terwe, bijde penthiers ter pentheryen behoef, costen
mits oncosten daer op gedaen , mits dat Henrik een croon
toegeseit werde van elk hoet , omdat hij daer niet an winnen
en sonde , zamen 107 ;, 9 sc. gr., daer of betaelt 8 :, 9
sc., 4 den.
Zoo blijft 98 ;:, 19 sc., 4 den. gr., die den grave Henrik
voors. bewees te onfaen vande stede van Hoorn vande 2000
croonen , die zij den grave gaven voor zulke breuken als die
stede jegens hem gebreukt hadde , en voor in ontfaen geschreven staet.
Item aen 2'h2 elle tafellaekens voorden rade gelevert , d elle
7i- gr., f. 13 sc., 19 den.
Van 2 waterdwalen die lang waren 12 elle , kosten 3 sc.,
10 den. &c., t zamen 39 se., 4 den.
Nog aan tafellaekens en dwalen , 33 sc., 5 den.
Somma wtgeef der pantherye beloopt 286 : , 2 sc., 2 d., 7 h.
Bottelrye.
Bestaet in wijnen ende bieren.
Item aen 10 voeder, 2 aam wijns , min 6 taken, die de bottelgiers ter botteirye behoef (kochten), coste de mede 46
gr., 4 gulden voort pont gerekent , f. 948 gul., 16 stuyvers,
,2sc.,19 den. gr.
f. 71
Van cost en oncost die opde voors. wijnen gingen , van
Utrecht inden Hage te brengen met scrodegelt , tol en maekelaerdye , 2 ^:, 11 den.
Item van 34 aem en drie vierendeel wijns Dordrechts, cost
de aem 30 sc. gr., f. 51 ia:, 9 se., gr.
Item 4 voeder , 2 aam , 18 taken Rijnsche wijns Utrechts ,
coste elck voeder 7 6s, 10 sc., mits 15 sc. gr. te oncost, f. 33
..
^: , 15 sc., 9 den.
Item 21 aem , 13 taken wijns Utrechts , coste de aem 18
guld. mette oncost 3 sc. gr., facit 3 l:, 18 se., 8 den.
Item van 397 aem Uitrechts , fac. 486 ;:, 4 sc. &c.
Van een vat Oostersbier , 8 sc., 4 den.
Van een vat Hamburgerbier, 13 se., 4 den.
VIII. J.

33
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Van Delfsbier schuldig 1043 croonen , hier op eerst ontfangen 5211 opde hondertsten penning.
Item nog gelijke 5211 croonen vauden tresorier , facit 86

ii , 18 sc., 5 den. Nog van Delfsbier schuldig aen Dirk Wiggertszoon 1046 vaten biers tot behoef vande bottelgiers. Item
nog 15 vaten biers inder raedkamer , comt 1061 vaten biers ,
coste t vat over hooft wetter tonne ende oncost vrij in s graven kelder gelevert , 3 sc. gr., f. 159 i:, 3 sc. gr., Baer van
heeft de tresorier betaelt 153 tt, 16 sc., 4 den.
Van een bootse maleveseye van Delft, cost 4 i:, 13 sc., 4 d.
Somma der bottelryen wtgegeven , 1125 ;:, 9 sc., 11 den
gr., 2 eng.
De kooken.
Bestaet in leverantie van ossen, schapen, weeren, beeren,
varkens , zijde speks , vaten haricgs, wijn-edik , erweten , boter , zout , kokenkruyt , lardeer-spek.
Item in Maert t Utrecht gekoft inde lardier ter koken behoef
6 vaten harings , cost t vat 10 sc., 6 den., f. 3 ;:, 3 sc. gr.
Item 2 vaten wijnsedik, cost t vat 6 sc., 8 den., f. 13 sc. 4 d.
Van 9 varken specx, cost elk varken specx, mits den oncosten vande schipper van Amsterdam inden Hage, 6 sc., 6 den.,
f. 2 ;:, 18 sc., 6 den.
Item van 60 vette weders, coste t stuk 5 sc., 6 den., f. 16
v:

, 10 sc.
Van 10 zijden specx van Utrecht , cost yder 3 sc., 6 d.,

f. 35 sc.
Van vijf vat boteren , coste 13 sc.
Van een stuer den 4 Junij , 30 sc.
Van twee ossen , 3 iE , 18 sc.,
Van 218 scapen van Ziericxzee, t stuc 3 sc., f. 32 ft, 14 sc.
Van een hoet en 7 achtendeel erwten , cost t agtendeel 9
gr., f. 29 se., 3 den.
Van twee quartier souts van Ziericxzee , 6iE ,16 sc., 8 den.
Van 6 beeren op st. Maertens dag t Uitregt mette oncosten,
, 4 sc., 4 den.

471
Van 2 suygende calveren , casten t stuk 4 sc., 2 den,, f. 8
sc., 4 den.
Item van cokenkruyt , zeem , oly, look , asijn , boter , bukking en diergelijke , 92 i:, 19 sc., 2 den.
Somma ter koken wtgegeven beloopt 723 i:, 9 sc., 1 den.
gr., 6 mijten.
Kamer.
iE

Van camerkruyde , wasse, aerbesien , zegelwas gelevert , 180
, 6 sc., 7 den., hier op betaelt 67 iE , 14 sc., 6 den., 18 m.

Den grave zelfs in handen gegeven, om mede te kaetsen , 26
sc., 8 den.
Voor den heralt van Vlaenderen , 20 sc.
1)en grave gegeven, om mitten hertog van Gelre te dobbelen,
60 Rijnsguld., 8 i:, 5 sc. gr.
Somma den grave in zijn zelfs hand gegeven , 66

iE ,

13

sc., 1 den. gr.
De gravinne in haer zelfs hand gegeven.
Eerst bij Willem van Gelre , 2 i:, 15 sc., 7 den.
Item haer gelevert voor haren maentgelde , als van Maerte,
April en Mey, ter goeder rekeninge hij heere Gerrit, haar capellaen , 161 cronen , 32 grooten , nog bij Gerrit Wttenhage ,
schont van Velsen, 127 croonen, f. zamen 288 croonen , 32
gr., die maken 48 ::, 2 sc., 8 den.
Somma den grave en der gravinne zelfs in haar hant gestelt,
107 i:, 10 sc. gr.
Lakenen.
Eerst 12 elle graaw lakens voor een cledinge voor den
grave , coste d elle 19 placken , f. 22 gl., 8 plak. , f. 0 i;
34 sc., 2 den.
Item 3 elle, min een vierendel, rood , wit en blaaw fluweel,
om te besigen tottet graaw laeken , cost d elle 12 croon, f. 0
, 13 sc., 9 den.
Gecoft 10 elle linne laken, om t wambays en coussens vanden
hr. van Thoureynen daer mede te voeren , cost d elle 5 gr.,
f. 0 ,: , 4 sc., . den.
33*
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Voor 2 elle zwart laekens, daer haeken of gemaekt in enen
langen fluwelen tabbert voor den grave, cost d elle 45 groten,
f. 0 ;:, 7 sc., 6 den.
Voor de hr. van Thoureynen 2 elle zwart laeken , cost d elle
58 gr., om coussen en caproen voor hem te maken. Item 2
elle rood , cost d elle 46 groten ; item 2 elle wit , d elle 44
gr.; f. 0 ;:, 34 sc., 8 den.
Item voor des graven wambais van maeken gegeven , 0
5 sc., 6 den.
Voor 16 elle liane laeken, om der vrouwen van Thoureynen
linnen cleder af te doen maken, cost d elle 71 gra., f. 0
10 sc., 3 d., 6 hol.
Voor 2 gereyden van 22 (ellen) rood , d elle 2 sc., 4 den.,
die den Beyervorst des hertogin kint van Brabant te pillegift
(gaf). Item daer toe een elle blaaws en een elle wits , costen
5 sc. gr., f. 22 i:, 16 sc., 4 den.
reen Pieter Buyteweg tot Leyden betaelt van een half laken
puyk zwarts met 2 grote looden voorden grave, costen 25 tronen, 1 boddrag., f. 4 ;:, 3 sc., 6 den.
Van alrehande liane lakenen voor des graven paedgen ende
14 sc.
zijner gesinde van nayen, 2
Somma van lakenen wtgegeven beloopt 144 iE 5 sc., 3
den., gr., 6 hol.
Bont-werk.
Voorde gravinne gelevert 14 syneerden witte voeder, coste
elk voeder 6 croonen, fac. 84 croonen, die maken 14 ;: gr.
Vant geene verleyt was om s graven tabbaerde mede te voederen , 0 ;: , 3 sc.
Voor een grauwen bonten pels voorden grave, 3 se., 10 den.
gr., die met 3 ottersvellen omgelijft werden, t zamen 2 x:,13
sc., 4 den.
Somma van bont-werk wtgegeven 18

3 sc., 3 den. gr.

