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VOORREDE.

Het Deel onzer Kroniek , dat wij het genoegen hebben
hiernevens aan de Leden van het Historisch Genootschap
aan te bieden, zal het laatste zijn. wij zijn evenwel niet
meenens, daarmede onzen medeleden jets wezenlijks te
onthouden. De verdeeling, namelijk, van den inhoud over
de vergaderingen , door de Utrechtsche leden gehouden ,
bracht veelal de noodzakelijkheid mede, dat stukken van
eenigszins grooteren omvang verbroken werden , en het
kort verslag van de mededeelingen en discussies in die
vergaderingen leverde geene genoegzame vergoeding voor
die ongelegenheid.
Deze overweging heeft ons doen besluiten , voortaan
alle stukken, die te klein van omvang zijn om op zieh zelf
een deel onzer Werken te vullen, tot Bundels vereenigd,
de Jaargangen der Kroniek te doen vervangen.
De Lijst der ingekomen boekwerken zal alzoo voortaan
mede niet meer bij gedeelten op elke Vergadering, maar,
een grooter tijdperk omvattend, bij elken Bundel medegedeeld worden.
Het Bestuur van het Genootschap,
De Voorzitter,

Dr. W. G. Blum,.
De Secretaris ,

Mr. J. A. GROTRE.
Decemb. 1876.
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GENOOTSCHAPPEN OF INRICHTINGEN ,
MET WELKE HET HISTORISCH GENOOTSCHIP, GEVESTIGD
TE UTRECHT, IN BETREKKING STAAT.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen , te Amsterdam.
Koninklijke Bibliotheek , te 's Gravenhage.
Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde
van Neerl. Indie, te 't Gravenhage.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, te Utrecht.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , to Batavia.
Indisch Genootschap , onder de zinspreuk : Onderzoek
leidt tot waarheid , to 's Gravenhage.

Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, to Zwolle.
Stads Bibliotheek , to Amsterdam.
Openbare Bibliotheek , to Arnhem.
Provinciale Bibliotheek van Zeeland , te Middelburg.
Geschied- en Oudheidk. Genootschap in het Hertogdom
Limburg, te Maastricht.
Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beauxarts de Belgique, to Brussel.
Commissions royales d'Arts et d'Archeologie, te Brussel.
Aeademie d'Archeologie de Belgique, to Antwerpen.
Societe archeologique de Namur, to Namen.
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Societe scientifique et litteraire du Limbourg, te Tongeren.
Societe d'Histoire et d'Archeologie, te Geneve.
Societe d'Histoire de la Suisse romande, te Lausanne.
Institut archeologique liegeois, te Luik.
Institut luxembourgeois, te Luxemburg.
Oudheidkundige Kring van het land van Waes, te St.
Nikolaas.
Comite central de publication des inscriptions funeraires
et monumentales de la Flandre Orientale, te Gent.
Message'. de Gand , te Gent.
Koniglich bayerische Akademie der Wissenschaften, te
Munchen.
Verein fur hamburgische Geschichte, te Hamburg,
Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und OberSchwaben , te Ulm.
Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande, te Bonn.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, te
GOrlitz.
Geschichts- und alterthumsforschende Gesellschaft des
Osterlandes , te Altenburg.
Alt-preussische Monathschrift , te Konigsberg.
Historischer Verein fur Schwaben and Neuburg, te
Augsburg.
Germanisches Museum, te Neurenberg.
Historischer Verein der Oberpfalz und Regensburg, te
Regensburg.
Historischer Verein air Steiermark, te Gratz.
Historischer Verein fur Nieder-Sachsen, te Hannover.
K. K. geographische Gesellschaft, te Weenen.
Kiinstler-Verein fill- bremische Geschichte und Alterthiimer,, te Bremen.
Harz-Verein fur Geschichte und Alterthiimer, te Wen.
nigerode.
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Verein fur Geschichte des Bodensee's and seiner Umgebung, te Friedrichshafen.
Smithsonian Institution, te Washington.
Real Academia de la Historia, te Madrid.
De Universiteit te Lund.

EERSTE VERGADERING.
2 Januari 1875.
WW,../..M.,

BIBLIOTHEEK. - MERKEN OP TERRA SIGILLATA. - GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSCHE MUNTWEZEN. - JOURNAAL
VAN CONSTANTIJN HUYGENS, DE JONGE,

1688-1697.
-RAPORTDEGHEIMSTA COMISE,NOPESDTOE-

KOMSTIGE INRIGTING EN HUISHOUDING VAN DEN STAAT,

1819.

BIBLIOTHEEK.

Ten geschenke ontvangen:
Van den Schiver :
Mr. M. A. Snoeck, De 's Hertogenbossche Blok- of Bedelpenningen , met aanteekeningen en platen, niet in den handel.
's Hertogenbosch , 1874. 8°.
Van Dr. H. Rump:
Literarischer Handweiser, n°. 162/3. Munster, 1874. 8".
Van de Maatschappij Felix Meritis to Amsterdam :
illgemeen Verslag 1873/4.
Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunde:
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Bibliotheek. Merken op terra sigillata.
Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen ,

18e Aflev. 1.

Amsterdam , 1874. fol.
In riffling ontvangen:
Van het Verein fur Geschichte des Bodensee's and
seiner Umgebung, te Friedrichshof:
Schriften des Vereins uz. w.

yes Heft. Lindern , 1874. 8°.

Van het Kon. Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde van Neerl. Indie, to 's Gravenhage :
Bijdragen 3e Reeks, IX. 3, 4. 's Hage, 1874. 8°.

MERKEN OP TERRA SIGILLATA.

De Heer Dr. G. A. Hulsebos vertoont een paar scherven van terra sigillata met ingedrukte letters, waarvan
sommigen het voorkomen hebben , afzonderlijk to zijn gedrukt. Ook vertoont hij een stempel, mede to Vechten
gevonden, waaruit hij meent te mogen opmaken, dat men
in de legerplaats to Vechten ook aardewerk heeft gefabriceerd.
De Heer de Geer van Jutfaas meent, dat men veilig
kan aannemen , dat de Romeinen in lien zin beweegbare
letters gekend hebben, dat zij met stempels waarin letters
waren gesneden , op het nog weeke aardewerk merken
hebben ingedrukt. Hij herinnert zich vele voorwerpen, van
Vechten afkomstig, to hebben gezien, waarop men duidelijk kon zien dat het merk op die wijze met letter- of cijferstempels was ingedrukt.

Geschiedeni8 enz. Journaal enz.
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GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSCHE
MUNTWEZEN.

De Heer de Geer van Jutfaas vestigt de aandacht op
het nu voltooide eerste deel der geschiedenis van het Nederlandsche muntwezen tijdens de Republiek. Het bevat
de geschiedenis van de Geldersche provinciale count, bewerkt door den Heer de Voogt, die met grooten ijver uit
de archieven alles heeft opgespoord, wat daarop betrekking
had, en een, ook voor de geschiedenis, hoogst belangrijk
werk heeft geleverd, opgehelderd door een tal van uitnemend geslaagde platen. Hij hoopt dat ook de leden van
dit G enootschap er hunne aandacht op zullen vestigen en
de voortzetting van dit muntwerk helpen bevorderen.

JOURNAAL VAN CONSTANTIJN HUYGENS
DE JONGE ,

1688-1697.

De Heer Dr. W. G. Brill deelt mede dat de druk aangevangen is van het Journaal van Constantijn Huygens
de jonge, Secretaris van Willem III, loopende van 1688—
'1.697, uit de Bibliotheek van de Kon. Akademie te Amsterdam.
Het eerste deel geeft reeds een rectificatie van het
verbaal van Macaulay van den tocht van den Prins naar
Engeland in 1688.

16

RAPPORT
DER GEHEIME STAATSCOMMISSIE,
NOPENS DE TOEKOMSTIGE INBIGTING EN ktUiSHOTTDING
VAN DEN MUM
Medegedeeld door

Mr. G. W. Yreede.

Den 22en Maart 1819.
AAN DEN KONING.

In de vroegere geschiedenis van het Vaderland wordt
een tijdstip aangetroffen : „waarin de zaken , relatie heb„bende tot de securiteit en de gemeene defensie van den
„Staat, zoodanig gesteld waren, dat dezelve onmogelijk kon„den blijven bestaan op lien voet, als dezelve sedert eeni„gen tijd waren behandeld geworden ; waarin door de eene
„weer, en door de andere minder was te werke gegaan
„buiten gemeen overleg, alleen naar eigen en bijzondere
„convenientie en welgevallen, en zonder genoegzame re„flectie te maken op de regelen van billijkheid en op den
„dienst en het welwezen van den gemeenen Staat; waar„uit niet anders kon volgen, dan het verbreken der banden
„van goede verstandhouding , eenigheid en onderling ver„trouwen , met vernietiging van het aanzien en het ontzag
„der Regering ; terwiji door dit een en ander de zaken
„waren gebragt in zoodanig eene desorder en confusie,
„dat het twijfelachtig was, of het algemeen welzijn onder
„de geneesmiddelen, of onder de gebreken zelve, gevaar
„zoude loopen om te bezwijken.”

toekomstige inrigting en huishouding van den Staat.
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Dit was de plegtige verklaring, welke door het Hoogste
Gezag in den Staat, ten jare 1716 , werd afgelegd, en
welke ten grondslag verstrekte om de toenmalige Bondgenooten dringend opteroepen tot het houden eener buitengewone Vergadering, „ten einde hare deelnemende aan„dacht te vestigen op den (toenmaligen) toestand van de
„Republiek, niet alleen ten aanzien van de Militie en de
„Financier, maar generalijk ten opzigte van de reglemen„ten en de orders op het stuk van de Regering des Lands,
„en om promptelijk met ijver en met cordaatheid te voor„zien in het verval, hetwelk zich in dit goede en geluk„kige Land overal kwam optedoen.”
De beschreven buitengewone Vergadering was de tweede
nadrukkelijke poging sedert de vestiging van het Bondgenootschap , welke tot instandhouding van hetzelve werd
aangewend, en de uitkomsten en de indrukken schijnen
destijds geheel verloren en uitgewischt te zijn geweest,
welke eene vroegere groote Vergadering van den jare 1651
had kunnen achterlaten, die merle tot handhaving van den
baud der Unie tezamengeroepen , op de Groote Zaal van
den Hove bijeen kwam, Coen de zegeteekenen, in den tachtigjarigen oorlog op den Spanjaard veroverd, de getuigen
waren van den hoogen ernst , van het vroom overleg en
van de gemoedelijke raadpleging, waardoor deze Groote
Vergadering, onder het wijs en gematigd bestuur van Karen
Voorzitter, zich zoozeer heeft onderscheiden.
Deze en soortgelijke herinneringen kunnen niet nalaten
de aandacht te treffen van elken getrouwen dienaar in
den Staat, wanneer en zoo dikwijls hij zich geroepen vindt
om de tegenwoordige gesteldheid van zaken in het Vaderland met meer dan gewonen ernst en bijzondere deelneming gadeteslaan , en het was dan ook niet onnatuurlijk,
dat , bij den aanvang van dit tegenwoordig Rapport, de
Staats-Commissie, welke daarbij tot U M. spreken zal,
zich zelve getracht heeft te wijzen, zoo al niet op den
2
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inhoud , dan ten minsten op de bedoelingen van zulke
aangelegen pogingen , als waardoor de deugdzame Voorvaderen zich de liefde en de hoogachting van eene dankbare
nakomelingschap hebben weten te verzekeren. Maar alle
soortgelijke poging en onderneming van het tegenwoordig
geslacht zouden zonder doel en vruchteloos moeten blijven ,
indien niet in het hart van den Koning der Nederlanden
de gezindheid gesproken had, om ook in zijn tijd aan het
onderzoek en de regeling van vervallen zaken te denken ,
en indien niet, hoezeer zonder openbare aankondiging en
zonder uiterlijken toestel, in de stilte zijner overdenkingen,
bet beslissend bevel ware gegeven geworden tot een bedaard en ernstig onderzoek wegens een algemeen Ontwerp
van vereenvoudiging en besparing in alle de takken van
Bestuur , in verband tot elkander beschouwd.
Eene poging van dezen card was bij de voorvaderlijke
Bondgenooten onmogelijk, op een tijdstip, dat alle krachten en vermogens werden aangewend om de bestaande
inrigtingen to handhaven , en alle buitengewone maatregelen van beraadslaging en vergelijk geese andere strekking
hadden, dan om de rigtige opbrengst der geldsommen te
verzekeren , welke ten dienste van de Generaliteit noodzakelijk werden geoordeeld, van welke strekking en aanwending de laatste bondgenootschappelijke poging ook nog
zoude kunnen getuigen, Coen bij de herziening der quota's
ten jare 1790, het gebleken is van hoe weinig aanbelang
de bezuinigingen zijn geweest, welke van Generaliteitswege hebben kunnen worden ingevoerd, in vergelijking
althans van de massa der staatsbehoeften, die in de verschillende staten der provinciale huislasten verspreid, het
eigendom waren van elk afzonderlijk Gewestelijk Bestuur,
en welke behoeften derhalve, zonder eene geheele vernietiging van het Bondgenootschappelijk stelsel , nimmer uit
een algemeen oogpunt gezien , 'loch door eenen algemeenen wil bepaald konden worden.
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De gebreken van eene vroegere Staatsinrigting waren
uit den aard derzelve voor geene beslissende beoordeeling
vatbaar, en de natuurlijke gevolgen van den bloei en den
welvaart, waardoor de Staat der Nederlanden het voorbeeld, zoowel als het voorwerp van naijver voor andere
Natien geweest is, zijn, in rustige tijden, uitsluitend toegeschreven aan de welgemeende pogingen van de Regering
des Lands. Welke pogingen evenzeer, ten onregte, zijn
miskend en veroordeeld, toen de voorspoed en luister van
het Nederlandsch Gemeenebest door inwendige ongelegenheden en buitenlandschen aanval werd verstoord en
vernietigd, tot dat eindelijk de overtuiging van het gebrekkige van den vorigen Regeringsvorm zich door eenen
schok den weg heeft weten te banen tot de vestiging van
een Algemeen Bestuur, te midden door de zwarigheden en
de hinderpalen van het vooroordeel , van het bijzonder belang en van plaatselijke aangelegenheid.
Toen eerst waren de grondslagen gelegd om de opbrengst der Generaliteits-inkomsten onbelemmerd te verzekeren , en er was geene gelegenheid om te denken aan
eene gepaste regeling van Staats-uitgaven , welke toen
eerst bekend konden worden, die uit alle de huishoudelijke
lasten van do voormalige Provincien te zamen gesteld,
een geheel opleverden waarop de vroegere bondgenootschappelijke inrigting een en beslissenden invloed uitoefenen moest, en welke Staats-uitgaven, in derzelver omvang
en overal drukkend bezwaar, een voorwerp van ernstig
nadenken zijn geworden, toen men, aan het gerijf van rigtige opbrengsten gewoon, tevens tot de overtuiging gekomen was van lie noodzakelijkheid, om de buitengewone
heffingen, welke door de ingezetenen. des Lands niet langer konden worden opgebragt, te doen vervangen door
„algemeene Belastingen en impositien overal en alomme
„binnen de (voormalige) Geunieerde Provincien, Steden
„en Leden van dien, vereischt en verstrekt tot de gemeene
2*
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„defensie en tot hetgene de Generaliteit gehouden zoude
„wezen te dragen, met volkomen magt om dezelve bij alle
„bekwame middelen te executeeren ; zonder dat eenige
„particuliere Landen, Steden of Kwartieren eenige ken.,nisse , onderwind, autoriteit of dispositie daarover zouden
„molten aannemen of tot zich trekken ; en zulks overeen„komstig al zulke instructien en ordonnantien, als bij de
„Generaliteit daarop gemaakt zouden worden.”
Dit was de inhoud van de wetgeving der laatste zes
maanden van den jare 1805; zij bevattede, wat de hoofdzaak en de strekking betrof, de uitvoering van hetgene
ten jare 1579 door de vijfde en zesde artikelen der Unie, —
ten jare 1581 door het tweede artikel der instructie van
den Landraad, — ten jare 1584 door het vijfde artikel der
Instructie van Prins Maurits, en ten jare 1588 door het
achtste artikel der Instructie voor den Raad van State
bevolen of voorgeschreven was, en over welks daarstelling,
gedurende een zoo aanmerkelijk tijdverloop, min of meer
hevige twist en doorgaande vertraging hadden plaats gevonden. Maar gelijktijdig met de invoering van de algemeene Belastingen, was derzelver berekende opbrengst met
de matiging en besparing van de algemeene Uitgaven verbonden , met welker opzettelijk onderzoek ten jare 1805
eene eerste Staats-Commissie werd belast, doch welker
werkzaamheden zonder eenige wezenlijke vrucht hebben
moeten zijn , uit hoofde der kortstondigheid van het Bestuur, op de Staatsregeling van 1805 gegrond, hetwelk
ten jare 1806 door eene Koninklijke Regering vervangen
werd, onder welke het ingesteld onderzoek is voortgezet;
doch welk onderzoek alleen ten onderwerp had, om door
voorschriften van gedrag, de bestaande inrigtingen zoo
onkostbaar mogelijk te maken , en ten jare 1808 geeindigd
is door de bepaling van een maximum, waarmede alle
variabele objecten van Staats-uitgave behoorden bestreden
te worden, en welk geregeld maximum al spoedig heeft
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moeten worden overschreden , bij den toenemenden staat
van buitenlandsche onderdrukking en van cijnsbaarheid aan
vreemde overheersching, waardoor alle redelijke pogingen
tot bevordering van het algemeen belang werden onmogelijk gemaakt.
Bij de laatste verandering van zaken in het Vaderland,
welke zich door de gelukkige komst van U. M. tot de
Regering bijzonder heeft onderscheiden , moesten alle de
verspreide gedeelten van het verbroken geheel worden te
zamen gebragt, alvorens aan eene geregelde kennisneming
van alle de behoeften en bezwaren des Lands gedacht
konde worden. Doch reeds vroeg is door U. M. daartoe
een bepaald bevel gegeven , met het aangekondigd oogmerk om het aangevangen onderzoek ook bijzonder tot
matiging en besparing der algemeene Staatsuitgaven dienstbaar te maken '); en het eerste gevolg der laatstaangewende
poging heeft de mogelijkheid daargesteld, one alle de uitgaven , tot de tegenwoordige lands inrigtingen behoorende,
in alle derzelver bijzonderheden duidelijk en volledig te
kunnen beoordeelen. Welke inrigtingen ook bij vorige gelegenheden onderzocht en uiteengezet, en later mede op
last van U. M., na de vereeniging der Zuidelijke Provincien van het Koningrijk , in derzelver meer uitgebreiden
omvang beschouwd, tot hiertoe geen ander resultaat van
raadpleging hadden opgeleverd, dan dat men, door middel
van nieuwe voorschriften of bepaalde verordeningen, getracht had dezelve meer doelmatig en meer onkostbaar to
doen werken. Doch de opgevolgde bevelen van U. M. rusten niet meer op de veronderstelling van de duurzaamheid
der bestaande inrigtingen, maar hebben eenen ruimeren

1) Zie hierbij het Geschiedkundig Overzigt der Koninkliike voorschriflen , onatrent het beheer der Staatsuitgaven in Nederland; door S Dassevael, Secretaris van de Alg. Rekenkamer. 's Gravenh. en Amsterdam
(1822).
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zin en eene meer uitgebreide bedoeling, aangaande eene
meer onbekrompen verandering in alle de deelen der huishouding van den Staat.
Twee gedenkwaardige besluiten zijn door U. M. op den
8en

April 1818 met dat oogmerk genomen , respectivelijk

met n°. 58 en 59 gequoteerd. Bij het laatste van deze
besluiten wordt het onderzoek aanbevolen aangaande de
mogelijkheid om den omslag van het Algemeen Bestuur te
verminderen door middel van overdragt aan de Gouverneurs, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk met de Staten
of de Gedeputeerde Staten in de Provincien, van zoodanige ubjecten van Bestuur, waarover thans aan de Departementen van Algemeene Administratie moest worden
gerefereerd , en zulks met in het ooghouding van het
algemeen belang, met het oogmerk van vereenvoudiging
in de administratie, gerijf der belanghebbenden en bezuiniging der onkosten ; tot bevordering van Welk een en
ander een nieuw voorschrift van werkzaamheid voor de
Provinciale Gouverneurs, als Commissarissen van U. M.
aangemerkt, ontworpen moest worden.
Bij het besluit van U. M. van den 8en April 1818, n°.
58, in de eerste plaats genoemd, worden bepaalde objecten
van staats-uitgave vermeld, omtrent welker bezuiniging
en deugdzame oplevering de daarbij aanbevolen nasporing
zoude behooren werkzaam te zijn. Het zijn de publieke
werken en leverancien, narnelijk, welker kosten een zoo
voornaam gedeelte uitmaken van de algemeene jaarlijksche
ITitgaven; waaromtrent het door U. M. belangrijk is geoordeeld te worden voorgelicht, aangaande de wijze waarop
deze werken en leverancien zouden behooren te geschieden, zoodanig dat men aan de eene zijde de meeste ver-.
zekering hadde wegens de deugdelijkheid derzelve , en dat
aan de andere zijde daarbij de grootste spaarzaamheid wierd
in achtgenomen.
Hoogst belangrijk, ongetwijfeld, is het onderzoek bij het
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laatst opgegeven besluit door U. M. ingesteld, omdat,
welke bepalingen er ook zouden te maken zijn omtrent
het verdeelen en het vinden der kosten van zoodanige
werken, waarvan de voordeelen door anderen worden genoten , die bij het 4 art. van het laatstgemelde besluit worden opgenoemd, er altijd nog aanzienlijke werken en leveraneien ten laste van de publieke schatkist zullen overig
blijven, waarvan het belangrijk wezen zal de meeste naauwkeurige behoefte , de rninst mogelijke prijzen en de meest
ileugdzame aanwending te kennen ; te meer noodzakelijk,
daar deze kennis minder gereedelijk aan zekere regelen verbonden kan worden, dan wel het geval is met andere landsuitgaven , als tractementen , pensioenen en soortgelijken ,
die meer onmiddelijk van den bepaalden wil van het Hoogste
Gezag in den Staat afhankelijk kunnen worden gemaakt.
Doch hoe aangelegen in bedoeling en strekking de
beide opgegeven besluiten van U. M. ook wezen raogen
worden dezelve echter verre overtroffen door den alles omvattenden inhoud van het Secreet Besluit van U. M., van
den len Aug. 1818, La T. T., hiervoren reeds met een
woord aangegeven '), en waarvan de voorschriften de geheele
zamenstelling en werking ten onderwerpe heblAn van alle
de deelen der algemeene Staatshuishouding. Het betreft
niet meer alleen duidelijkheid van berekening en onbenevelde beoordeeling der wezenlijke behoeften van den Staat,
maar het bedoelt bovendien de middelen van uitvoering,
en ter verzekering dat gesehieden kan alles wat als redelijker wijze mogelijk zoude kunnen worden uitgemaakt,
zonder aan. eenigen bestaanden vorm of aan eenige tegenwoordige inrigting gebonden te zijn :

1) Den tekst vindt men afgedrukt, als Bijlage B tot het Acad. Proefschrift van .ihr. Mr. W. M. de Brauw, be Departementen van Aly. Bestun). in Nederland sedert de omwenteling van 1795, Utrecht, 1864 ,
bl. 24S volg.
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„De Staats-Commissie moot zich als Joel barer werk„zaarnheden voorstellen, om aan den Koning een algemeen
„plan voortedragen van de meest eenvoudige, meest doel„matige en minst kostbare indeeling en inrigting van alle
„Departementen- van Algemeen Bestuur en Lands-adminis„tratie, en van alle onderdeelen derzelve, behoudens de
„bepalingen bij de Grondwet gemaakt , doch zonder zich
„aan de tegenwoordig bestaande indeeling en inrigting ver„der of antlers to houden, dan zoude kunnen strekken tot
„bevordering van het onderzoek en de beoordeeling, in
„hoeverre die aan de vereischten van eenvoudigheid, doel„matigheid en spaarzaamheid al dan niet beantwoorden.”
Pit is het eigenhandig bevel van U. M. , voorkomende
bij de hoogst belangrijke instructie van den 15en Augustus
1818, waarbij de uitbreiding wordt aangetroffen van den
vroeger gegeven lastbrief aan de Staats-Commissie, bij
welken voor het eerst het reeds opgenoemde groote hoofddenkbeeld voorkomt van het verband, waarin alle de takken
van het Algemeen Bestuur onderling en tot elkanderen
beschouwd moeten worden en het verdient eerie bijzondere opmerking dat , zonder het Rapport aftewachten van
de Staats-Commissie, bij U. M. besluit van den Ben April
1818, n°. 58, benoemd (welk Rapport bij U. M. appointement van den 24en September 1818 La X3, aan de tegenwoordige Staats-Conimissie, ten fine van consideratien en
advis is gerenvoijeerd), de laatstgegeven lastbrief van
Hoogstdezelve de voorlooper is geweest van bet resultaat,
hetwelk bij dat Rapport bepaaldelijk ten aanzien van het
stuk der publieke werken en leverancien aan U. M. wordt
aangeboden.
Bij het voorloopig onderzoek hetwelk deze Staats-Commissie had ingesteld , was door haar bevonden :
1°. Gebrek aan genoegzame volledigheid in de opgaven,
welke door haar van de onderscheidene Departementen
van Algemeen Bestuur waren ontvangen, en aan genoeg-
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zame duidelijkheid van splitsing en van uiteenzetting der
objecten, die bij de ontvangen stukkqn waren behandeld.
2°. Onmogelijkheid om , door maatregelen en bepalingen
van onderzoek en van voorzorg omtrent de publieke werken en leverancien , de schatkist van den Staat tegen de
mogelijke gevolgen van zedeloosheid , onkunde, slenter of
gewoonte in veiligheid te stellen.
3°. Groot bezwaar om zich te omringen met de kennis
van alle de bijzonderheden van een zoo veel omvattend
geheel der publieke administratie, daar zeds de meest volijverige medewerking van de Hoofden der Departementen
van Algemeen Bestuur, daartoe nog ongenoegzaam zoude
zijn omdat de Hoofden van die Departementen, welker
tijd aan gewigtiger bezigheden besteed moest worden, zelve
afhankelijk waren van de hulpvaardigheid van mindere
ambtenaren ; welke laatste welligt door gebrek aan doorzigt, gehechtheid aan verouderde denkbeelden, bijzondere
belangen , betrekkingen of omstandigheden , den ouden
gang van zaken als wenschelijk zouden blijven beschouwen ; en
4°. Ondoenlijkheid van zich genoegzaam bekend te maken met de veelvuldige wegen en middelen van fraude
en bedrog, ontzenuwing van contracten., ontduiking van
vormen, en zoo vele bedriegerijen als zich onder duizen
derlei gedaanten en vermommingen zouden kunnen vertoonen.
Na de ontwikkeling der vier opgegeven bijzonderheden
wordt door de gemelde Staats-Commissie verklaard, dat
het haar ten uiterste bezwaarlijk wezen moet, wapenen te
vinden tegen eenen vijand, met welker listen en lagen zij
niet genoegzaam bekend was , verbeteringen aantewijzen
of nieuwe vormen uit te denken, ter wering van misbruik
en voorkoming van bedrog, welke zij in alle derzelver takken niet konde doorzien, en bij het einde van bare werkzaamheden U. M. te durven gerust stellen met de gegronde
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hoop , dat voor het vervolg spaarzaamheid zoude gepaard
gaan met deugdzaamheid van werk en van objecten van
leverancie; en, op grond van dit een en ander, in overweging gegeven, om , daarlatende alle onderzoek ten aanzien
van hetgeen op het stuk van aannemingen of leverancien
bevorens en tot dusverre mogt hebben plaats gehad of zijn
bij de hand genomen; — daarlatende insgelijks alle vroegere
tabellen, conditien van aanbesteding, opgaven en inlichtingen van allerlei stempel , en wat dies meer zij, op een
middel bedacht te zijn, hetwelk, zoo immer mogelijk, aan
U. M. weldadige oogmerken in deze zoude kunnen voldoen. Welk middel welligt zoude te vinden zijn in eenen
geheel nieuwen maatregel , waardoor de ministerieele en
andere administrative Departementen, in het veel onavattend en omslagtig werk der aanbestedingen en leverancien,
en in het toezigt daaraan verknocht, zouden kunnen worden te gemoet gekomen: ,,,,het daarstellen namelijk van
,,,,een Collegie, waaraan dat gewigtig deel der publieke
„„administratie, met den aankleve van dien, zoude wor„„den opgedragen en toevertrouwd, onder zoodanigen titel
,,,,en met zulk eenen rang, als met deszelfs aangelegen be,,,,stemming en het vertrouwen , waarmede hetzelve zoude
,,,,worden vereerd, bet meest zoude geacht worden te stroo„„ken , en voorzien van de vereischte onderhoorigen : een
„„Collegie, zamengesteld uit mannen van beproefde kunde,
„„regtschapenheid en openlijke achting, niet karig bezol„„digd , met behoorlijk gezag bekleed, gebonden aan wel,,,,doordachte en juistelijk bepaalde voorschriften, en gebragt
„„onder hooge verpligting en verantwoordelijkheid.”
De Staats-Commissie, bij weiker rapport het opgegeven
denkbeeld wordt voorgedragen, heeft daarbij slechts eene
algemeene ontwikkeling van drangredenen gevoegd , afgeleid uit den aard en den omvang van een zoodanig nieuw
Staats-Collegie, in vergelijking gebragt met den Raad van
State, in zaken van Regering, en met de Algemeene Reken-
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kamer, met opzigt tot de cornptabele werkzaamheden aan
de laatstgemelde opgedragen ; en besluit dit gedeelte van
haar rapport met de vraag, of het wenschelijk wezen zoude,
dat het denkbeeld van zoodanig een nieuw Staats-Collegie,
nader ontwikkeld, uiteengezet en door eene bedaarde overweging, geevenredigd aan het gewigt der zake, tot meerdere klaarheid wierde gebragt.
Met de overweging der voorgestelde vraag, aangaande
de instelling van zoodanig een nieuw Staats-Collegie, heeft
de Staats-Commissie, benoemd bij M. Secreet Besluit
van den len Aug. 1818, La T. T. , gemeend een aanvang
te mogen maken. Zij heeft deze voorgestelde vraag ten
grondslag gelegd van het plan eener toekomstige Staatshuishouding, waarvan de groote omtrekken bij het tegenwoordig Rapport voor U. M. zullen worden ontwikkeld, en
waarvan de verdere bijzonderheden eerst dan voor nadere
uitbreiding en bewerking worden vatbaar gerekend, nadat
U. M. zich ten aanzien dezer nieuwe Staatshuishouding
zal hebben gelieven te verklaren ; terwiji vervolgens met
meerdere vrucht zal kunnen gearbeid worden aan de verdere pointen van instructie , door U. M. aangegeven , die
meer als afzonderlijke objecten van onderzoek en behandeling voor de Staats-Commissie zullen kunnen worden
aangemerkt; als daar zu-n
1°. De bijzondere organisatie van ieder Departement
van Algemeen Bestuur, met de bezoldiging der ambtenaren daaraan verbonden , zoowel als de wijze waarop de
werkzaamheden moeten worden verrigt volgens art. 3.
2°. De mogelijkheid van combinatie van gelijksoortige
werkzaamheden bij verschillende administratien of van een
daaruit afgeleide verminderde bezoldiging ten laste van de
publieke schatkist , volgens art. 4.
3°. Het onderzoek en de beoordeeling van alle de deelen der civile , financieele en justitieele administratie van
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het Koningrijk , de regterlijke instellingen daarvan uitgezonderd , volgens art. 6.
4°. De mogelijke vereenvoudiging en -bezuiniging door
middel van combinatie of suppressie van bedieningen, met
de daartoe betrekkelijke opgave van het personeel bij de
onderscheidene Departementen van Administratie, volgens
art. 9 en