Juweelen.
Den 13 Junij ' der hertoginne jor. van Brabant, die den grave
en de gravinne van Hollant de tijdinge bragte, dat de Bra-
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bantsche hertoginne van een jonge zoon verlost was, hem gegeven een silveren Beyerschen gordel , tot drinkgelt 40 rijnsguld., f. 5 ;:, 10 sc. gr.
Nota , dat den kinde van Brabant tot een pillegave gegeven
werde bijden grave zekere peerden. Staet inde titel van bodeloonen.
Item den grave van Hollant van hertog Henrik van Beyeren
en ros ontfangen hebbende, die 200 ;:, 6 sc., 8 den. coste,
heeft dien den hertog vereert met enen silveren vergulden
croes , 11 ;:, 5 sc., gr.
Item het kint vanden jonker van Nassouwen tot een pillegave- gegeven een silvere vergulde croes , die woeg 5 mark,
en alzo die binnen en buyten vergult was , mits t maekloon
gerekent voor 5 mark, comt t zamen 10 mark , elk mark hol.
guld., fac. 80 holl. guld., die maken , t stuk 27 grooten gerekent , 9 ii gr.
Item 21 mark aen een silvere croes verguld , en alzo die
buten en binnen vergult was , gerekent voor 2-1-- mark, comt 5
mark Item alsnog den ridder des paus gegeven 100 Rijnsgulden , fac. 18

5 sc.

Den hertog van Thoureynen schenkt sijnen barbier een schaermes met silver beslagen ende geamelieert en vergult , ende 2
sloten van een strijkriem , en een tange van silver en die vergult , woeg 16 loot , van silver en goude ende van Maeken
t zamen verdient 6 nobel , f. 2 iE gr.
Somma van juwelen wtgegeven beloopt 48
gr.
Harnas en schilderye.
Item bij Coppijn Donker betaelt van des graven harnasch
schoon te maken , daer hem van 3 jaren geen betalinge of
gedaan en was , 5 ii gr.
Peerde ende sadelerye.
Voor een hengst die tot Deventer stont, 25

18 sc., 4 d.
,.
Voor een hengst gekaft van hr. Jan van Vyanen , 16 ^:

13 se., 4 den.
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Voor een hengst daer een somerpeerd af gemaekt wert , 8

ii ,3sc,4den.
Voor sadelerye wtgegeven 5 ;;, 24 sc., 6 den.
Somma van peerden en sadelrye beloopt 66 P., 19 sc.,10 d. gr.
Soudye.
Betaelt aen hr. Gerrit van Zijl , vandat hij den 16 Octob.
inreet van Dorn t Amersforde , om aldaer de stede te helpen
jegens de Gelderschen , verteerde met 6 peerden den tijt van
12 dagen , s daegs 7 sc., 4 den., 4 ;i, 8 sc. gr.
Arent van Camp den 2 April 1410 bevolen te bewaren die
casteleynschip vanden huyse van Gorinchem met een deel gewapender mannen , daer voor hij genieten zoude 1000 tronen,
tot 4 tijden vanden jaare te betalen , tegens den heer van Arm
kel , hier op betaelt in gereeden gelde 500 croonen , f. 83

..

r^ ^

6 sc., 8 den.
1-Teer Arent van Leyenburg tot hulp van zijn kost om t buys
te Leyenburg te repareren , vanden grave ontfaen 8 17
sc., 6 den.
Jan vander Mije met 24 man tot hem van wegen den
grave van Hollant gesonden tot Lederdam , om de stede te
helpen houden , zoo overmits de inwoonders en poorters aldaer
veel te landewaert getogen waren , als ook om dattet slot
aldaer niet stark gemaekt en was , ende alzoo zij daer binnen
lagen van S. Jan den 24 Junij 1410 tot des sonnendaegs toe
14 dagen in Decemb., dat is den termijn van 24 weken en 5
dagen , voor elke man s daegs 3 gro., facit van den termijn
voors. 4321 croonen , daer of betaelt 45 croonen , die maken
7 ii, 10 sc. gr.
Somma van soudye wtgegeven beloopt 176 ;s , 11 sc., 2
den. gr.
Somma van lakenen , van bontwerk , van juwelen , van harnasch , van peerde en zadelrye en van soudye wtgegeven beloopt 446

19 sc., 7 den., gr. 6 hol.
Groot foureyn.

Gerrit Albout betaelt van cost , die de tresorier met sijn
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knechten t Uitrecht gedaen hadde binnen 2 dagen met 7 peerden , en mits dat beer Floris van Borselen , heer Philps van
Cortkene, heer Floris vanden Abele en zommige andere des
graven raden ende clercquen en mits der waerdinnen ende den
31 sc., 8 den.
boden te bellechier gegeven 9 sc., f. 0
Den 2 Maert a° 1409 zijn wtten Hage getrocken hr. Philps
van Dorp, tresorier, met een clerk, 5 knechten en 7 peerden,
Dirk Potter met 3 peerden, Henric Coppier en Jan van Goch,
eix met een peerde en met eenen knecht. Item Kenrit van
Zelim, Jan van peppel ende Herman Schut ende eenen knecht,
elcx met eenen peerde. Item Philps Hugenzoon mit 4 peerden , Simon rotte Lier .. peerden, Jan Hugensz. 4 peerden,
Pijn, schout van Delft, en Gerrit Mairelijn, zijn broeder, 3 peerden, nae Utrecht opten dagvaert tegen de Gelderschen, om bij
den heer van Ludik te tracteren ende verrichtinge te doen vande
schade die binnen de vrede tussen den grave van Hollant ende
den hertog van Gelre geschiet was , daer de voors. om wt waren 16 dagen, ende verteerden daer binnen, boven dat pant-gelt
gegeven worden , als hier na bescreven staen, met heure peerden , mits aenval, mits oncost van wijn , die verteert went als
die heeren te rade geweest waren , 11 ;i, 6 sc., 7 den.
Item binnen die tijt voors. Dirk Potter gegeven voor zijn
pantgelt met 3 peerden s daegs 1 kroon , Henrik Coppier en
Jan van Goch s daegs eix 16 gro. ende voor knecht 8 gr.,
, 19 sc. gr.
f. 19
Den heer van Culenborch voor 13 dagen, s daegs 3 kroonen,
f. 6 ii , 10 sc. gr.
Den heer van Vyanen voor 14 dagen mede opte zelve dagvaert van Uitrecht voor zijn kost 3 kroonen , f. 7
Aan tafelmessen voorde gravinne mettet silver daer toe, 2
Van 4 hayken ende 6 tarsel bij den grave gecoft , 2

i:
, 3

sc., 4 den.
De joncvrow vander Veen, te teergelde gegeven om mede
t huys te trecken , 20 croonen , f. 3 is, 6 sc., 8 den.
Van platijnen voorde grave ende gravinne , de vrouwe van
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Thoureyne en den dolphyn van Vrankrijk , 0

.. , 36 sc. ,

^:

8 den.
Den 11 Septemb. betaelt Willem Eggaerts van wegen den
grave binnen Utrecht , den Gelderschen tot verriehtinge vande
schade , 134 ;:, 13 sc.
Keyser , des heeren van Brederode jager , gegeven om na
Zeelant te trecken en aldaer een deel hasen te vangen ende
die levendich in Hollant te brengen , 0 i:, 34 se.
Aan des graven schutten , Herman Jans , Henric van Selim,
Jan van Keppel ende Jan Sleysvoet , betaelt op S. Jans dag
1410 elcx 20 croonen. Item Bemont en Hannekin , desgelijx
schutten , vanden termijn voors. eiex betaelt 10 croonen , t zamen 100 croonen , f. 16

13 se., 4 den.