10.

5°. De voet van behandeling van uitvallende ambtenaren, hetzij ten gevolge van combinatie of van suppressie,
volgens art. 11 en 12.
6'. De gelijke voet van behandeling van zoodanige uit•
vallende ambtenaren, welke in de Colonien van den Staat
zouden wenschen geemploijeerd te worden, volgens art. 14.
7°.

De bepaling van het soort van bediening, waartoe

uitgevallen ambtenaren en gewezen militairen, bij voorkeur
zouden kunnen worden gebruikt, volgens art. 15, -en
8°.

De te geven keuze tot pensioen of tot of troop in

eens, in geval van vrijwilligen afstand van bedieningen,
bij art. 16 der gegeven instructie breeder omschreven.
Tot het hoofddenkbeeld terugkomende, aangaande de
instelling van het voorgedragen nieuw Staats-Collegie, behoort de beschouwing vooraftegaan van de tegenwoordige
strekking der bestaande administrative inrigtingen , ter
gepaste beoordeeling van het aangelegen voorstel, deswege
aan U. M. gedaan.
De Staats-Commissie is verre of van te twijfelen aan
den ijver of de welwillenheid van de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, welke onder de Regering van U. M. tot zulke aanzienlijke betrekkingen zijn
geroepen ; en de voornamebijzonderheden, waaruit de onmogelijkheid eener redelijke bezuiniging en genoegzaam
beoordeelde administrative behandeling moet worden afgeleid , moeten derhalve in den card der zaak zelve worden
gezocht. Zij bestaan , naar het gevoelen der Staats- Commissie, hoofdzakelijk in de twee volgende:
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Vooreerst , in het gebrek van een algemeen administratif oppertoezigt ; en
Ten tweeden, in de onmogelijkheid, dat de Hoofden der
Departementen van Algemeen Bestuur, in taken van administratie, zelve genoegzaam kunnen oordeelen.
Tot eene voegzame waardering der eerst aangegeven
bijzonderheid behooren de resultaten bepaald to worden ,
waarop het in doze bedoeld toevoorzigt zoude moeten
pen. Zij schijnen voornamelijk daarop to moeten nederkomen:
1°. Dat er niet meer gekocht of besteld worde, dan
volstrekt noodzakelijk zij ;
2°. Dat de noodzakelijke behoefte ten minst mogelijken
prijze worde bezorgd ; en
3'. Dat de aangekochte behoefte deugdelijk opgeleverd
of betamelijk gebruikt worde.
De opgenoemde resultaten schijnen algemeen toepasselijk to zijn op alle werken en leverancien , bij alle de Departementen van Algemeen Bestuur geordonneerd of benoodigd , en tegen de verzekering van den dienst van U.
M., welke gedurende een geheel dienstjaar in zoo veel
gesmaldeelde bijzonderheden en met zoo veel verscheidenheid behoort bevorderd te worden , schijnt al aanstonds
een groote hindcrpaal in den weg te staan , welke, naar
het gevoelen der Staats-Commissie , in het besluit van U.
M. van den lien November 1815 n°. 94 aangetroffen wordt.
Volgens dat besluit moeten alle werken en leverancien,
wanneer derzelver geldelijk beloop een som van f 500 te
boven gaat, in het openbaar worden aanbesteed, waarvan
tot hiertoe de schrybehoeften en de brandstoffen bij eene
algemeene dispositie van U. M. zijn uitgezonderd. Welk
voorschrift van openbare aanbesteding ten gevolge moot
hebben, dat niet doorgaande de successivelijk benoodigde
behoeften als het ware dagelijks worden beoordeeld, maar
dat deze beoordeeling slechts op gezette tijden en dikwijls
met eene prijsbepaling voor een geheel dienstjaar geschie-
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den moet. Dat de Administrateur verantwoord is met het
billet van den minsten inschrijver, of door de autorisatie
van U. M. , om de leverancie aan eenen bepaalden aannemer te gunners. Pat de benoodigde voorraad meestal
zoo groot is, dat dezelve bij den aannemer of leverancier
niet kan voorhanden zijn, zoo dat de nijverheid van een
grooter getal ingezetenen , door Welker medewerking de
benoodigde voorraad bezorgd moot worden, dienstbaar moot
worden gemaakt, niet aan de bevordering der kennis van
betere waren en mindere prijzen, maar uitsluitend en
alleen aan het belang van een persoon of van weinige
personen , door welke de aanneming of de leverancie gepresteerd moot worden. Dat de verificatie der deugdzaamheid van de leverancie, die in bet openbaar is aanbesteed,
noodzakelijk geschieden moot door ondergeschikte ambtenaren van het betrokken Departement van Algemeen Bestuur. Dat het onmogelijk is om eeuige proeven to nemen,
of door den wog eener moor gesmaldeelde bezorging, tot
eene verminderde prijsbepaling, of tot meerdere deugdzaamheid van geleverde goederen to geraken zij. En dat eindelijk alle gelegenheid wordt afgesneden, om ten dienste van
den Lande eenig . gebruik te maken van de natuurlijke
pogingen van naijverige, of zelfs ook van afgunstige ingezetenen , waardoor de kennis zoude kunnen worden aangebragt van betere waren of van mindere prijzen ; welke
naijver en afgunst bij velen zoo diep zijn geworteld, dat
de uitvloeisels daarvan juist alleen door eene algemeene
openbare aanbesteding to beteugelen zijn; met dit nienschkundig gevolg dat, wanneer eenmaal de dag der algemeene
aanbesteding of der in het openbaar gegunde leverancie
voorbij is, elk koopman of leverancier het dagelijksch bedrijf van zijne neering of van zijn beroep volgen moot en
zich niet ligtelijk tot eenen openbaren aanklager zal opwerpen , zoo niet eene bovenmatig woelige geaardheid het
doorgaand gedrag zijns levens bestuurt.
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Maar het is van den wil van U. M. alleen afhankelijk
om het ontwikkeide voorschrift van algemeene openbare
aanbesteding geheel intetrekken of ten minste zoodanig
te wijzigen, dat telkens gelegenheid overig blijve om over
de verkieslijkheid eener meer niassale of eene meer gesmaldeelde bezorging te kunnen oordeelen. Doch dan is
het ook U. M. alleen aan welke eene zoodanige belangrijke beslissing moet worden overgelaten ; dan is het de
Hooge persoon des Konings alleen , die dagelijks en onophoudelijk bezig met het nadenken en overwegen van de
groote belangen des Yolks, van de aangelegen beschikki-ngeB aangaande de Hegering des Lands, en van de beslissende betrekkingen van den Staat der Nederlanden met
alle vriendnabuurlijke Mogendheden, bovendien nog voor
zich moet zien opeenstapelen eene zoodanige mama van,
afzonderlijke voordragten en bijzonder gewijzigde voorwerpen van onderzoek en beraadslaging, dat op het eerste
denkbeeld alleen den kloeksten man de moed moet ontzinken , om zulk eene gevaarlijke hoogte ook maar van
verre te naderen. En hoe aanmerkelijk moet dan niet het
gevoel verzwaard worden van bet gewigt en de aangelegenheid der aangegeven beschouwing, welke in den aard
der zaak zelve opgesloten ligt, indien het beschreven onderzoek en de noodzakelijke raadpleging dienaangaande
met achterdocht of met wantrouwen zoude moeten gepaard
gaan waarvan de gewaarwordingen welligt maar al te dikwijls het belangrijk leven van U. M. verontrusten ; maar
niet voor dat de zaak zelve geschied zij , niet voor dat do
uitvloeisels in het oog springen , en op eon tijdstip derhalve dat er wel gelegenheid zij om to berispen, maar
geen middel voorhanden om door voorzorg , door onzijdig
overleg of door eene onpartijdige beoordeelin.g van voordragt of tegenspraak , de daadzaken of de gevolgen voor
to komen of to verhinderen, aan welke hier ter plaatse
geeno verdere uitbreiding gegeven mag worden.
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Zoodanige middelen van voorzorg, van overleg en van
voorloopig beraad, in zake van administratie, zijn ook overeenkomstig den acrd der instellingen zelve niet aantetreffen , noch bij den Raad van State, noch bij de Algemeene
Rekenkamer. Aan bet eerste der twee opgenoemde StaatsCollegien zijn geheel eigendommelijke werkzaamheden opgedragen , welke eene uitsluitende betrekking hebben tot
de groote taken van de eigenlijke Regering des Lands,
tot het onderzoek en de vergelijkende overweging van alle
wettelijke voordragten, en van zoodanige maatregelen van
bestuur, welke bijzonder gewigtig, van eenen grooten omvang of van eene uitgestrekte werking voor de staatkundige gesteldheid van het geheele Koningrijk wezen kunnen.
Groot en aangelegen is de betrekking van den Raad
van State tot U. M., die, de eer heeft van den Koning
zelve tot zijnen Voorzitter te hebben , en onder Hoogstderzelver goedvinden bestuurd te worden door een der
eerste en hooge Ambtenaren in den Staat.
De omvang en de strekking der werkzaamheden van dit
Collegie worden bij art. 73 der Grondwet meer bepaaldelijk ontwikkeld, en de groote omtrekken derzelve zijn zoo
even voorgedragen; doch het meet, ook bij de inzage der
Instructie voor den Raad van State 1), in het oog vallen,
dat door denzelven minder voegzaam kan worden te gemoet
gekomen aan hetgene gebleken is dat de strekking van
de bestaande administrative inrigtingen eigentlijk behoorde
te bedoelen , de zorg namelijk voor de dagelijksche, groidige en gematigde beoordeeling der niet meer dan noodzakelijke behoeften , zoo wel als de bezorging van deze
behoeften en de voorziening daarin, met eene zoo naauw-

1) Van 6 April 1814, met die van 7 Juni 1829 het eerst door de
zorg van den Hoogl. de Bosch Kemper publiek gemaakt in de Tijdgenoot ,
1843, bl. 707. — Zie ook Handleiding tot de kennis van het Nederl.
Staatsregt en Staatsbestuur, bl. 361 (1865).
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keurig mogelijke geldelijke berekening gepaard ; alles verbonden met de meest mogelijke verzekering van een gepast
gebruik en van eene gemoedelijke aanwending der objecten,
tot Welker bestrijding de geldmiddelen van den Staat besteed moeten worden.
Be Algemeene Rekenkamer kan, nosh vermag, even
weinig als de Raad van State, als het bedoelde hulpmiddel in doze te worden aangemerkt. Bij de A. R. worden
de schuldvorderingen ontvangen na dat de bestellingen en
de daaruit voortgevloeide leverancien of prestatien werkelijk zijn geschied ; aldaar is derhalve geene gelegenheid
meer om over de noodzakelijkheid van den aankoop, of de
rigtigheid van de prestatie te kunnen oordeelen ; zij is
gebonden en zij behoort gebonden te blijven aan vaste
regelen en voorschriften, zoowel bij de voorloopige verevening, als bij de beoordeeling der gepastheid van de gedane betalin.g, en evenzeer als de bevoegdheid van den
Burgerlijken Regter, tot het toepassen der wetten bij wege
van uitlegging of van zoogenaamde wettige gevolgtrekking,
de eer of de veiligheid van de ingezetenen in groot gevaar
zoude moeten brengen ; zoo ook zoude eene administrative
bevoegdheid aan de Algemeene Rekenkamer toegekend,
den eigendom der ingezetenen kunnen in de waagschaal
stellen, en eene onzekerheid werpen over alle engagementen en bedingen, welke voor rekening des Lands, met
daarbij belanghebbende aannemers of leveranciers aangegaan of gemaakt zouden kunnen worden.
En waarheen zoude verder zoodanig eene administrative
bevoegdheid moeten leiden, en welke zoude de omvang
van den werkkring moeten worden? Indien zoodanig eene
administrative bevoegdheid van de Algemeene Rekenkamer
konde worden aangenomen, zoude zij bij elke declaratie
van reis- of verblijfkosten moeten gaan beoordeelen, of de
dienst des Lands, of de bijzondere belangen des daarbij
geconcerneerden Ambtenaars waren in het oog gehouden,
XXXI. J.
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of de last, of . de commissie, in minder tijd had kunnen
volbragt worden, of door een ambtenaar verrigt in eene
lagere klasse van de bestaande tariven begrepen ? Zoude
zij bij het ontvangen van ieder contract moeten nagaan ,
of daarbij de voordeeligste bedingen voor den dienst des
Lands waren getroffen ? of daarbij doelmatige voorwaarden
en duidelijke redactie, van regt of verpligting waren in het
oog gehouden ? zoodat elk ingezeten , zonder onderscheid ,
gelijke vrijheid gevonden had, om naar de dan reeds gegunde leverancie to Bingen , zonder iets to wagen bij het
min of meer toegenegen begrip , of de min of meer gunstige uitlegging van de zijde der andere partij? Zoude zij,
bij het inkomen van elke schuldvordering, wegens prestatie of leverancie, moeten gaan onderzoeken naar de deugdelijkheid der verklaring van de opnemers , beoordeelaars,
verificateurs en magazijnmeesters , de rigtigheid van het
werk of van de leverancie, in overeenstemming met de
gemaakte bedingen, of met de monsters waaraan de geleverde goederen behooren to beantwoorden? Zoude zij moeten gaan twijfelen of in de daad de voor ontvangen geteekende objecten werkelijk zijn geleverd, dan of dezelve in
plaats van op 's Lands werkplaatsen, of in 's Lands magazijnen to zijn overgebragt, als nog in de pakhuizen van de leveranciers berustende zijn, of welligt aan anderen verkocht,
onder eene bedongen belofte van uitlevering van gelijksoortige goederen , op het oogenblik dat de dienst van den
Lande geen verder uitstel gedoogt; terwijl de ter Algemeene
Rekenkamer verevende betaling, die dan geone verdere
vertraging behoeft to ondergaan , als een renteloos voorschot uit 's Lands kas , ten behoeve van den belanghebbenden leverancier zoude kunnen aangemerkt worden ?
Zoude zij eindelijk moeten gaan vermoeden, of ook welligt
de objecten van leverancie door sommige bepaalde leveranciers werkelijk opgeleverd, zijn afgewezen of met mindere onpartijdigheid beoordeeld , of dat werkelijk goedge-
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keurde en reeds aangenomen objecten van leverancien bij
het gebruik tegen andere gelijksoortige doch misschien minder deugdzame objecten van leverancie verwisseld zouden
kunnen worden? Zoodanige bemoeijingen en beoordeelingen
zouden, naar het gevoelen der Staats-Commissie, aan de
Algemeene Rekenkamer niet kunnen noch vermogen te
worden aanbetrouwd, en zulks niet alleen om de hier
boven aangegeven redenen , uit voorschrift en regelmaat
afgeleid, maar ook omdat alle uitvloeisels van zoodanig
eene behandeling van zaken, onophoudelijk, en telkens van
achteren, verdenking, aanklagte en onderzoek zouden veroorzaken , zonder eenigen redelijken grond van voorzorg
of behoedmiddel te kunnen opleveren.
Noch bij den Raad van State , noch bij de Algemeene
Rekenkamer derhalve zoude er gereede gelegenheid kunnen
worden aangetroffen om het administratif toeverzigt te zien
werken, waarvan het gebrek, volgens de tegenwoordige
inrigtingen , door de Staats-Commissie is vooruitgezet, en
er schijnt gevolgelijk tot hiertoe geene autoriteit te bestaan,
welke, uit een administratif oogpunt beschouwd, op eene
gelijke lijn te plaatsen is met den Raad van State in zaken
van Regering, en met de Algemeene Rekenkamer in materie van geldelijke comptabiliteit; ten ware door de Hoofden
der Departementen van Algemeen Bestuur zelve, ieder voor
zoo veel hem aangaat, in deze eene genoegzame voorziening
konde daargesteld worden , waarvan echter het tegendeel
bier voren door de Staats-Commissie bereids is beweerd.
En in de daad , men behoeft slechts zeer oppervlakkig
den omvang van ieder Departement van Algemeen Bestuur
gade te slaan , om van de onmogelijkheid te worden overtuigd, dat door de Hoofden van de Departementen zelve
behoorlijk en onpartijdig genoeg het bedoelde administratif
oppertoevoorzigt kunne worden uitgeoefend. 1)
1) Hierbij to verge de polemiek, in de eerste maanden van 1818,
3*
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Teder Hoofd-Administrateur Loch is tevens belast met
de zaken van magistrature, tot zijn bijzonder Departement
behoorende : als zoodanig is hij dagelijks voor en met U.
M. werkzaam wegens de verschillende objecten der eigentlijke Landsregering. Alles wat .deswege door U. M. wordt
verlangd dat beoordeeld , ontworpen , bevorderd of uitgevoerd worde, valt natuurlijk , in de eerste plaats, onder
de aandacht van dieri Staats-Ambtenaar, en vordert van
hem zooveel tijd en zooveel inspanning, dat de geregelde
zorg voor de zaken van zijn beheer voor die van zijn Bestuur noodzakelijk moeten achterstaan , daar beide deze
aangelegenheden, te zamen genomen, uit derzelver aard te
uitgebreid en te omslagtig zijn. De aanleg, de bezorging
en de uitvoering van alle objecten van eigenlijke Landsadministratie , waardoor eater verreweg het grootste gedeelte der geldmiddelen verslonden wordt, die op de
Begrooting der Staatsbehoeften staan uitgetrokken, deze
objecten moeten derhalve worden overgelaten aan ondergescliikte ambtenaren, daarvoor niet onmiddelijk aan U.
M., maar alleen verantwoordelijk aan het Hoofd van het
Departement, waartoe zij behooren, Welke ondergeschikte
ambtenaren , doorgaande langer dan het Hoofd van het
Departement met gelijksoortige werkzaamheden belast, gevolgelijk ongevoelig eenen bepaalden en welligt schadelijken
invloed op het beheer der publieke zaken kunnen uitoefenen, zoodanig dat de van tijd tot tijd afwisselende Hoofden
der Departementen van Algemeene Administratie, hunnes
ondanks , langzamerhand de werktuigen kunnen. worden ,
waarvan de zedeloosheid en de kwade trouw hunner onderhoorigen , ter bereiking van bijzondere oogmerken, zich
kunnen bedienen; die de ondergeschiktheid van hunne