Item betaelt van eenen brief met kennis van den grave , 33
FA , 6 sc., 8 den.

Item betaelt van alrehande stoffen tot des graven behoef
gehaelt en opter taelieryen gebesigt , 200 ;, 10 sc., 11 den.
Den 29 Octob. heeft den grave van Cleve den grave van
Hollant geleent tot Schoonhoven 700 Rijnsgulden , om Walraven van Brederode utter leystinge daer mede te lossen , gegeven Jan vander Laen , 4 al, 3 sc., 4 den.
Aen t iesinde vanden grave ende gravinne gelevert aen
schoenen en laerssen zedert den 26 Febr. anno 1409 totten
1 Septemb. 1410 , 10 ;:, 6 sc., 8 den.
Aen timmeringe vanden huyse tot Leerdam gedaen , eerst
59 it, I so-, 3 den.; nog van 125 hoet en 5 tonnen kaiks ,
elk hoet 101 botdrager , f. 11 i, 17 sc., 6 den.
Nog 251 mudden steencalcx , 17 i:, 17 sc., 10 den.
Nog vierdalf hondert dusent steens , elk dusent 2 gold., f.
700 guld.
Item gelevert hr. Jan van Vyanen om een twie mede opte
slaen opten huyse van Leerdam.
Vande graften tot Loevestein te diepen ende te breeden ,
vander ringmuer te meeren , van steen (en) kalek daer toe ge-
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besigt , van timmeringen opten huyse , van gekoft hout , ijserwerk , arbeytsloon , maekt 116 ;:, 21 gr.
Somma in groot fourain wtgegeven beloopt 3292 ;:, 14 sc.,
3 den. gr.
Kleyn fourain.
Den 18 Maert elf des graven paidgen gegeven tot heuren
biegtpenning , elx een botdrager , 22 den.
Item van 8 paidgen vande gravinne tot haren biegtpenning,
16 den.
Item voorde 11 paedgen vanden grave ende voorde 8 vande
gravinne , elcx een paer spooren , cost elk paer 6 gro., f. 9
sc., 6 den.
Item des graven valkeniers met hare knechten voor haer
biegt en offergelt t zamen tegens de hoogtijt van Paessen, 16
sc., 6 den.
Item Beemont en Hannekijn , des graefs schutten, gegeven
elcx een wambays ende een paer coussen , costen t zamen
13 sc., 4 den.
Item opten goeden Vrijdag 5 valkeniers knechten en 5 hayckiers knechten, elcx tot heuren biegtpenning gegeven een botdrager, 20 den.
Spinet , des gravinnen jager, om 4 dagen opte veehen te
jagen, 3 se., 2 den.
Item bij bevel des graven met , Jan vander Laen gegeven
tot drinkgelt, 18 den.
Voor een spiegel gegeven die opdes graven earner gehangen
Wert , 8 den.
Simon Floriszoon ontfangt vanden grave van dat des graven
honden lijn schaep tot Wassenaer gebeten hadden , 3 sc., 4 den.
Item van 41 dosijn nestelingen vergult ende beslagen, voor
den heer van Thoureynen , cost t stuk 2 gr., f. 9 sc.
Aen riemen voorde gravinne ende de vrouwe van Thoreynen, 10 sc.
Van halsbanden en vrouwe gordelen, 6 sc.
Voorden raed des graefs gecoft een bekken en waterpot, 7 sc.
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Voort maken vande beeren rok voorden grave, 3 se., 4 den.
Den choralen inder Capelle inden 1-Iage gegeven tot hoesheit tot haer vastelavont van cokerelle 1 rinsguld. , f. 2 sc.,
9 den.
Voor Gerreken , de bode , en silvere bosse , 20 sc.
Somma in kleyn foreynen wtgegeven beloopt 78

, 4 den.

Somma in groote foureynen en kleyne foureynen wtgegeven
beloopt 3370

14 sc., 7 den.
Renten wtte koffer.

Item betaelt heeren Lambout van 12 maenden , alzoo hem
toegeseit is van elker maent en croon te hebben vander orgel
inder capellen inden Hage te bewaren , 12 croonen , die maken 2 ,^
Somma vande renten rotten coffer wtgegeven ,
Pijperen ende heralden.
,
De pijperen des heeren van Ludik gegeven tot huesheden ,
38 sc., 14 den.
De pijperen des heeren van Nassau , 13 sc., 4 den.
De pijperen des heeren van Culenborg , 6 sc., 8 den.
Der ouder gravinnen pijperen , 6 sc., 10 den.
Item hertog Henricx trompetten wt Beyeren, 38 sc., 6 den.
Vier pijpers en een trompet van hertog Hans van Beyeren,
3

:s ,6sc.
Des roomschee keyzers :herald gegeven, 2
ii ,13 sc., 4 den.
Den herald des heeren van Ludik , 3 sc., 4 den.
Den herald des grave van Cleef , 27 sc., 6 den.
Den heer Herrevorst, des paus bode , 13,, , 15 SC.
Den herald des hertogs van Brunswijk , 33 sc.

Somma van pyperen en heralden wtgegeven , 28

iE

8 sc.,

2 den. gr.
Offergeld en om G ode gegeven.
Aanden armen om Godswille van wegen de grave ende gravinne, 35 sc., 4 den.
lipten Goeden Vrijdag voorde gravinne en den heer en vrouwe
van Thoureyne , 3 ii gr.
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Opten Paesdag offerde de gravinne, de vrow van Thoureyne
en den heer van Ludik elx een goude gulden , f. 9 se., 6 den.
Item s maendags na Paesdag voorden grave ter eerster misse
geoffert inden klooster inden Hage 6 croonen, voorde gravinne,
voorde hr. van Thoureyne 5 , en voorde vrow van Thoureyne
3 sc., 4 den.
3 croonen , f. 3
Voor een priester die sijn eerste misse singen zoude tot Noortich, tot offer gegeven bij Floris vander Boekhorst voorde graef
en de gravinne , 33 sc., 4 den.
Item voor een jode die christen geworden was, 2 sc., 4 den.
Op Hemelvaerts dag gegeven voorde heer en vrow van Thoreyne inde capelle tot offergelde elx een Geldersche goutguld.,
en voor de vrouwen en joncvrouwen 21 gro., 6 sc., 5 den.
Opden dag des H. Cruysvindinge bijde gravinne , item de
heer en vrouwe van Thoureynen gegeven, om te offeren t Heylige Cruys inden Hage, elcx een goutguld., ende den armen 8
gro., f. 5 sc., 5 den.
Op Pinxterdag voorde grave en gravinne tot offergelde, 11
sc,, 8 den.
Des donderdags na Pinxteren de gravinne , item den heer
en vrouwe van Thoureyne, tot de Lieve Vrouwe van ts Gravezande bedevaert rijdende , tot offergelde aan gout en zilver,
12 sc., 6 den.
Op H. Sacraments, als de grave en gravinne , de heer en
vrouwe van Thoureyne zelfs metten H. Sacrament gingen , 3
sc., 4 den.
Op onser Liever Vrouwendag geboorte geeft de graef tot offergelde , 19 sc.
Op Alreheyligen dag geeft de graef &c., 19 den.
Somma van offergeldt ende om Gode gegeven , 20 ;:,
sc., 8 den. gr.
Bode-loonen.
Den 26 Februarij heeft de grave van Hollant tot Brugge
gesent om aldaer een geleyde te halen voor zijnen rade , als
hr. Philps van Cortgene , hr. Floris vander, Abele , hr. Claes
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Kerving , om aldaer ter dagvaert te trecken tegen den hertog
van Bourgongne, hem gegeven ten teergelde 10 se.
Opde zelve tijt heeft den grave van Hollant heer Philps
vanden Dorp zijn signet en zaken bevolen , en dat so wie den
grave schuldig waer, dat hij t hein gave en niemant anders ,
om het bevelen des signets , aan hr. Philps van Dorp gedaen,
heeft den grave aen alle balliuwen van Hollant ende Zeelant
een bode geschikt, hem gegeven 28 sc. gr.
Den eersten dag een bode gesent aen Iteynkin van Brakel
ende Willem van Besojen, om bij des graven rade tot Uitregt
te verschijnen , hoemen de Zwaluwe, gelegen bij Zevenbergen,
bequaemst bedijken zoude, hem gegeven 2 sc., 6 den. gr.
Item den 6 April den jonchr. van Nassau hier op in den
Hage ontboden bijden grave van Hollant.
Vanden grave een bode gesent aen de steden van Monnikendam , Yedam, Hoorn , Grotebroek, Enkhusen , Medenblik ende
Alkmaer, van dat sij het glaygelt, als geordineert was in voorlede tijden , den grave senden zouden, gelijk de andere steden
gedaen hadden , hem gegeven 4 sc., 6 den.
Om derzelver zake een bode gesent wende steden van Oudewater, Sciedam , Vlaerdingen ende s Gravesande , hem gegeven 3 sc., 6 den.
Item tot Leyden geschikt bijden grave om zulke lakenen ,
als de arme laden om Gode gegeven zoude werden op Witten
Donderdag , hem gegeven 6 den.
Item een bode bijden grave van Hollant aen alle de officieren van Hollant ende Zeelant gesent om ter rekeninge na Paesdag te comen vant maentgelt , hem gegeven 13 sc., 6 den.
Item s woensdag nade H. Paesdag aen alle de steden van
Hollant ende Zeelant een bode gesent , hoe dat de gemeene
steden vande Duytscher Hansen een dagvaert geraemt hadden,
te houden tot Hamborg 4 weken naden Paesdag , roerende
vande zee te veyligen , dat sij daerom des woonsdags over 8
dagen bijden grave zenden zouden , om ten beste te helpen
raden , gegeven 22 sc.
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Ten zelven tijde een bode gesent bijden grave aen de heer
van Egmont ende jonkr. van Montfoort, also een van des heeren vrinden van Egmonde tot Oudewater gequetst was vande
jonkeren van Montfoort , datmen dat regt zoude opsetten, want
den grave alinge alle die saken aen hem trock te scheyden ,
hem gegeven 3 sc., 4 den.
(Hier blijkt latter alsnog egeen ordinaris hof van justitie en
was inden Hage , andersins en zoude de grave dese judicature
aen zig niet genomen hebben.)
Item den 1 April bijden grave een bode gesent tot Leyden
aen den schout aldaer , met bevel dat hij een vrede name tussen
hr. Dirk van Zwieten ende Dirk de Bloote met heure magen
aen beyde zijden , roerende Willem Cusers doot , hem gegeven
3 sc., 4 den.
Item 16 April een bode bijden grave van Hollant gesent
anden jonchere van Nassau ende Willem van Dongen , dat sij
op dingsdag naestcomende quame inde Brouk opte Zwaluwe,
om heuren dijk aldaer aan te vaerden , want des graven rade
aldaer wesen zoude ; deden zijs niet , zo woede de graef den
dijk aennemen naden regte van Zuydhollant , den zelven bode
omder zelver zake gesonden tot Geervliet aenden jonchr. van
Gaesbeek , 5 sc.
Den 24 April verscheyde boden bijden grave van Hollant
ende Zeelant geschikt , roerende dat hij wilde overdijken de
Zwaluwe, ten eynde, indien ymant ware die daer geit winnen
wilde, dat sij daer quamen sondags over 8 dagen, men zoude
haer goet loon geven , hem gegeven 17 sc., 6 den.
Item een bode gesent anden balliw van Stryen , waerom zij
niet gehengen en wonde, datmen die aerde name om die Zwaluwe mede te bedijken , 3 sc., 4 den.
Item een bode gesent aen hr. Willem van Gent tot
Cleve , om opten dagvaert van Hamborg zonder vertrek te
verreysen.
Den 9 April een bode bijden Hollantschen grave aen heer
Floris van Alcmade int Goylant gesent , hoe dat hij hr. Jan
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Hugenzoon die capiteinschip van Staveren bevolen hadde, hem
gegeven 3 se. gr.
Den 25 April een bode bijden grave gesent aen Leyden ,
Delft , Amsterdam , Monikendam, Edam , Hoorn , Grotebroek,
Medenblick , Haerlem ende andere bailliuwen , dat een ygelijk
zijn zelfs poorteren tot Staveren sende, of alzulke weerachtige
mannen daer de capiteins mede genoegden , hem gegeven 8
sc., 6 den.
Den 4 Mey bijden grave gelast en brieven gesent wesende
aande balliuwen van Rijnlant , Kenemerlant , Medenblik, Aemstellant , Delflant , Schielant, dat zij tot Staveren senden zouden heur zelfs mantail van goede harde mannen , in elk vande
dorpen in heuren bedrijve geseten , dat sij nu die hadden te
wederbieden , ter tijt den grave hun anders te weten dele ,
voorde bode 5 sc., 4 den.
Den 29 April Brandekijn , messagier , gesent aen alle schouten , balliuwen ende drossaten , zuytwaerts in Zuythollant geseten , met het placcaet , roerende dat een yege'lijk van hem
dele vercondigen in zijne bedrijve , zo wie geit ofgeschat waer
vande provisoren t zedert de aflijvigheit van hertog Aelbrecht,
dat die quamen op een zekere tijt , also de placcaten inhielden , dat , aen , hoe en in wat mate en om wat zaken dat hem
afgenomen waer , gegeven 4 sc., 8 den.
Item om deselve zake wille Herman Willemsz. gesent aende
schouten van Leyden , Haerlem , Amsterdam , Hoorn , Medenblik en den balliuw van Keneemerlant , hem gegeven 12 sc., 6 d.
Den 18 Septemb. aende steden oostwaerts in Hollant een
bode gesent , dat zij zonder vertreck heur zelfs poorteren binnen de stede van Staveren zenden zouden, tot zo veel soudenieren toe , daer zij elcx opgeset waren aldaer te houden, ende
wel voorsien van proviande en des zij behoefden zullen , want
de vrede tussen den Hollantschen grave en de Oostvriesen tot S.
Michiels dag naestcomende wtging, hem gegeven 10 sc., 4 den.
Den 5 Novemb. een bode gesent aende stede van Enkhuysen , dat sij haer bairdzen gereet maken zonde om des graven
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proviande te , veyligen, zoo datter geen schade aen en geschiede,
hem gegeven 3 sc,, 4 den.
Den 13 Novemb. een bode gesent aen Engelbert vander
Mark , capitein tot Staveren , aenden (bijden?) IJollantschen
grave, hoe die van Uitrecht ende andere int Sticht geseten,
hoer coopmanschap dagelijx in Oostvrieslant deden , in alle
schijn offer egeen vijantschap tussen Hollant en Oostvrieslant
en ware , hem gegeven 6 sc., 9 den.
Den 18 Novemb. een bode gesent bijden grave van Hollant
aen Deventer , Campen en aende stad van Hamhorg en aende
coopluyden vander Duytscher hansen tot Drugge , daer bij heur
waernde , dat sij voortaen niet meer coopmanschap en deden
mitte Vriesen , hem gegeven 29 sc.
Den 6 Decemb. een bode gesent bijden Hollantschen grave
aen den hertog van Gelre , dat hij hem maende en begeerde
de stad van Gorinchem en t lant van Arkel te hebben , hem
gegeven te teergelde, want hij hem zochte int land van Luyk,
13 sc.. 4 den.
Den 9 Decemb. deselve maninge vernieuwt , 13 sc., 5 den.
Den 18 Decemb. gelijke maninge gedaen , 6 sc.
Den 30 Decemb. dede den Hollantschen grave een deel soudenieren tot Lederdam en opten huyse van Gorinchem senden,
den bode gegeven 12 den.
Opden 3 Januarij 1410 den grave gesent aen die stede van
Hoorn , dat sij 50 goede gewapende mannen zonde zenden
tot Lederdam , om de palen aldaer te beschermen tegen de
Gelderschen , hem gegeven 8 sc.
Den 5 Januarij heeft bij bode hr. Jan van Vyanen tot behoef des graefs van Hollant het casteleinschap van Lederdam
opgezeit, 4 sc., 7 den.
Den 14 Februarij heeft den grave hr. Jan van Vyanen bij
bode ontboden bescheit te senden , of hij t huys te Leerdam
langer houden wilde , dat hem s graven raden baden, ende
en woude hij s niet doen , datter dan Jan vander Mije op
bleue , hem gegeven 22 sc.
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Den 19 April Brandekijn, messagier , gesonden bijden grave
van Hollant aen de bisscop van Uitrecht, als dat hij verstaen
hadde, dat hij den jonchere van Gaesbeek bij hem ontboden
hadde , om tussen hem en heer Jan van Brederode met gevough wat goets te dadingen , dat den grave hem schreef, dat
hij aldaer zo toeginge, dat dat seggen, dat zij zamentlic vandien stucke wtgesproken hadden , niet verandert en worde ,
hem gegeven 4 sc., 10 den.
Item den 20 April den grave heeft Gerrit, mesagier , gesent
tot Geervliet aen Preuys , schout t Utrecht , hoe dat hij verstaen hadde , dat den bisscop van Utrecht jonchere van Gaesbeek bij hem ontboden hadde , en , of hij daer over quame, dat
hij hem daer bij hem hielde , ende dat hij bijden grave niet
quame , eer hij metten biscop spraeke , hem gegeven , alzo hij
bij nacht toog , 2 sc.
Den 18 Junij Brandekijn, messagier , bij den Holl. grave gesent aen den heere van Zevenbergen mit brieven, roerende dat
die jonchere van Gaesbeek den grave overgegeven hadde tot
zijnen behoef alsulke goeden , als hij leggende hadde inder
nieuwer dijkagie bij Dordrecht , hem gegeven 3 sc., 4 den.
Item den bode Zeewen gesonden aenden heer van Culenborch,
een brief te doen bezegelen van des joncheren wegen van Gaesbeek , hem gegeven 3 sc.
Item den 19 Junij Brandekijn , de messagier, gesent aende
stad van Utrecht , hoe dat den grave overlegen was , dat hij
Wijk te Duerstede soude gewonnen hebben, dat logen was, hem
gegeven 3 sc.
Den 30 Julij, Jan van Gogh gesent tot Culenburg met brieven, roerende vanden lande binnen de vier dijkagien gelegen, dat
die heer van Zevenbergen vande jonchere van Gaesbeek overgegeven was om die te doen bezegelen van den heere van Culenborg, hem gegeven 5 sc.
Den 17 Septemb. Copprement, messagier , gesent aenden heer
van Culenborg ende heer Jan van Renesse , ten eynde sij de
slotel vant coffer sonde, daer t zegel des jonchere van Gaesbeek
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in was , mitsgaders ook het coffer daert zegel in was , want
den grave om zake wille die hem voorgevallen ware des jonchere zegel behoefde, gegeven 5 sc.
Den 16 Augusty een bode gesent aenden hoogen heymraet
van Itijnlant , dat sij op woensdag naestcomende inden Hage
quamen , om te hooren zulken vonnisse als die hyemraet van
Zuythollant gewijst hadden tussen den abt van Beern ende den
clooster van Eemsteyn , hem gegeven 2 sc., 6 den.
Item om derzelver zake wille gesent aende heymraet van
Delf- en Scielant , 2 sc., 6 den.
Somma van bode-loonen wtgegeven beloopt 173 ii, 4 sc.,
7 den. gr.
Somma van renten wtten coffer , den pijperen en heralden ,
offergelt en om Gode en van bode-loonen wtgegeven , 223