tussehen het Lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Mr. J. G.
van Nes en den Staatsraad Piepers, Intendant-Generaal der Administratie van Oorlog , gevoerd.
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betrekking altijd kunnen voorwenden , wanneer zij voor
het misbruik van het in hen gestelde vertrouwen eenen
dekmantel zouden weten te vinden , in orders of in aanschrijvingen , welke zij , op eene onvolkomen aangifte van
gedeeltelijk waarachtige daadzaken , mogten hebben weten
magtig to worden ; terwiji het bovendien in den aard der
menschelijke zaken gelegen is, dat het Hoofd van het Departement, Magistraatspersoon en Administrateur tevens,
zichzelve zien moet in alle de maatregelen en vertoogen
van zijne onderhoorigen ; zichzelven gewantrouwd of beleedigd moet rekenen bij iedere aanmerking welke op den
loop zijner administratie of op den geldelijken omvang derzelve gemaakt zoude kunnen worden; en eindelijk zich bij
U. M. als pleitbezorger moet opwerpen ter verdediging
van de uitkomsten of gevolgen van bevelen of maatregelen,
welke door hem vroeger op zijnen naam , doch inderdaad
op het voorstel van zijne onderhoorigen, aan het goedvinden van U. M. waren onderworpen geworden.
Doch wanneer men al eens zoude willen beweren, dat de
ontwikkelde beschouwing van den natuurlijken gang der
zaken als overdreven mogt worden aangemerkt; dat er
uitzonderingen op den algemeenen regel gemaakt zouden
kunnen worden , en dat de beoordeeling en de veronderstelling , uit de voorgedragen bedenkingen afgeleid , den
naam zouden kunnen dragen van miskenning en minachting
van de mate van kennis en van doorzigt , waardoor zoovele verdienstelijke Staatsdienaren zich de bewondering en
den eerbied van hunne tijdgenooten hebben weten waardig
te maken, — in zoodanig geval zoude de Staats-Commissie
wenschen van de daarbij geconcerneerde Hooge Ambtenaren van U. M. regt verstaan en wel begrepen te worden.
Zij zoude verlangen het voorbeeld van hare hulde en het
getuigenis te geven aangaande den ijver,, de welwillendheid en de goede bedoelingen, welke aan de Staats-Commissie hebben moeten onder de aandacht komen, bij de
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inzage en de beoordeeling van zoo vele stukken en opgaven,
als met zoo veel bereidvaardigheid en zonder achterhoudendheid aan de Staats-Commissie bereids zijn medegedeeld,
en aan Welker voorlichtenden inhoud, bij de minst gunstige
uitkomst van hare welmeenende pogingen, zij zulke groote
verpligtingen hebben zal. Maar aan den anderen kant
durft de Staats-Commissie van het billijk gevoel en van
de regtschapen overtuiging van dezelfde verdienstelijke en
aanzienlijke Staatsambtenaren de toestemming verwachten,
dat de meest omvattende menschelijke geest en de meestprijswaardige ijver voor den roem en den luister van den
Naam en de Regering van U. M. bij ieder hunner niet
verder werken kan, dan op het beheer, hetwelk meer bepaaldelijk aan hunne zorge is toevertrouwd, en dat de
zaak , welke hier ter plaatse alleen bedoeld kan worden,
betreffen moet de behoorlijk afgewogen mate van invloed
van hunnen meer beperkten werkkring op het algemeen
belang van het geheele Koningrijk.
Door U. M. zelve is het bedoelde denkbeeld met minder
woorden, en met nog meerdere volledigheid uitgedrukt in
het 2e alt. van Hoogstderzelver Besluit van den l en Augustus 1818, La T. T., waarbij de Staats-Commissie gelast
is om alle de takken van het Bestuur in verband tot elkander to beschouwen.
Het is door de Staats-Commissie bereids aangemerkt ,
dat dit bepaalde voorschrift voor haar gedrag, schijnbaar
zoo eenvoudig, doch in de daad zoo wezentlijk en van zoo
groot een omvang, voor het eerst in een bevel van U. M.
wordt aangetroffen ; een voorschrift, waairop de aandacht
der Staats-Commissie gedurende den geheelen loop parer
werkzaamheden onafgebr4en gevestigd zal blijven, en waaraan zij trachten zal eenige gepaste uitbreiding to geven
bij de verdere behandeling van het algemeen administratief oppertoezigt, waarvan de strekking hiervoren breeder
beschreven is, waarvan het gemis in meer dan eene bij-
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zonderheid is aangetoond, waarin het gebleken is, dat
door ieder der Departementen van Algemeene Administratie slechts gedeeltelijk kan worden voorzien, doch waaraan, naar het gevoelen der Staats-Commissie, op de meest
volledige wijze zoude kunnen worden beantwoord door een
Collegie, hetwelk , zoo als pier boven bereids is vermeld ,
ten gevolge van een ander en vroeger ingesteld onderzoek,
aan U. M. is aangeprezen ; — een Collegie , hetwelk onder den titel van Hooge Raad van Administratie zoude kunnen worden ingesteld, en waarvan het hoofddoel zoowel
als de omvang thans in eenige bepaalde bijzonderheden
voorgedragen zullen worden.
De groote bestemming van zoodanig eenen Hoogen Raad
van Administratie zoude al aanstonds daarin kunnen bestaan , om U. M. zoo dikwijls als Hoogstdezelve zulks
zoude mogen goedvinden, te dienen van consideratien en
advis omtrent alle zaken, Welke tot het algemeen Administratif Beheer van des Lands aangelegenheden eenige betrekking zouden kunnen hebben.
Langs dezen weg zoude dadelijk kunnen worden te gemoot gekomen aan het aangewezen gemis van doeltreffende middelen, om U. M. te helpen en te ondersteunen
in zaken van publieke administratie, op gelijke wijze als
thans plaats heeft door middel van den Raad van State in
zaken van Regering, en door de Algemeene Rekenkamer
met betrekking tot de comptable werkzaamheden aan Naar
opgedragen.
Niet alleen dat elk bepaald voorstel , aan U. M. aangeboden, wegens publieke werken en leverancien, een onderwerp zoude kunnen worden van des Raads nasporing
en onderzoek; maar bovendion zoude er gelegenheid kunnen zijn orn de voordragten van meer dan een Departement van Algemeene Administratie onderling te vergelijken en zoo veel mogelijk in verband te brengen. Voor
de vesting- evenzeer als voor den waterbouw zijn de be-
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standdeelen van materieele behoefte veelal dezelfde, en de
verscheidenheid van de aanwending zoude geenszins verhinderen om wederkeerige aanwijzing te doen van de meest
goedkoope prijzen en de meest deugdzame waren. Op de
Departementen van de Marine en den Oorlog is dezelfde
aanmerking toepasselijk, waar het kruit, het lood, het
bout, het ijzer, het koper, kleedingstoffen en soortge
lijke objecten meer, voorwerpen zijn van gelijke noodzakelijkheid, waarvan de bestemming en het gebruik alleen
naar de verschillende behoeften gewijzigd moeten worden;
terwij1 de vereenigde beschouwing der bruikbaarheid van
de voortbrengselen van inlandsche Nijverheid tevens tot
hulpmiddel zoude kunnen dienen, om den Handel en de
Fabrieken, den Landbouw en de Veeteelt te bevoordeelen
en aantewakkeren, en het geldelijk belang der opgenoemde
takken van de welvaart der ingezetenen, met matiging en
besparing, in de uitgaven van de publieke sehatkist in
meer dan een opzigt te vereenigen.
Maar er is nog een groot en algemeen voordeel bij de
instelling van den bedoelden Hoogen Raad van Administratie te vermelden : dit nameliA, dat de dubbele betrekking der Hoofden van de Departementen van Algemeen
Bestuur, van Magistraatspersonen en Administrateurs tevens waarvan de min gunstige werking hier wren is aangewezen , dan eerst regt weldadig voor den dienst van U.
M. zoude kunnen worden aangewend. De bedoelde hooge
Staatsambtenaren welker administrative beschikkingen
thans bezwaarlijk door henzelven kunnen worden beoordeeld , zouden dan opgewekt en aangemoedigd kunnen
worden, om tegenover andere , insgelijks aan U. M. verantwoordelijke Dienaren , ten gevolge van vooriragt en
tegenspraak de waarheid te helpen bevorderen; eigen handeling, eigen verantwoordelijkheid en eigen zucht tot het
goede zouden tot eene naijverige onderseheiding kunnen
aansporeu, bij het meer gekend en meer verstandelijk be-
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grepen voorstaan der belangen van den Staat in een
woord, de gemelde Magistraatspersonen en Administrateurs zouden dan letterlijk alien de medehelpers van U. M.
kunnen worden , in zaken van Bestuur niet alleen , maar
ook van Beheer, terwij1 zij thans ongevoelig tot begunstigers en verdedigers kunnen verstrekken van misbruiken
en verkeerdheden, Welke door hen naauwelijks vermoed ,
en nog meer bezwaarlijk opgespoord of in het licht gesteld
kunnen worden.
Dit een en ander zal nog nader kunnen blijken, wanneer de Staats-Commissie in eenige bijzonderheden den
geheelen gang van het Administratif Beheer, in betrekking
tot de bevoegdheid en de werkzaamheden van zoodanig
eenen Hoogen Raad van Administratie, zal hebben aangewezen.
Eene eerste bijzonderheid is betrekkelijk tot de aanvrage
om autorisatie wegens eenige voorgenomen Staatsuitgave
en de beoordeeling van de noodzakelijkheid der behoefte,
zoowel als van de meest voegzame wijze, waarop in dezelve
zoude kunnen worden voorzien.
De noodzakelijkheid dezer aanvrage is uitdrukkelijk voorgeschreven bij het Besluit van U. M. , van den 18en 4461
1818, n°. 129, en nog nader gewijzigd bij het besluit van
den yen Maart 1819, La Ha, in verband tot de artikelsgewijze beschikking over de Begrooting van Staatsbehoeften
voor het loopende jaar, en in betrekking daartoe zoude
de Staats-Commissie de volgende voorschriften in overweging geven :
1°. Dat ten opzigte van nieuw geprojecteerde werken
of leverancien van eenig aanbelang, het betrokken Departement van Algemeene Administratie daartoe aan U. M.
tijdig de noodige voordragt zoude doen, door gedetailleerde
redenen gemotiveerd ; naar gelang der zaak ook met vermelding en oplossing van bedenkingen, tegen het ontwerp
gemaakt. Dat deze voordragt slechts zoude behooren to
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geschieden globaal en voorloopig, zonder bijvoeging van
uitvoerige plans, teekeningen of bestekken, en alleen voorzien van eene summiere begrooting der kosten, waarop
het werk of de leverancie in derzelver geheele uitgestrektheid worden gecalculeerd; en zuiks ten einde U. M. alvorens in eenige verdere details te treden, op zoodanig eene
voordragt, des goedvindende, des Raads consideratien en
advis zoude kunnen innemen , zoo ten aanzien van het
raadzame, nuttige en noodzakelijke van het voorstel , op
zichzelve en in de gevolgen, als voornamelijk ook in verba. nd met de kosten daartoe te impenderen.
2°. Dat met relatie tot alle gewone behoeften , zoowel
van werken van constructie en onderhoud als van leverancie of prestatie, alle aanvragen door de Departementen
van Algemeene Administratie merle tijdig aan U. M. zouden worden gerigt, onder biivoeging:
a. eener specifike begrooting van kosten;
b. van consideratien omtrent de noodzakelijkheid en het
nut der zake ;
c. van gelijke consideratien omtrent de meest voegzame
wijze van daarstelling, hetzij door middel van publieke aanbesteding , onderhandsch contract of gewone aankoop;
d. van bedenkingen wegens den tijd, de wijze en de
plaats van aanbesteding, in geval daaraan de voorkeur
gegeven wordt ; en
e. van alle andere consideratien en inlichtingen , Welke
U. M. zouden kunnen in staat stellen, om behoorlijk en
volledig over het voorgedragen werk of de benoodigde leverancie te kunnen oordeelen ; alles met het oogmerk dat
U. M. zuiks goedvindende, deswege het advis van den
Hoogen Raad van Administratie zoude kunnen innemen ;
terwijl
3°. Tot bevordering van het oogmerk, in de laatstvoorgaande paragraaf omschreven, zoude worden ingetrokken
en buitea effect gesteld het Besluit van U. M. van den
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Nov. 1815, n°. 94, waarbij was bepaald, dat alle wer-

ken en leverancien van een geldelijk beloop van meer dan

f 500 in het openbaar moesten worden aanbesteed.
Eene zoodanige wijze van ,behandeling bij gelegenheid
van iedere ministerieele aanvraag, als zooeven is gemeld ,
zoude het voordeel kunnen opleveren , dat van de zijde
van het Departement van Algemeen Bestuur en door de
ondergeschikte ambtenaren van hetzelve wierde gehandeld
met behoorlijke bedachtzaamheid in het voordragen ; en
van de zijde van den Hoogen Raad van Administratie,
wierde te werk gegaan met omzigtigheid in het beoordeelen , beiden bestuurd door eene gepaste eerzucht om in
de behartiging der algemeene belaugen onderling te wedijveren ; terwij1 U. M. in den doorgaanden dienst en vooral
bij groote ondernemingen, gewaarborgd zoude kunnen worden tegen overijling of overrompeling van op Naar zelve
prijzenswaardige bedoelingen, waardoor de wezenlijke behoefte zoo dikwijls vergroot, en met eene overdreven bevordering van eigen roem, ten koste der publieke Schatkist, meer dan Bens is verward geworden. En eindelijk
zoude , door de voorgedragen intrekking van het Besluit
wegens de algemeene openbare aanbesteding, gelegenheid
kunnen gegeven worden tot een gepast overleg en eene
voegzame modificatie in de openbare aanbestedingen, hetzij
door het splitsen van arbeid en leverancie, hetzij door het
verdeelen van dit een en ander, door middel van openbare
aanbesteding en van afzonderlijke prestatie, ten gevolge
van gewonen aankoop of onderhandsch beding.
De tweede bijzonderheid behoort tot het tijdstip van de
voorbereiding der prestatie van het werk of der leverancie, nadat door U. M. daartoe de noodige autorisatie is
verleend; te welken aanzien de volgende toekomstige schikkingen zouden in aanmerking kunnen komen :
1°. Dat voor zooverre de Hoofden der Departementen
van Algemeen. Bestuur bereids van U. M. voor de instal-
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latie van een Hoogen Raad van Administratie algemeene
of speciale autorisatien mogten hebben verkregen, de beoordeeling van het gepaste tijdstip der executie van de
Departementen van Algemeen Bestuur afhankelijk zoude
blijven , die daarvan , met bijgevoegde opgave van de hoegrootheid der behoefte en van het globaal geldelijk beloop,
tijdige kennis zouden geven aan den Hoogen Raad van
Administratie; met vermelding van den tijd wanneer, de
plaats alwaar, en de wijze waarop de benoodigde objecten
zouden behooren geleverd te worden.
2°. Dat alle dispositien van Uwe Maj., op latere aanvragen der Departementen van Algemeen Bestuur genomen , zouden worden gebragt ter kennis merle van den
Hoogen Raad van Administratie; die, in geval van publieke aanbesteding of onderhandsch beding, het betrokken
Departement van Algemeen Bestuur uitnoodigen zoude ,
om de ontwerpen der bestekken , conditien of contracten
te doen vervaardigen en aan den Hoogen Raad van Administratie intezenden.
3°. Bat de Hooge Raad van Administratie vervolgens
de ontwerpen bestekken, conditien of contracten bedaardelijk en rijpelijk , vooral ook van de zijde der doelmatigheid en der volledigheid van strekking en redactie, zoude
overwegen ; terwifi het bestuur van de publieke Schatkist
nopens de termijnen van betaling zoude worden geraadpleegd, indien de voorgenomen uitgave een som van f 10000
of meerder mogte bedragen.
4°. Dat de gemelde bestekken, conditien of contracten
verder, des Hoods met des Raads aanmerkingen voorzien,
zouden worden teruggezonden aan het betrokken Departement van Algemeene Administratie; en dat, bijaldien
geen aanmerkingen waren gemaakt , of de gemaakte aanmerkingen mogten worden toegestemd, de bestekken, conditien of contracten door het competente Ministerieele
Departement finaal gearresteerd en exemplaren daarvan
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zouden worden gezonden, zoo aan de Algemeene Rekenkamer, als aan den Hoogen Raad van Administratie , om
respectivelp te strekken tot informatie en narigt.
5°. Dat, ingeval van verschil tusschen het Ministerieel
Departement en den Hoogen Raad van Administratie, ter
zake als in de voorgaande paragraaf is vermeld, en indien
dit verschil niet door onderling overleg zoude zijn opteruimen , daarvan door het Ministerieel Departement aan U.
M. zoude worden kennis gegeven, ten einde, na, verhoor
van den Hoogen Raad van Administratie, door U. M. de
noodige beslissing genomen, en vervolgens ten aanzien
van het arresteren en toezenden . der bestekken , conditien
of contracten gehandeld zoude kunnen worden, als zooeven
is voorgedragen ; en
6°. Dat alle aanbestedingen zonder onderscheid, hetzij
in het openbaar, hetzij volgens een onderhandsch contract,
zouden geschieden door de Hoofden der Departementen
van Algemeen Bestuur; terwijl de toewijzing en gunning,
of met andere woorden , de designatie van den aannemer
of van den leverancier, niet anders zoude geschieden, dan
met gemeen overleg van de gemelde Hoofden der Ministerieele Departementen en den Hoogen Raad van Administratie.
Bij de inzage der voorschriften, welke ter gelegenheid
van de voorbereiding der prestatie van het werk, of der
leverancie, zouden kunnen in aanmerking komen, zal het
aan U. M. hebben kunnen blijken , dat voor de Departementen van Algemeen Bestuur, even als bij de vroe. ger
behandelde aanvrage om autorisatie, de initiative bevoegd,
heid is bewaard gebleven, om zelve en huishoudelijk op al
datgene te letten , waar door de aangelegen betrel&ing,
waarin zij tot U. M. zijn gesteld , op eene betamelijke
wijze vervuld kan worden; dat de lijn van afscheiding tusschen eigen handeling en administratif toevoorzigt zorgvuldig is in acht genomen ; dat het laatste uitsluitend gerigt
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is tegen zoodanige pogingen en bedoelingen, waardoor de
meest weldadige inzigten van de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur tegen kunnen wil zouden
kunnen worden verijdeld of vruchteloos gemaakt; en dat
verder alle eindelijke beslissing van

U.

M. alleen is afhan-

kelijk gebleven, zoodat, wel door wederkeerige naijver ten
goede, maar geenszins door wederkeerige meerderheid ten
kwade, de waarheid te zoeken en te vinden zoude zijn.
De derde bijzonderheid behoort tot de uitvoering van
het werk en de prestatie van de leverancie, waaromtrent
in aanmerking zoude kunnen komen :
1°.

Dat de directie en het bestuur over alle zaken en

aangelegenheden, behoorende tot de onderscheiden vakken
van publieke administratie, mitsgaders het gebruik en de
aanwending van alle objecten van aanbesteding, leverancie of prestatie zouden zijn en blijven opgedragen en aanbevolen aan de Hoofden der Departementen van Algemeen
Bestuur, daarbij respectivelijk geconcerneerd.
2°. Dat alle werken van constructie, zonder onderseheid,
zouden worden uitgevoerd onder het bestuur en de directie van het daarbij betrokken Departement van Algemeene
Administratie , behoudens de modificatie, waarvan bij de
volgende bijzonderheid gesproken zal worden.