yE

19 sc., 5 den. gr.
Somma sommarum van allen den wtgeven voors. beloopt
7561

10 sc., 4 den. gr., 7 mijten, en zijnen ontfang hier

I den. gr., 8 mijten , welke somme
tegens beloopt 6907
onderlinge vereffent , blijft den grave heeren Philps erfnamen
van Dorp schuldig bij dese rekeninge 654 10 sc., 3 den.,
11 mijten , den Engelsen Nobel voor 6 sc., 8 den. gerekent ,
ende geeffent inden Hage in s graven tegenwoordigheit ende
zijnen raede als : Die burggrave van Leyden , de heer van Zevenbergen , heer Jan van Cronenburg , tresorier , hr. Barthout
van Assendelft , hr. Willen van Gent , Helmich van Doornick,
Jan Heerman , Willem Eggaert en andere des graven clercquen, opten 18 dag in April anno 1411.
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439.
Haarlemmermeer.
Haeften , geslacht van v., 292.
409.
Haek, heere,
Baer, Andries van den,
rentmeester. 227.
Haga, Cornelis, orateur. 234.
Hagen , Steven vander ,
368.
admiraal.
196.
Hagestein.
Haye, Jean de la, 379, 441.
351.
Hakfoort.
Halmale, Peter van, ridder. 298.
218.
Hamersfelt, P. ,
Handschriften uit het archief van Hardenbroek. 194.
-------- voor de G eldersche geschiedenis. 319.
Handschrift, belangrijk, 341.
Hansesteden. 480.
Hardenbroek, Jan van, 224.
Harwich, Hans, luitenant. 353.
Hautain. Zie : Zoete.
Hautert, Diederik van der,
108.
burggraaf.
Heemskerk, Gerrit van ,
bailluw.
157, 223 , 399.
Heemstede, Jan van, 196,
198, 201, 214, 223,
232 seq., 395, 399,
400, 413 , 421.
Heenvliet , H. van , 196, 202.
Jan van, 414, 416.
410.
Heer, Jan van der ,
424.
Heeswijk , heer van ,
Heyns, P., 372.
Heysterbach, geslacht van, 292.
Hemerten, geslacht van v., 293.
Henric, mr., vuurwerker. 415.
223 , 414.
Herler , Jan ,
Berlin, Michiel, 29.
Hervorming te Amsterd. 21.
Heteren , Jan van, 453 , 46 0.
87.
Hetterscheydt , D. van ,
Heukelum, geslacht van ,
107, 293.
-- D. van, 211,
223 , 407.

Heusden, Drossaard van, 419.
Hillebrants , R. , capitein, 35 7.

Historisch Genootschap ,
toestand van het , 1 en volg.
Hoenhorst , Jan van , 382.
Hoeseman , G., vicaris. 299.
301.
Hoeuft , Diderik ,
301.
-- Johan,
Hogerbeets , mr. Dirk , 239.
241.
Josina,
237 seq.
R.,
257.
Hooft, Daniel,
Gerrit,
258.
Hendrik, drost. 257.
Hoogstraten, heer van, 23, 24.
Hoogwoudt , burgerveest. 380.
Hoorne, grave van,
347.
monsr. de , 52 ,
53, 54, 56.
- heer van, 405 ,
410, 413, 420, 422.
Jacob van,
347.
Hop, Hendrik, 372, 273, 377.
Horst , Herman van der , 88.
Houfflin, mr. J., secretaris. 464.
Houtem, Herk Jansz. van,
secretaris.
152.
Houtkoper , N. J., opperkoopman.
338.
Houtman , gebroeders,
340.
Cornelis,
363.
Frederik ,
362.
Jacob,
370.
Hubrecht , beer van Culenburch en de Leek. 380.
Hugenz., Ph., 475.
Hugo , capellaan van den
heer van Montfoort.
213.
Huybert , raadpensionaris.
433, 434.
Huygens , secretaris.
154.
Hurdt , Antony, opperkoopman.
338.

I.
Jan van Brabant.

330.
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Jansen, Willem , gouvern. 274.
Jansz, Joachim , commandeur der St. Pieters kerk
te Leiden.
276.
94, 107.
Jode, Johan de,
Johannes, zanger van den
397.
hertog van Brabant.
Jood, Christen geworden , 479.
Jouaert, J.,
372.
Juwelen.
472.
K.

Langerack , Jan van, drossaard. 215, 222, 226,
230, 394, 406, 407.
Langhe Simonsz. , Jacob ,
381, 382.
Lecke , Dirk van der ,
414.
- Henrick van der,
200, 223, 224, 390,
403 , 405 , 412.
------ Jan van de, 223,
224 seq.
- Otto van der, 414, 417.
------ Philips van der,
bastaard.
212.
Leden v. d. Raad v. State. 465.
Leden , gewone, (benoemd
in 1852).
Aylva Rengers , L. H.
W. baron van ,
Bake , H. A.,
Beelaerts van Blokland,
jhr. mr. F. W. A.,
Berkhout, mr. P. J.
Teding van,
Bichon van IJsselmonde, mr. Nl.,
Boer, mr. W. R.,
Boreel van Hopelanden, jhr. W.,
Borsius , dr. J.,
Brugmans , mr. A.,
Bull, A. J. de,
Drabbe , dr. J. C.,
Eik, J. van,
Erdbrink , D. R. ,
Fabius , F. W. ,
Franquinet, mr. G. D,,
Geer , jhr. mr. E. L. de,
Golstein , mr. J. K. baron van ,
Goudriaan , J.,
Groot van Kraaijenburg,
jhr. J. P. Cornets de,
Berke' , mr. J. J. van
Hees vals ,
Jonge, jhr. mr. J. K.
J. de,

Kaapkolonie.
372.
Kaart van Zuidbeveland. 276.
348.
Karel V, keizer,
Keyzer , jager van den
heer van Brederode. 476.
P., Dircksz., op370.
perstuurman.
475.
Keppel, Jan van,
Kerke, Jan van der, ar297.
chitekt.
Kerring , Claas , 480.
Kievit, burgerveest. 432, 437.
Kijfhoek, Floris van, 222,
387, 418.
Kirskorff, Wolter , 87, 103.
76.
Kleef, Adolf van ,
243.
Kleinodiën.
155.
Kn uyt , Laurens de ,
Koekebacker , Nicolaes ,
president. 271.
Koen, 3. Pietersz., 269, 334.
Kompas, afwijking van het, 461.
Koper , Jacob , command. 338.
259.
Koptienden.
Krieger, H.,
372.
Krijgswetten v. Willem I. 151.
170.
Kronijk 1420-1591.
210.
Kruizen , vergulde,

L.
Lalaing, Joost van , stadh. 38.
26.
Lalaing, Joris van ,
Lambout, organist.
478.
Lamotius , Johannes ,
338.
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Karsten, dr. S. ,
Kempen, J. M. van,
Lee , A. van ,
Lennep , J.' H. van,
Martini , mr. G. J. de ,
Moll, prof. W. ,
Muelen tot Maarsenbrook, mr. P. J. v. d.,
Nepveu, mr. J. I. D.,
Nijhoff, P.,
Quarles van Uffort, jhr.
mr. J. K. W. ,
Royaards, dr. H. J.,
Sandbrink, mr. E. A.,
Stoppelaar, mr. G.N. de,
mr. J. H. de,
Tuyll van Serooskerken
van Zuylen, mr. W.
R. baron van ,
Voorduin , mr. J. C. ,
Vreede , prof. G. W.,
Leden , honoraire , (benoemd in 1852).
Flugel, dr. J. G.,
Heuschling, X.,
Pautet, J. ,
Ledenberg, Swana van , 301.
Leenmannen, Hollandsche
345.
en Zeeuwsche,
368.
Lefort, G.,
27.
Leycester.
Leydes , J. G. à, kronijk152.
schrijver.
Leyenberch, Aernt van ,
209, 211, 215, 226,
229 seq., 387, 388 ,
389 , 474.
466.
Lent, mr. Jan van,
Lynter, R. C. en G. van, 424.
424.
Lillo, heer van,
Limborg , Ph. 4 , profes327.
sor.
Linschoten , J. H. van , 340.
Willem van , 209.
Lippe , Simon Hendrik
Adolf, prins van der, 123.
Lodewijk van Beijeren. 210.

Loevenstein , gragten ver476.
diept te,
429.
Loevensteinsche factie.
Lofdicht op prins Maurits. 188.
22.
Loijens, H., notaris.
301.
Lokhorst, Adam van ,
455 , 458.
Lombarden.
Lontius, J.,
306.
Lors cck, Johan van,
87.
Lubienicszki, S.,
327.
Lucasz., Philippus , directeur generaal.
270 , 339.
Lutsenrood.
351.
M.
216.
Maarssen , Dirk van ,
Maartensbrug , St., 124.
Maatschappij van Verre. 340.
Maalstede , Jan van den,
bailluw.
454.
Mairlijn , Gerrit,
475.
Mairsant , mr. Jan ,
381.
337.
Malacca.
Malborch, Dirk van, dijkgraaf.
297.
Otto van,
222.
Manderscheid, Juliana Helena, gravin van, abdis. 257.
-----Maria Eleonora , gravin van , abdis. 258.
Maria Eugenia, gravin van , abdis. 257.
Maria Francisca, gravin van, abdis. 257.
Marais, P. , 372.
Marck , Engelbr. van der , 483.
Maria , hertogin v. Gelder. 22.
Marlot, D.,
300.
Marmeren pop.
35.
Matelief , C., admiraal. 368.
Matenesse , Adriaan van ,
bailluw van Schieland.
222, 402.
Meere , Johan de , commissaris.
338.
Mcetkerke, Adolph van , 38.
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Meye, Jan van der, 456,
474, 483.
Mellin , Gerrit , schout. 453.
Merula, mr. Paulus, 304.
Merwede, Dirk van der ,
223, 388, 403, 452.
Merwijck , heer van , com430, 431.
mandeur.
Meteren, heer van , com430, 431.
mandeur.
Meurs , Frederik , graaf
van , 77, 81 seq.
Mije, geslacht van van der, 288.
Mijle, geslacht van van der, 300.
Mynden , Melis van, bailluw.
127.
Wouter en Melis
van ,
414, 460.
Mitfelt, Willem, fourier.
222, 411.
Moermont, A. van, rent454.
meester.
236.
Moers , Diderich,
103.
Molenbroek, J.,
Molengeld. 193.
Mondiouwen, jonchr. van, 415.
Montfoort , heer van , 380,
389, 423, 481.
Johan van, 210,
213, 215, 229.
Lodewijk van,
384, 386, 406.
Willem van ,
389, 418.
Zweder van ,
bastaard. 213.
Montmorency, Maria van, 348.
Moucheron , Balthazar, 363.
Muden, Gijs van, rentmeester.
227.
Mulook , Huge , provisor
van Delftsland.
382.

Nassau , Guillaume de ,
60 , 62, 151, 242.
Nassau, Henrick van, bast. 93.
jonkheer van, 223,
221 seq., 381, 388 ,
401, 403, 406, 424,
473, 480, 481.
•
Willem III van, 433.
Neerhoven.
351.
Nieupoort, heer van ,
360.
Nieuwenaer, Gompart van, 60.
---Willem van , 62.
graaf Adolf
van, 60, 62, 235, 252, 303.
Nieuwkerk, J., 372.
Nyenrode, geslacht van, 258.
-- Otto van, 254.
heer van,
-------460.
Nisterick , Hend. van,
93.
Noircarmes , heer van. Zie
Aldegonde.
Noort , Hein, schout.
453.
Noronha , Conde de Linhares , Don Miguel, onderkoning van Goa. 273,
337, 340.
Nuyts, P. , gouverneur.
269, 335, 449.

N.
Naaldwijk , Willem van , 418.
Nanninck , Jacob , 216 , 255.

0.
Obbendorp, Schelert van, 94.
Offergeld. 478.
Oldenbarneveld, Jan van, 189.
Oldenburg , Marcus van,
opperkoopman. 270, 339.
Oostenrijk, Don Jan van, 429.
Oosterwijek , Coen van , 414.
Oost-Indische Compagnie.
268, 334.
Oudheusden , Wouter van,
dijkgraaf.
297.
Outshoorn, G. van, busmeester.
197.
Overschie , Nicol. Jacobsz.
opperkoopman.
336.
--------^--- J, , directeur. 270.
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Overzeesche bezittingen in
de XVI eeuw. 334, 448.