3°. Dat alle objecten van leverancie of van prestatie,
zonder onderscheid of dezelve op het werk, op eenige andere bepaalde plaats of in 's Lands magazijnen behooren
te worden aangevoerd, zouden worden bezorgd, beoordeeld
en uitgeleverd onder het beheer en het toezigt van den
'Hoogen Raad van Administratie, ten gevolge van de contracten of de conditien deswege bestaande ; of ook naar
aanleiding van de Ministerieele aanvragen, daartoe aan den
Hoogen Raad van Administratie gedaan; en
4°. Dat, in geval door U. M. noch tot openbare aanbesteding, noch tot onderhandsch beding, maar tot gewone aankoop mogt zijn besloten , de Hooge Raad van
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Administratie de benoodigde aankoopen zoude doen, hetzij
dan door tusschenkomst van daartoe geschikte plaatselijke
besturen , of wel zich tot dat einde bedienende van beeedigde makelaars ; in het laatste geval daarop bijzonder
lettende, om door eene zoo groot mogelijke verscheidenheid
van personen , de kennis der minste prijzen en der meest
deugdzame waren te bevorderen ; aan welke personen, in
geval van bijzonderen goeden dienst, verhoogde provisien
zouden kunnen worden toegezegd, waar tegen in een contrarie geval een behoorlijk regterlijk onderzoek zoude kunnen overstaan.
Bij het voordragen der laatstopgegeven bepalingen is
door de Staats-Commissie wederom gelet op het gezag der
Hooge Staatsambtenaren van U. M., die door geene belemmeriDg of tegenwerking , hoe ook genaamd, moeten
verhinderd worden om de gegeven bevelen van U. M. behoorlijk ten uitvoer te brengen ; die , in werken van constructie ter handhaving van de politieke of physieke beveiliging des Lands, de eerste en groote beschikkingen
moeten kunnen blijven beoordeelen; doch die wederom
daar, waar de werkkring hunner ondergeschikten begint ,
dat is in zaken van gesmaldeelde leverancie of bijzondere
prestatie , behooren te kunnen rekenen op den ijver, het
doorzigt en de onpartijdigheid van aan U. M. zelve verantwoordelijke personen, bij welke geenszins de aanleg, het
bestuur en de uitkomst der zaken moet worden °vergebragt, om ook weder op nieuw aldaar verkeerdheid of eigenzin te zien werken , welke de Staats-Commissie wenschen
zoude elders te bestrijden. Wanneer de Ministerieele Staatsambtenaar op de designatie van den aannemer of den
leverancier eenen werkelijken invloed heeft i wanneer de
Hooge Raad van Administratie slechts werkzaam kan zijn
om onbevoegden te weeren ; wanneer door den Ministerieelen Ambtenaar de mate zijner behoefte bepaald , en door
den Hoogen Raad van Administratie voor de deugdzame
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leverancie daarvan gezorgd kan worden ; wanneer bij de
behandeling en de beoordeeling van dit een en ander
vooruit de hulpmiddelen worden bepaald, welke ter bereiking van het oogmerk moeten worden bij de hand genomen ; dan schijnt er redelijkerwijze eenige mogelijkheid te
zullen zijn om het evenwigt te zien bewaren • tusschen de
eigenliefde van het Ministerieel Bestuur aan den eenen
kanb, en die van het Administratif Toevoorzigt aan den anderen karat, waaruit dan eene gemeenschappelijke, immers
eene wederkeerige werking zoude kunnen worden te gemoet gezien, die dan alleen en uitsluitend op eene betamelijke verzekering van den dienst van U. M. moet uitloopen.
De. vierde bijzonderheid betreft nog meer van nabij de
middelen van voorzorg ter voorkoming of tot veering van
misbruiken en verkeerdheden , ten nadeele der deugdzaamheid van de benoodigde prestatien of leverancien; aan welk
oogmerk de Staats-Commissie de volgende bepalingen zoude
wenschen dienstbaar te maken:
1°. Dat aan den Raad van Administratie zonder eenige
restrictie vierde toegekend het regt van toegang tot en
inspectie van alle 's Lands werken, gebouwen, werkplaatsen , arsenalen, magazijnen en bergplaatsen van 's Lands
goederen en eigendommen , aangemaakt of aangekocht nit
gelden op de Algemeene Begrooting der Staatsuitgaven
voorkomende; met bevoegdheid aan dit Collegie en aan
alien die zijnentwege daartoe zouden worden gecommitteerd , om te zien en te doen examineren alles wat gemaakt , gewerkt, geleverd of gebruikt zoude mogen worden
voor den dienst of ter bevordering van eenig belang of van
eenige aangelegenheid van het Rijk der Nederlanden.
2°. Dat deze inspectie of bemoeijing van den Hoogen
Raad van Administratie geenszins zoude strekken om over
toegestane of geconfectioneerd wordende werken eenig oordeel te vellen , of in materie van prestatie of leverancie
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tusschen partijen in loco , uitspraak te doen ; maar alleen
om toetezien en nategaan , of ook van de zijde van de
aannemers of leveranciers eenige malversatie of bedrog,
of van de zijde der Ingenieurs , Inspecteurs of Opzigters
eenige oogluiking of andere nadeelige practijken plaats
zouden mogen hebben. Doende daarvan , zoo dikwijls het
belang of de aangelegenheid der zaak zulks zoude mogen
vorderen , aan U. M. verslag , met bijvoeging der noodige
inlichtingen en bescheiden ; alle y ten einde door U. M.
deswege zoodanige dispositie zoude kunnen genomen worden , als Hoogstdezelve zoude mogen goedvinden , en met
het oogmerk om ten dienste van den Hoogen Raad van
Administratie , in den loop zijner werkzaamheden, daarvan
zoodanig gebruik te kunnen maken , als ten meesten oorbare van het Rijk noodzakelijk of dienstig zoude worden
geoordeeld.
Dat, indien de Hooge Raad van Administratie,
hetzij ten gevolge der doorgaande inspectie, welke dezelve
met betrekking tot werken van constructie zoude doen
plaats hebben , hetzij op eenig andere wijze zoude mogen
kennis dragen van een verschil tusschen den opzigter van
het werk , van wege het Ministerieel Departement aldaar
gesteld, en den aannemer gerezen , welk verschil voor
's Lands dienst nadeelige gevolgen zoude kunnen hebben,
de Raad bevoegd zoude zijn om ex officio deswege waderzoek te laten doen en , na vruchteloos beproefde vereeniging , verpligt om dit verschil ter kennis van U. M. te
brengen , ten einde Hoogstdezelve daaromtrent zoodanig
zoude kunnen ordonneeren , als bevonden zoude worden
te behooren.
4°. Pat door de Algemeene Rekenkamer aan den Hoogen Raad van Administratie alle zoodanige inlichtingen
zouden worden gesuppediteerd uit derzelver geldelijkc of
materieele registers van comptabiliteit, als de Hooge Raad
van Administratie tot eene behoorlijke en doelmatige beXXXI. J.
4
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antwoording aan deszelfs aangelegen betrekkingen en verpligtingen zoude mogen noodig hebben ; zoo als ook van
des Raads zijde aan de, Algemeene Rekenkamer wederkeerige hulp zal worden toegebragt, indien in het bijzonder
de verificatie van eenige materieele sloten van rekening
mogt worden noodig gekeurd.
5°. Dat aan den Hoogen Raad van Administratie eene
gepaste gelegenheid zoude worden gegeven om aan de
Departementen van Algemeen Bestuur de noodige consideratien te kunnen mededeelen op alle declaratien en schuldvorderingen ten lute van den Staat, de reis- en verblijfkosten daar onder begrepen ; mitsgaders op alle uitgaven
uit verleende gelden ter goede rekening gepresteerd.
6°. Dat de Hooge Raad van Administratie bevoegd zoude
zijn om ten alien tijde aan IT. M. zoodanige kennisgevingen en voordragten intezenden, als welke met het aangelegen oogmerk van deszelfs instelling in verband staan en
tot bevordering daarvan zouden kunnen verstrekken; en
7°. Dat de onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur, des door den Raad verzocht, aan denzelven
al zulke inlichtingen zullen geven, als de Raad zal oordeelen van dezelven te behoeven ; met wederkeerige verpligting aan des Raads zijde ten aanzien der Departementen
van Algemeen Bestuur.
De ontwikkelde bevoegdheden en verpligtingen van den
Hoogen Raad van Administratie zijn ongetwijfeld de gewigtigste, welke tot hiertoe zijn opgegeven, maar zij staan
ook in bet naauwste verband met bet hoofddoel van deszelfs instelling en bestemming. Zonder zoodanige bevoegdheden en verpligtingen is het onmogelijk om veronderstelde
misbruiken of verkeerdheden voortekomen of aftewenden ,
tegen welke bet hiervoren gebleken is dat de werkzaamheden van de Algemeene Rekenkamer als ten eenemaal
magtelooze hulpmiddelen behooren aangemerkt te worden.
Van den eenen kant is bet niet tegen te spreken, dat
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door iniddel der voorgedragen bevoegdheden en verpligtingen , aan den Hoogen Raad van Administratie te geven,
er bestendig en onafgebroken maatregelen bij de hand zijn
om overal de bedrijven en de bedoelingen van voor Lands
rekening werkzame personen nategaan en in het oog te
houden ; maar van den anderen kant zal het ook toestemming kunnen verdienen , dat die bevoegdheden en verpligtingen alleen in staat zijn om den rigtigen voortgang van
des Raads werkzaamheden te verzekeren en in het bijzonder om de hooge verantwoordelijkheid te wettigen , waaronder dit Collegie, ook naar het gevoelen der Staats-Commissie , ten aanzien van U. M. zoude behooren gebragt
te worden; terwijl, bij eene bedaarde en onpartijdige overweging van de voorgedragen consideratien, niet ontkend
zal kunnen worden , dat de initiative bevoegdheid en het
doorgaand bestuur van de Hooge Staatsambtenaren van
U. AI., in weerwil zelve van de ruimte der regten, tot
welker uitoefening de Raad van Administratie geroepen
zoude worden , ten eenemale zijn ongeschonden gebleven
door de modificatoire en restrictive omschrijving van de
Inspectie en van het Oppertoevoorzigt, zoo als dit een en
ander bij de laatst opgegeven paragrafen staat gedetailleerd. Door welke inspectie en door welk oppertoevoorzigt
nog een bepaald nuttig oogmerk bevorderd zoude kunnen
worden , hetwelk tot hiertoe welligt nog niet met zoovele
woorden is uitgedrukt : dit namelijk, dat alle staten van
's Lands magazijnen en alle saldo's van materieele verantwoordingen nog nimmer vatbaar zijn geweest voor eenigerhande verificatie, welke met regt dezen naam zoude
kunnen verdienen , daar het bij 's Lands magazijnmeesters
en bij alle overige materieele Lands comptabelen weinig
belangstelling verwekken kon , of bij de Algemeene Rekenkamer hunne materieele verantwoordingen meer of min
spoedig werden overgebragt, of wat eerder of later opgenomen of gesloten ; alzoo de eigenlijk overig gebleven
4*
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voorraad nimmer behoefde te worden geverifieerd ; indien
al niet door het tijdverloop het verband ware verloren
geraakt tusschen de vroegere en latere dienstjaarlijke admistratie, vermits de Algemeene Rekenkamer geene bevoegdheid had om, geldelijk evenmin als materieel , de
comptabelen zelven tot het does van rekening opteroepen,
en gevolgelijk te dies opzigte altijd afhankelijk blijven moest
van de tusschenkomst en de medewerking van de verschillende Hoofden . der Departementen van Algemeen Bestuur.
Bij een vijfde en laatste bijzonderheid komen de vereischten in aanmerking, waaraan bij de ontwikkelde toekomstige
inrigting van zaken de betaling zoude onderworpen zijn
van de schuldvorderingen ten laste van den Staat; mitsgaders de werkzaamheden, welke daartoe betrekkelijk aan den
voorgedragen Hoogen Raad van Administratie zouden kunnen worden aanbevolen ; welk een en ander naar het gevoelen der Staats-Commissie, op de volgende wijze zoude
kunnen behandeld worden :
Dat de bewijzen van gedane oplevering, mitsgaders
wegens alle volbragte prestatien en leverancien , door de
1°.