Rabburetius , S. , sterrekundige.
156.
Reigerbosch.
139.
Reims , bisschop van,
219.
Remmerswael, H., bailluw. 454.
Rene, Godevert van ,
424.
Renesse, Frederik van , 299.
George Frederik
van,
256.
Jan van,
484.
Peter van , doctor.
77 , 79 , 81 seq.
T. van,
454.
Repertorium.
75.
Rhede, Godert van, ridd. 299
Riebeek, J. A. van,
275
Rietberg, Otto van, bissch. 427
Rieu, Jacques du,
29
Rijckgenstein, Veronica v.,
abdis.
256
Rijkvoet, C. C.,
372, 376
Rijn, Souwen van,
223
Rijnsburg, Abdis van,
460
Rijperscheit , heer van ,
380, 389, 390, 394, 409
Rijsoordt , Jacob van,
414
Ritburg, Conte de,
351
Riviere, Heinrik de ,
384
Roychec, Jan en Gerrit,
heer tot,
410
Roos, T.,
372, 3 77
Rossum , Maarten van ,
67
Rotselaer, Jan van,
424
H. van,
424
Roven, Claes van , houtvester.
452
Ruyter, M. A. de, 355, 357
Russouw , A. ,
372
Ruwiel , Zweder Ansemsz.
van,
460

P.
Papegaaischieten. 209.
Pauw , Adr., zaadpension. 234.
Peterken , schoteldraaijer. 138.
403.
Pieck, Aernt,
418.
Pietersz., Joost,
234.
Pijlijsers.
Pijlmaker, Harman , 385,
386 , 387.
478.
Pijpers.
475.
Pijn, schout.
473.
Pillegiften.
Ploos van Angstel, geslacht
259.
van,
Poel, Gijsgen van den,
kastelein. 414, 453.
Poelenburg , Jacob van , 223.
Poelgeest, Gerrit van, 223,
224 seq., 386, 414.
Poelwijk , Hendrik van , 296.
Polanen , Willem van, 414.
Pompe van Meerdervoort,
mr. Cornelis,
301.
Ponssen , Coppen , schout. 421.
Govert , schout. 453.
297.
Pott, Peter,
Potter, Dirk, 219,- 380, 475.
Pieter,
381.
Potou, capitaine. 26.
Poussenz, C., kastelein. 230.
Privilegiën van den Briel. 327.
Proeys , B., schout.
484.
Proenen, Arnold,
298.
Purmerende, Johan Eggert van ,
414.
Putmans, Hans , gouverneur.
335 , 336.
Putrian , Hans ,
270.
R.
Raad v. State, notulen der, 463.
Raaphorst , Hendrik van , 301.

S.
Sayen , Dirk, bailluw.
453.
Sallant.
352.
Salm-Reifferscheit, Sophia
gravin van, abdis.
256 ,
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347.
Sandelijn, A., raad.
Santhorst, Dirk van, kast. 229.
359.
Scade, Willem,
372.
Scheffer, C.,
Schepenboek van het ei150.
land Marken.
220.
Scheveningen.
273.
Schippers.
Schonevelt, Ludolf van, 103.
298.
Schoten, David van,
475.
Schut , Herman,
Schutten van den graaf
476, 477.
van Holland.
450.
Schwabenspiegel.
209.
Scriverius , P.,
8.
Sfragistiek.
294.
Sonoy, geslacht van,
300.
- Emerentiana ,
439.
Sotheby , Samuel ,
Souta, Antonia , cap. maj. 340.
296.
Spaen, Roderik,
Spangen, Dirk van der , 220.
Ph. van der, bailluw. 127, 414, 424, 453.
Specx , Jacob , gouvern. 335.
Spranck, D., rigter. 410.
Spiegel, Jan van den , 226.
103.
Stecke, Borghart ,
Steeland, Philips van, 300.
-------- Willem van , 301.
Stel, Simon van der, gou375.
verneur.
427.
Stephanus , bisschop.
> 351, 352.
Steprode,
Stuart, Karel, koning. 360.
354.
Swart, capitein.

Tromp, Cornelis, l t . ad355, 356, 358.
miraal,
Tulbach, Rijk, gouvcrn. 372.
256.
Turk, Willem ,
V.
Vere, vrouwe van , 456, 475.
jonker van , 457.
Verhoeven, P. W., admin. 368.
Vianen, Jan van, 216, 218
seq., 226, 229, 234,
389 , 395 , 411, 414,
417, 420, 421, 422,
473, 475, 476, 483,
Vink, Jans,
22.
299.
Virieu , Francois de,
Visscher, G. B., opperhoofd te Japan.
370.
Vlack, Pieter, command.
270, 337, 338, 339, 340.
Vliet , Jan van den, 225,
389, 393, 396,
Voirst , Jan van, 206, 223.
Voorschoten, Gijsbrecht v., 396.
Voshem, Gerlach van, 103.
Vrijgeleide door Leycester
27.
verleend.
Vries , Tjerk Hiddes de ,
357.
lt. admiraal.
W.

Waes, Jan van, hofmees347, 348,
ter.
Waest , Arnolt van, 348.
Wale, Wouter van de , 222.
- Claes die, 226, 231.
T.
215.
Wassenaar, heer van,
Henrick van ,
427.
Theodorus , bisschop.
385, 389, 393.
Thins, J., 190.
---- Samuel , advokaat. 18 9. Wely, geslacht van van, 295.
Well, Roilman van, ridder. 94,
Thoureynen , heer van ,
Wenssen, mr. Adrian, 239.
471, 472, 473, 475,
239.
- Jacob,
477 , 479.
239.
Jan,
Tol, Floris van, 126, 128, 411.
223.
205. Wercke, D. van de,
Touraine, hertog van ,
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Werrecoren , Pieter , boek332.
drukker.
Wiekrade, Johan van , 94.
Wijc, Jan van, ambtman. 411.
Wijngaerden, jonk. Jacob
365.
van, gouverneur.
Willem, hertog van Cleef. 415.
hertog van Gelder. 22.
van Beijeren. 194, 451.
Willemsz., Dire, 414.
Wilten, geslacht van v. der, 296.
Wirtsberge , graaf van, 210.
202.
Wissekerke, sluis te,
With , G. F. de, gouver335.
neur.
Witt, Jan de, 355, 358,
359, 432.
Woert, mr. Dirc van der, 130.
----- Floris Hend. v. der, 204.
Woude, Jacop van den ,
400, 402, 413.
Wytkereken , Rolant van ,
79, 80 seq.
ridder.
Wtencamp , Jan , borduur389.
werker.
Floris, schout. 453.
Wten Eng, geslacht van, 294.
Bernt, 381, 425.
Wtenhage , G., schout. 471.
Wtenham, Frederick, 414, 416.
Wtenlier, Gijsgen, baillu
402, 404.
van Delfland.
475.
Wttelier, Simon ,
Wtenweerde, geslacht van, 295,

Bladz.

H.
IJsselstein.
208 , 232.
oude grondslagen der stad,
235.
Herberen van ,
bailluw. 223, 224 seq.,
453, 460.
Jan van, 126, 128.
-- Gijsbreeht van, 228.

z.
Zaen, Willem van der ,
capitein.
354.
Zandwijk, geslacht van, 296.
Zeeslag , vierdaagsche ,
353.
Zegels.
124, 207, 268.
Zelem, Hendrik van,
475.
Zevenberghen , heer van,
bisschop. 25, 212, 216,
223, 484.
Ziericzee, mr. Witte van, 383.
Zijl , Gerrit van , 220,
228, 414, 452, 474.
Zilver vergulden kroes. 473.
Zilveren koker. 124.
Zilveren beijersche gordel. 473.
Zilverwerk.
415.
Zoete, Willem de, admir. 153.
Zuylen, Dirck van,
414.
Zwaluwen, (de) bedijkt.
480, 481.
Zwieten, Dirk van,
481.

STAMBOOM V A N H E T G E S L A C H T V A N NYENRODE.
S P L I N T E R XAX

RIJWIEL.

1298.

C r l J S B R E C H T TAUT NYE1VRODE, schildknaap,
heer van Nyenrode. 1304. 1311. Sterft tusschea 1337
en 1345.

G E R A R D S P L I N T E R VA1V N Y E N R O D E , schildknaap,
heer van Nyenrode. Trouwt M A R I A
V E L S E N , en sterft omstreeks
1357.

PERSIJN,

genaamd

VAN

C r U S B R E C H T V A N N Y E N R O D E , ridder,
heer van Nyenrode, Velsen, Poel enz., baljuw van
Kennemerland en Friesland, maarschalk van Eemland. Trouwt, naar het schijnt, eerst met Belia
van Leijenburg en daarna met eene dochter van
O T T O V A N D E N P O E L en sterft tusschen den 3. Aug.
en 3. Nov. 1396.
SPLINTER

VAN

NYENRODE,

ridder.

V A N N Y E N R O D E , ridder, heer van
Nyenrode, de Lier en Souteveen enz.,
erfmaarschalk van Gooiland. Trouwt
HEILWICH
V A N
VIANEN
en sterft
omstreeks 1434.

OTTO

Sterft ongehuwd.

GIJSBRECHT

VAN

NYENRODE.

JOHAN

V A N N Y E N R O D E , ridder,
heer van Nyenrode, de Lier, Souteveen, Pendrecht, ter Lucht enz., erfmaarschalk van Gooiland, baljuw
van Loosdrecht, Minden en Tekkop.
Trouwt A L I E N O R A V A N B O R S E L E N ,
vrouwe van Zuylen, St. Maartensdijk, Borselen, Hoogstraten, Voorne,
en sterft 13 Dec. 1476.

NYENRODE,

schildknaap, heer van
Nyenrode, de Lier en
Souteveen enz., erfmaarschalk
van
Gooiland.
Trouwt I D A V A N B I J L A N D
en sterft 1 Julij 1454.

Sterft ongehuwd.

GIJSBRECHT

VAN

Johan van Nyenrode,
leenvolger van Nyenrode enz. Trouwt 1°
Else van Darthuizen,
2* Johanna van Montfoort, en sterft 27 Dec.
1476.

,

i

A

,

Johan van Nyenrode, ridder,
heer van Velsen en Poel.
Trouwt
Margaretha van
Minden.

Johanna van Nyenrode. Trouwt
Johan van Hemert, ridder.
Johanna van Nyenrode.
Trouwt Gerrit van
Rijn.

Bastaarden.
Johan van Nyenrode; Ida
van Nyenrode genaamd
Bijland.

—

.

van Gunterstein, baljuw van Loos-

huwelijk.

V A N N Y E N R O D E , heer
van Nyenrode, de Lier, Souteveen, Pendrecht, ter Lucht
enz., erfmaarschalk van
Gooiland. Trouwt E L I S A -

JOHAN

Bastaarden.
Dirk van Nyenrode;
Ida van Nyenrode
genaamd Bijland.

Gijsbrecht van Nyenrode.
Sterft ongehuwd.

—-

Splinter van Nyenrode,
heer van Bolestein.
Trouwt Anna van
Zuylen en sterft omstreeks 1532.

BETH VAN ZUYLEN VAN DER

H A E R en sterft 14 Julij 1495.
JOSINA

VAN

NYENRODE,

vrouwe van Nyenrode,
de Lier, Souteveen, Pendrecht, ter Lucht, het
erfmaarschalkambt van
Gooiland enz. Trouwt
WILLEM

TURK.

—

Johanna van Nyenrode. Trouwt
1° ïrederik van Drakenburg,
heer van Drakenburg en D r a kenstein, 2° Jacob van Amstel
van M i n d e n , heer van Loendersloot, Oudekop, ter A .

Egbert van Nyenrode ,
heer van Bolestein.
Trouwt Mabelia van
Kodenburg en sterft
omstreeks 1569.
Adriana van Nyenrode,
vrouwe van Bolestein.
Trouwt 1° Willem van
Brakel, 2° Hendrik
Botter yan Snellenberg, heer van Maarsenbroek.

Johanna van Nyenrode,
Sterft ongehuwd.

Splinter van Nyenrode,
heer van Bolestein,
baljuw van Muiden
en Gooiland. Trouwt
Johanna, natuurlijke
dochter van hertog
Jan van Beijeren, en
sterft 4 Julij 1471.

—

Bastaarden.
Gijsbrecht van Nyenrode genaamd Dorlant;
Nicolaas van Turnout; Splinter van Nyenrode;
Hendrik van Nyenrode; Jan van Nyenrode en
anderen.
Gijsbrecht van Nyenrode, heer van
Velsen en Poel. Trouwt Geertruid
Utenham en sterft omstreeks 1474.

Lutgarda van Nyenrode.
Trouwt Boudewijn van
Zwieten, heer van Kalslagen en Loendersloot.

-JU

Adriana van Nyenrode, vrouwe van
Velsen en Poel. Trouwt Albrecht,
heer van Schagen, ridder.
Josina van Schagen, vrouwe van
Schagen, Velsen en Poel. Trouwt
1° Wouter van Egmond, 2° Joost
van Borselen, en sterft zonder
geboorte na te laten.

N

Heila van Nyenrode*
nonne van St. Cecilie te Utrecht.
Johan yan Nyenrode, —
heer van Bolestein.
Trouwt Margaretha
van Buiven en sterft
omstreeks 1526.

Hendrik\ bastaard van Nyenrode, heer

Eerste

Eye van Nyenrode.
Trouwt Beer Mombaar.

Elsebe van Nyenrode.
Trouwt Jacob van
Zuylen en Nievelt.

i
Gijsbrecht van Nyenrode, schildknaap,
heer van Amerongen, ruwaard van
het sticht van Utrecht. Trouwt
eene dochter van Zinderen en sterft
1 Sept. 1460.

Hendrik van Nyenrode.
Sterft ongehuwd.

Hendrik van Nyenrode.
Sterft ongehuwd den 8
Nov. 1466.

drecht , Minden en Tekkop. Trouwt
N . Buysch en sterft omstreeks 1519.

—

Elisabeth van Nyenrode,
Trouwt Jan vanKie*
beek.

Gijsbrecht van Nyenrode,
schildknaap.
Trouwt
Geertruid van Amerongen en sterft 18 Junij
1511.

I

Frans van Nyenrode, heer van
Velsen en Poel, schepen der
stad Utrecht, raadsheer in
het hof van Utrecht. Trouwt
1° Johanna van Zuylen,
2° Catharina van Schiedam,
3° Mechteld Lauwerman, en
sterft omstreeks 1560.
Eerste
huwelijk.
Anna van Nyenrode, vrouwe
van Velsen en Poel. Trouwt
Jan van der Does van
Noordwijk.

— Otte van Nyenrode. Trouwt
Arend van Zwieten, heer
van Binkhorst, Zoetermeer,
Kalslagen,
Zwijndrecht,
Loendersloot, Zoelen en
Leijenburg.

Heil van Nyenrode.
Trouwt
Wouter
Utenham.

Ernst van Nyenrode, ridder,
heer van Zuylestein, burgemeester der stadUtrecht.
Trouwt Margaretha van
Benesse van Wulven en
sterft omstreeks 1557.
-X»

Geertruid van Nyenrode,
vrouwe yan Zuylestein.
Trouwt Goderd van
Beede, heer van Saasveld, Nederhorst en
Amerongen.

Bastaard.
Gijsbrecht van Nyenrode.

Cunera van Nyenrode.
Trouwt Dirk van
Bijn van Jutphaas.

Johanna van Nyenrode.
Trouwt 1° Simon van
Teilingen, 2° Goderd
de Coninck.

Beatrix van Nyenrode,
abdisse van St. Servaas binnen Utrecht.

—

Elisabeth van Nyenrode,
nonne der
Wittevrouwen te Utrecht.