daarbij geconcerneerde belanghebbenden bij het competence
Departement van Algemeen Bestuur zouden worden ingezonden, met daarbij gevoegde declaration in duplo. Dat de
verklaring van gedane oplevering wegens een work .van
constructie, afgegeven door het bevoegde Departement van
Algemeen Bestuur, als genoegzaam voldoende tot het verkrijgen van betaling zoude worden aangemerkt, wanneer
daartegen door den Hoogen Raad van Administratie geene
vroegere oppositie zoude zijn geschied; terwijl, ten aanzien
der objecten van leverantie of van prestatie, van de goede
op- en aflevering zoude moeten blijken, zoowel van de
zijde van den Hoogen Raad van Administratie, als van die
van het Departement van Algemeen Bestuur.
2°. Dat de gemelde declaration en de daarbij behoorende
bewijzen van op- en aflevering door het Departement van
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Algemeen Bestuur geviseerd en vervolgens door hetzelve
aan den Hoogen Raad van Administratie zouden worden
verzonden , alwaar deze stukken voorloopig zouden worden
geexamineerd en geverifieerd, om verder van des Raadswege aan de Algemeene Rekenkamer ten fine van finale
liquidatie geexpedieerd te worden.
3°. Dat gelijke toezending door de Departementen van.
Algemeen Bestuur aau den Raad van Administratie geschieden zoude van alle declaration wegens reis- en verblijfkosten, welke voorloopig bij het competente Ministerieele Departement zouden wezen geviseerd en mede aan
de verevening der Algemeene Rekenkamer worden onderworpen , door tusschenkomst van den Hoogen Mad van
Administratie.
4'. Dat, ingeval de Hooge Road van Administratie op
de declaratien en schuldvorderingen, in de twee voorgaande
paragrafen vermeld, eenige aanmerkingen mogt hebben te
waken, dezelve daarvan aan bet geconcerneerd Departement van Algemeen Bestuur zoude kennis geven , om ,
in geval van blijvend verschil dienaangaande, door het
Ministerieel Departement de beslissing van U. M. te kunnen worden ingeroepen ; moetende in alien geval de declaratien bij den Raad van Administratie terug komen, om
doer denzelven aan de verevening van de Algemeene Rekenkamer onderworpen te worden.
5°. Dat alle bij de Algemeene Rekenkamer verevende
declaratien aan den Raad van Administratie zouden worden teruggezonden , om op de betaling de noodige order
te kunnen stellen ; daaromtrent volgende de bepalingen ,
welke, met betrekking tot de kwijting van Staatsschulden,
zijn of zullen worden gearresteerd ; moetende de remarques
van de Algemeene Rekenkamer aau den Hoogen Raad van
Administratie worden medegedeeld, om door tussehenkomst
van denzelven weggenomen of opgeruimd te kunnen worden.
6°. Dat wegens finale royementen , door de Algemeene
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Rekenkamer geordonneerd , de belanghebbenden zich zouden kunnen beklagen aan U. M., om vervolgens dienaangaande, op den thans gebruikelPen voet, door eene
Commissie uit den Raad van State beslist te kunnen
worden ; ten ware de belanghebbenden mogten verkiezen,
zich vrijwillig aan de uitspraak van den Hoogen. Raad
van Administratie te onderwerpen, hetwelk hun alsdan
zoude worden toegestaan , en waarna onverwijld , indien
dezelve behoort plants te hebben, de betaling volgen zoude,
zoo en in diervoege als zulks door den Hoogen Raad van
Administratie zoude zijn bepaald geworden.
7'. Dat alle verantwoordingen van gelden ter goeder
rekening, insgelijks door het competente Ministerieele Departement geviseerd, aan den Hoogen Raad van Administratie zouden worden toegezonden , om aldaar voorloopig
geexamineerd en vervolgens aan de Algemeene Rekenkamer ter opneming en sluiting te worden geexpedieerd
terwijl met betrekking tot de bedenkingen, aanmerkingen
of royementen in deze zoude worden gehandeld als hiervoren met opzigt tot de declaratien is opgegeven.
8°. Dat door den Hoogen Raad van Administratie mode
zoude worden gezorgd voor de verevening ter Algemeene
Rekenkamer en daarop to volgen betaling van alle burgerlijke, regterlijke en kerkelijke tractementen en toelagen;
moetende de Hooge Raad van Administratie van de daarbij
geconcerneerde Departementen van Algemeen Bestuur de
noodige opgaven ontvangen, met vermelding van de autoriteit, uit kraclitte van welke de betaling behoort to geschieden.
9°. Dat op eene nadere voordragt van den Hoogen
Raad van Administratie bij denzelven de onderscheidene
bestaande bureaux van comptabiliteit in eon algemeen
bureau zouden worden vereenigd, door hetwelk alle die
werkzaamheden zouden worden verrigt, welke thans , met
betrekking tot het voorloopig onderzoek der noodige be-
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talingen , bij de Departementen van Algemeen Bestuur
plaats hebben ; met uitzondering echter van het personeel
der Land- en Zeemagt,. mitsgaders der betaling van de
interessen der Nationale Schuld, van de pensioenen , lijfrenten, tontines en interessen der geldelijke borgtogten ;
mitsgaders eindelijk de werkloonen op 's Lands werven ;
terwij1 ten aanzien dezer geexcipieerde objecten alleen de
resultaten der te doene betalingen aan den Hoogen Raad
van Administratie zouden worden medegedeeld, ten einde
door denzelven op de voldoening daarvan te kunnen geattendeerd worden.
10°. Dat, ten gevolge van den inhoud der laatstvoorgaande paragrafen , door den Raad van Administratie zouden worden geformeerd de maandelijksche aanvragen van
fondsen, met in achtnerning van de voorschriften deswegens bestaande of verder vasttestellen; in Welke maandelijksche aanvragen van fondsen door den Hoogen Raad
van Administratie alle te doene landsuitgaven zouden
worden begrepen , zonder onderscheid of het voorloopig
onderzoek van dezelve aan den •Hoogen Raad van Administratie, dan wel aan het daarbij geconcerneerd Ministerieel Departement exceptivelijk mogt zijn opgedragen ; en
11°. Dat in een algemeen register, bij den Hoogen
Raad van Administratie aanteleggen, de volledige en vereenigde Verzameling zoude worden aangetroffen van alle
de comptabele posten der algemeene Staatsbegrooting; van
alle de autorisatien van Staatsuitgave, daarop verleend;
van alle de engagementen ten laste van dezelve gecon.tracteerd van het tijdstip van het voorloopig onderzoek en
der definitive verevening, voor zoo verre de Hooge Raad
van Administratie bij het eerstgemeld onderzoek zoude zijn
geconcerneerd, en laatstelijk van de eindelijke betaalbaarstelling der onderscheiden schuldvorderingen ten taste van
den Lande; door welk register derhalve de stand der jaarlijksche Begrooting volledig zoude moeten worden aangewezen.
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Door de voorgedragen bepalingen en verordeningen zoude
de Staats-Commissie eerbiedig vermeenen, dat weer dan
een nuttig oogmerk bereikt zoude kunnen worden.
Al aanstonds verdient het opmerking, dat, wanneer door
den Hoogen Raad van Adminstratie de vroegere omschrevon prestatien, leverancien en aankoopen met goed gevolg
zullen worden bezorgd, de daarbij geconcerneerde belanghebbenden geene noodeloze belemmering of vertraging moeten kunnen ondervinden in het verkrijgen der aan hun
verschuldigde be p alingen; dat niet alleen het werkelijk aandeel, hetwelk het Ministerieel Departement bij de designatie van den aannemer of leverancier uitoeffent, maar
ook het voorloopig onderzoek, waaraan de schuldvorderingen
van de laatstgemelden bij het Ministerieel Departement
zijn onderworpen , den Hoogen Raad van Administratie
voorloopig kan vrijwaren van het vermoeden wegens ,alle
mogelijke oogluiking of onbetamelijke voorkeur; dat het
good gevoelen , hetwelk van des Raads handelingen kan
worden opgevat, genoegzaam kan gerust stellen tegen de
vreeze, dat de aannemers van de werken van constructie,
aan welker bestuur en uitvoering de Hooge Raad van
Administratie een minder actif deel nemen zoude, bij denzelven zouden achterstaan, dat de verzameling op eene
plaats van het beschreven voorloopig comptabel onderzoek
ee,ne aanmerkelijke vereenvoudiging van gelijksoortige workzaamheden zoude to weeg brengen, hoedanige vereenvoudiging bij het 7e art, der door U. M. aan de Staats-Commissie gegeven instructie kennelijk is bedoeld, en door
welke vereenvoudigde inrigting bovendien het gerijf zoude
kunnen bevorderd en de tusschenspraak gemakkelijk gemaakt worden in betrekking tot de definitive verevening
ter Algemeene Rekenkamer, alwaar de declaration en
schuldvorderingen, van alle de Departementen van Algemeene Administratie afkomstig, mode door een Algemeen
Bureau worden behandeld en afgedaan; terwij1 eindelijk
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de formatie bij den Hoogen Raad van Administratie der
maandelijksche aanvragen van fondsen als een noodzakelijk
gevolg der ontworpen beschikkingen moet worden aangemerkt.
Maar de Staats-Commissie is nog verpligt, ten slotte
en in het bijzonder, te spreken , zoowel van de voorgedragen handhaving der bestaande voorschriften om het goed
regt van de ingezetenen tegen de royementen en loquaturs van de Algemeene Rekenkamer te kunnen doen verdedigen , als van het nieuw conciliatoir middel van afdoening
van dezelve royementen en loquaturs, door tusschenkomst
van den Hoogen Raad van Administratie , in die gevallen
dat de belanghebbende ingezetenen eene zoodanige afkomst
mogten verkiezen boven de thans gebruikelijke meer regtsvormelijke uitspraak door de Commissie uit den Raad van
State. Aan welk conciliatoir middel van afkomst voorbedachtelijk de goedkeuring van U. M. niet is verbonden ,
omdat zoodanig eene goedkeuring niet verstrekken mag tot
eenen dekmantel van inschikkelijkheid of toegeeflijkheid,
ten nadeele van de publieke Schatkist, aan de zijde van
den Hoogen Raad van Administratie; die zich wel wachten
zal om door onberadenheid of andere berispelijke haadelingen zich bloottestellen aan de openbare minachting en
aan de veroordeeling van anderen, tot het tegengaan of bet
afwenden van Welke verkeerdheden of min prijselijke inzigten de Raad van Administratie juist zoude kunnen worden geroepen.
Zooveel heeft de Staats-Commissie gemeend aan U. M.
te moeten voordragen aangaande de instelling , de strekking en de werkzaamheden van eenen Hoogen Raad van.
Administratie, waarvan de grootere omtrekken zijn aangetroffen in het Rapport der Staats-Commissie van den
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April 1818 n°. 58.
De tegenwoordige Staats-Commissie is tot het afgeloopen
voorstel niet gekomen, dan ten gevolge eener opzettelijke,
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bedaarde en langdurige overweging van den aard der zaak
en van de ondervinding, waartoe vooral de laatste twintig
jaren zulk eene ruime gelegenheid hebben kunnen aan de
hand geven ; gedurende welk tijdvak Meer dan eens, zoo
als is gebleken, door de Hooge Regering des Lands aan
de regeling der vervallen zaken gedacht is, waartegen men
van tijd tot tijd getracht heeft hulpmiddelen van meer dan
eenen aard te beproeven.
Dan eens heeft men de verbetering gezocht in veranderde Grondwettelijke Instellingen, die eene minder gecentraliseerde behandeling van zaken bij het Algemeen Bestuur ten oogmerk hadden. Maar het bleek dan. weder
spoedig, door hoe weinig echt vaderlandsche gezindheid de
meer gesmaldeelde bezorging van de belangen der ingezetenen werd behartigd , in weerwil zelve van de onbepaalde welwillendheid en het goed vertrouwen , waarmede
het Algemeen Bestuur getracht had het gezag en de bevoegdheid van het Gewestelijk Beheer te .regelen ; en hoe
deze laatsten door gebrek aan eenstemmige toepassing der
voorname voorschriften van de Staatsregeling, door achterhoudendheid , ja , dat meer is, door voorbedachtelijk
genomen maatregelen getracht hebben het Algemeen Bestuur op nieuw aan het uiteenloopend Provinciaal gezag
cijnsbaar to maken. ')
Dan eens weder was de hood zoo hoog geklommen, dat
hot Algemeen Bestuur de verlamde gedeelten van een verloopen geheel met kracht heeft moeten hereenigen en,
door de verandering van personen op een en hetzelfde
tooneel, meer dan eene poging moeten wagen om meer
veerkracht, meerdere overeenstemming en meer klem in de
Regering des Lands tot stand te brengen 2). Dan telkens

1) Hier zal het tijdperk van bet Staatsbewind en der Departementale
aiitonomie van 1801-1805 bedoeld zijn.
2) Regeering van Schimmelpenninck en van Koning Lodewijk.
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kwam men weder tot de droevige overtuiging terug , dat
men van menschelijke gezindheden en geschiktheden was
afhankelijk gebleven , dat men slechts van gebreken gewisseld, en dat men zelve goeden aanleg en goede hoedanigheden verloren had, die men, hoezeer te vergeefs, na
de plaats gehad hebbende verandering terug zoude hebben
gewenscht.
Zoodanig eene herinnering van daadzaken was ontmoedigond voor de Staats-Commissie, die tot de bevordering van
betere uitkomsten, op last van U. M. moet werkzaam zijn;
— en daarom heeft zij dan ook getracht om, behoudens
de hoedanigheden, de geschikthedeu en de vermogens der
men.schen, aan derzelver handelingen eene veranderde rigting te geven en hunne ongeneeslijke onvolmaaktheden en
zwakheden aan de bevordering zelve der groote bedoelingen van U. M. dienstbaar te maken.
In dezen zin wenscht de Staats-Commissie vooral, dat
door U. M. de voordragt en de ontwikkeling zal worden
opgevat van den behandelden Hoogen Raad van Administratie, dewelke als Collegie ingesteld, naar het gevoelen
der Staats-Commissie, oneindig meer verkiesselijk voorko.
men moet, dan wanneer het bedoelde algemeen administratif Oppertoezigt aan eenen enkelen Hoogen Staatsambtenaar wierd opgedragen, die dan wederom zoude kunnen
blootstaan aan dezelfde of gelijksoortige gevaren, welke
gebleken zijn van de Ministerieele Autoriteit der Hoofden
van de Departementen van Algemeen Bestuur onafscheidelijk te wezen; terwijl de beschreven bevoegdheid van den
Hoogen Raad van Administratie, om in voorkomende ge.
vallen eene conciliatoire afkomst van zaken te bevorderen,
en die ter gepaste plaatse behoorlijk is aangedrongen, bovendien alleen door een Collegie en geenszins door een
persoon kan worden uitgeoefend.
Door middel van dezen Hoogen Raad van Administratie
zoude dan, naar het oordeel der Staats-Commissie, eene
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laatste proeve te nemen zijn, om te komen tot volledige
en duidelijke kennis van alle mogelijke en van alle noodzakelijke behoeften des Lands en van de middelen om
dezelve ten minsten prijze en door de meest deugdzame
bezorging vervuld te zien. Door middel van dezen ET.00gen Raad van Administratie, eindelijk , zoude het Ministerieel Department doelmatiger werkzaam gemaakt en dubbel nuttig voor de dienst van U. M. kunnen warden, in
de onderscheiden vakken van het Algemeen bestuur,, tot
welker successive behandeling de Staats-Commissie thans
zal overgaan.
Het kan in het algemeen geene tegenspraak lijden , dat
ieder afzonderlijk vak van Publieke Administratie dan het
bess kan worden behartigd en nagegaan , wanneer daarop
eene onverdeelde aandacht van eenen enkelen Staatsambtenaar gevestigd kan worden, en wanneer daaraan alle
zijne zorgen en al zijn tijd uitsluitend kunnen worden besteed ; en dat alle combinatien van meer dan een vak van
Algemeen Bestuur, behalves tot eene gesplitste aanwending
van geschiktheid en van vermogens, bovendien nog tot
eene zekere afhankelijkheid leiden moet van ondergeschikte
Hoofdambtenaren in het Algemeen Bestuur, waarvan met
betrekking tot de zaken van beheer hiervoren de schadelijke gevolgen zijn aangewezen; welke laatste afhankelijkheid
echter grooter dadelijk nadeel dan de eerste veroorzaken
kan., omdat daarmede onmiddellijk de publieke Hitgaven
gemoeid kunnen zijn , terwijl langs den weg van klagte
tegen de uitvloeisels van het eerst bedoeld misbruik van
vertrouwen nog ' eerder voorziening te wachten is.
Van eenen anderen karat echter heeft U. M. stellig verklaard , dat er op vereeniging van bestemming en van
werkzaamheid bij de Departementen van Algemeene Administratie gedacht moest worden, uit aanmerking in het
bijzonder der bezuiniging van inrigting , welke daarmede
verbonden zoude kunnen warden ; en de Staats-Commissie
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zal dan ook , overeenkomstig den verklaarden wil van U.
M., het wenschelijke voor het mogelijke trachten achter te
stellen , en bij de volgende opgave van de naar haar begrip noodzakelijke Hoofddepartementen van Algemeen Bestuur op die bestanddeelen van het Ministerieel Gezag
trachten te letten, welke, zoo al niet als eenigzins onderling vermaagschapt, dan ten minste niet als geheel vreemd
aan elkanderen zouden kunnen worden aangemerkt.
Het Departement van Buitenlandsche Zaken komt het
eerst in aanmerking.
Aan iederen Staat en aan elk Volk is een zeker grondgebied op de oppervlakte des Aardbodems toegewezen, daarvan moeten de grensscheidingen geregeld, de regten en
verpligtingen bepaald en de betrekkingen bestuurd worden,
ten aanzien der vriendnabuurlijke Mogendheden, waarmede
de goede verstandhouding bewaard , waarvan de zeden en
gewoonten geraadpleegd, en waarvan zelfs de vooroordeelen
geeerbiedigd moeten worden , tot vestiging of handhaving
van wederkeerige aangelegenheden , waardoor wederzijdsche rust, belang en behoefte eeniglijk te bevorderen zijn.
Daartoe behooren Verbonden, bedingen of overeenkomsten
van verdediging, van Handel of van Scheepvaart, met de
ligging, met de voortbrengsels van den grond, of met de
heerschende geneigdheid der ingezetenen van elken afzonderlijken Staat het meest overeenkomstig; op welker duurzaamlieid of verachtering ieder gedeelte der algemeene
Wetgeving of der bijzondere huishoudelijke Volksinrigting
van een beslissenden invloed kan zijn. Elke beweging van
Bestuur of van beheer, welker uitvloeisels naar buiten zouden kunnen werken, behoort met bijzondere aandacht en
met eene angstvallige voorzigtigheid te worden nagegaan,
en de indruk berekend, welken dezelve bij andere Staten
en Volken hebben kan , terwijl bovendien de Afgezanten
van vreemde Mogendheden met welwillendheid aangehoord,
met welvoegelijkheid ontvangen en met heuschheid behoo-
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ren behandeld te warden, die op wederkeerigheid van gezindheid en van bejegening kunnen doen hopen.
Alle deze geheel eigensoortige bemoeijingen behooren
onafgebroken de aandacht bezig te houden van eenen
Staatsambtenaar, geplaatst aan het Hoofd van dit gedeelte
van het Algemeen Bestuur, die door vlijtig nadenken,
door onvermoeide nasporing, door eene uitgebreide correspondentie, door een voorzichtigen omvang en door een
bedachtzaam gedrag, zoo oneindig veel kan toebrengen tot
handhaving van rust en van veiligheid en tot bevordering
van den bloci en de welvaart der ingezetenen; aan wiens
werkzamen geest, in de stilte zijner afzondering onophoudelijk bezig, bet Volk zulk een voornaam gedeelte van deszelfs voorspoed verschuldigd kan zijn, hoezeer welligt de
oorzaken daarvan door min nadenkenden aan den natuurlijken staat van taken of aan een zamenloop van gunstige
omstandigheden kunnen worden toegeschreven terwT ondertusschen de heilzame verschijnselen , waarop doorgaans
alleen acht wordt gegeven , *oorspronkelijk moeten worden
toegekend aan het doorzigt, het overleg en het beraad
van eenen enkelen Man, die, met het vertrouwen des Konings vereerd, onder de regering van U. M. in het bijzonder dan eerst regt vruchtbaar kan werkzaam zijn, witnneer
hij bestendig voor oogen heeft, dat bet Volk van Nederland
alleen de wapenen draagt om den vrede to verkrijgen of
te behouden.
De overweging van het gewigt en den omvang van het
vak der Buitenlandsche Betrekkingen heeft dan ook het
gevoelen der Staats-Cloramissie bepaald, dat dit aangelegen
gedeelte van het Algemeen Bestuur aan eenen bijzonderen
Staatsambtenaar behoorde opgedragen te worden , en de
bedenkingen opgeruimd van sommige onder hare Leden,
die den Minister van Buitenlandsche Zaken ook nog bovendien met andere insge/ijks naar buiten werkende aangelegenheden hadden willen belasten, die evenwel door
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de groote meerderheid der Staats-Commissie met het behandelde gedeelte der Publieke Administratie als onvereenigbaar zijn aangemerkt.
Op de vestiging van den Staat ten aanzien van deszelfs
Buitenlandsche Betrekkingen volgen eigenaardig de Binnenlandsche aangelegenheden.
Niet alleen behooren daartoe de hulpmiddelen , welke
moeten worden verzekerd, en het meer gesmaldeeld gezag, hetwelk moet worden ingesteld, om aan het Algemeen Bestuur de bevordering gemakkelijk te maken eener
regelmatige mededeeling van de bevelen, welke tot handhaving van de goede orde behooren gegeven te worden;
maar bovendien worden er bijzondere zorgen vereischt,
welke in het naauwste verband staan met de meer bepaalde belangen en het doorgaand gerijf van de ingezetenen. De goede staat der publieke wegen en de bevaarbaarheid van binnenlandsche kanalen zijn uit bet oogpunt
als objecten van eerste behoefte aantemerken; de regeling
der maten en gewigten is onmisbaar tot eene juiste bepaling der betrekkelijke waarde van alle voorwerpen van
inlandsch vertier en van buitenlands aangevoerde goederen,
waardoor de middelen van bestaan , de neringen en bedrijven der ingezetenen moeten worden aan den gang gehouden; — aan wie daarenboven gereede gelegenheid behoort
gegeven te worden tot bet bewaren en . aankweeken van
jaunne godsdienstige gevoelens en tot derzelver openbare
belijdenis, en ten behoove van welke de genees- en heelkundige middelen behooren bij de hand to zijn, om in de
dagelijksche ongelegenheden, daartoe betrekkelijk , geregeld to kunnen worden voorzien; terwijl eindelijk de nooden der weerlooze armoede instellingen vereischen tot eene
redelijke en betamelijke toepassing eener onbekrompen weldadigheid , die bij het Nederlandsehe Yolk onder deszelfs
meest sprekende hoedanigheden geteld mag worden.
Ten gevolge van dit een ander zoude de Staats-Com-
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missie dan ook eerbiedig vermeenen, dat als objecten van
behandeling voor bet Departement van Binnenlandsche
Zaken zouden kunnen worden aangemerkt bet oppertoezigt over de Provinciale en Plaatselijke Administratien ,
den Waterstaat , de Maten en Gewigten , de Kerkelijke
Zaken , het Geneeskundig Bestuur, het Armenwezen en
de Algemeene Landsdrukkerij : alles vereenigd onder de
zorg van eenen bepaalden Staatsambtenaar.
Onder de opgegeven objecten van eigeilijk Binnenlandsch
Bestuur vindt .U. M. ook den Waterstaat en de Kerkelijke
Zaken opgesteld , die tot hiertoe aan afzonderlijke Departementen zijn opgedragen , loch die de Staats-Commissie
van oordeel zoude zijn dat voor het vervolg aan eene
meer vereenigde behandeling zouden kunnen worden aanbevolen. Aan den eenen kant en in het algemeen toch
komt bet in aanmerking , dat de veronderstelde . instelling
van eenen Hoogen Raad van Administratie vele bijzondere werkzaamheden voor het Ministerieel Departement
opruimen zal , waardbor de omvang van deszelfs huishoudelijke organisatie thans aanmerkelijk is vergroot ; maar
aan den anderen kant en in het bijzonder zijn er aan de
Staats-Commissie genoegzame redenen voorgekomen om
voortaan den Waterstaat en de Kerkelijke taken bij de
Binnenlandsche Administratie to voegen.
Bij het Negende Hoofdstuk der Grondwet staan de bepalingen uitgedrukt, welke doers vooruitzien, dat, behoudens
het Koninklijk Oppertoezigt over alles wat den Waterstaat
betreft, zeer vele werken van zeehavens, reden, rivieren ,
schorren , duinen , dijken, sluizen, als anderszins , mitsgaders van wefen en bruggen aan de beheering der Provinciale Staten zullen kunnen worden opgedragen; door
welke beschikkingen de werkzaamheid van het tegenwoordig Departement van den Waterstaat en der Publieke
Werken zoodanig zoude kunnen verminderen , dat de
door U. M. voorgeschreven vereenvoudiging in het Be-
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stuur daarop van gereede toepassing zoude kunnen worden gemaakt.
En ten aanzien van de Kerkelijke Zaken , onder welke
benaming het toezigt van het Algemeen Bestuur over de
uitoefening van de onderscheidene Eerediensten , bij het
zesde hoofdstuk der Grondwet omschreven, voegzaam zoude
kunnen worden verstaan , valt bet in het oog , dat , wanneer bij den Hoogen Raad van Administratie zoude zijn
overgebragt , de betaling van de tractementen en verdere
toelagen, welke door de Leeraars der onderscheiden godsdienstige gezindheden thans nog, uit krachte van art. 194
der Grondwet, worden genoten , terwiji de geestelijke pensioenen , bereids verleend of verder to verleenen, bij het
Departement van Financien worden behandeld; de dan
nog overig gebleven bemoeijingen van het Algemeen Bestuur niet uitgebreid genoeg kunnen zijn om twee afzonderlijke Departementen van Algemeene Administratie bezig
to houden zoodat , ook ten aanzien van het stuk der
Kerkelijke Zaken , eene vereenvoudigde inrigting zoude
kunnen worden getroffen, met het belang der publieke
Schatkist en den aard der zaak tevens overeenkomstig.
Het Departement van Binnenlandsche Zaken preen zich,
naar het gevoelen der Staats-Commissie , van zelve aan
om den Waterstaat en de Kerkelijke Zaken mede in zich
to bevatten ; bij welk Departement alle die hulpmiddelen
van correspondentie en van oppertoezigt bij de hand zullen
zijn, welke aan betzelve, door zijne meer bijzondere betrekking tot de Provinciale Gouverneurs , voegzaam kunnen
worden bezorgd.
Aan U. M. echter behoort steeds eene onbelemmerde vrijheid to verblijven om bij de keuze van den Staatsambtenaar,
aan wien het Departement van Binnenlandsche Zaken wordt
opgedragen , wider alle de godsdienstige gezindheden ') den
1) Van 1817 of tot 1830 waren de Ministers van Binnenlandsche
Zaken de Coninck , van Gobbelschroy en de la Coste R.-Katholiek.
5
XXXI. J.
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meest geschikte te zoeken om deze aangelegen bestemnaing
naar vereisch te vervullen : en daarom is het der Sta gsCommissie voorgekomen , dat er, met betiekking tot het
stuk der Kerkelijke Zaken , in het al-gemeen zekere
gingen noodzakelijk zijn, die in de volgende bijzonderheden zullen worden ontwikkeld.
1°.

Zoude de Commissie nit den Raad van State voor

de taken van den Roomsch Catholijken Eeredienst kunnen
worden belast om , na het bekomen bevel van U. M. ,
alle pauselijke Braves, Bullen en Reseripten to onderzoeken
en to keuren, alvorens dezelve in het Koningrijk zouden
vermogen te worden gepubliceerd en opgevolgd. ')
2°.

Zoude aan den Aartsbisschop van Mechelen , als

Primaat der Nederlanden, of aan eenen anderen geestelijken dignitaris, ter keuze van

U. M. en onder Hoogstder-

zelver goedkeuring, kunnen worden aanbevolen de voordragt,
de regeling en het bestuur van het personeel -der Roomsch
Catholijke Geestelijkheid.
13°. Zouden bet bestuur en het oppertoezigt, awls doer
den Directeur-Generaal voor de Hervormde en andere niet
Roomsche geloofsbelijdenissen wordende uitgeoefend, op
dezelfde wijze en met dezelfde autoriteit als thans plaats
heeft, aan -den Minister .NTan, Binnenlandsehe Zaken kunnen worden overgedragen, zoodanig dat in dit bestuur,
vat de grondbeginselen en den omvang van hetzelve nantrelangt , Beene verandering zoude komen.
4°. Zoude aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
een lid nit den Raad van State kunnen worden toegevoegd , weer bijzonder werkzaam omtrent ,dat gedeelte \der
Kerkelijke Zaken, welker geloofsbe/ijdenis de Minister zelve
niet mgt zijn toegedaan
5°. &laden de beide bij den Raad van State voor de

1) flierbij to verg. het Specimen Jur. Publ. de Juris Placeti Historid
in Belyio van Nvijlen Mr. A. A A. Besier. Utrecht, 1848, p. 121 sqq.
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behandeling der Kerkelijke Zaken bestaande Commissien
steeds gezamenlijk met den Minister van Binnenlandsche
Zaken kunnen raadplegen over de meer groote kerkelijke
aangelegenheden, welke zoodanig eene bijzondere behandeling of behartiging meer bepaaldelijk zouden vorderen.
Op deze wijze zoude de Staats-Commissie vermeenen
dat het Departement van Binnenlandsche Zaken zoude
kunnen worden ingesteld en beantwoorden aan de dienst
van U. M. en de huishoudelijke behoeften der ingezetenen, ten einde den laatstgemelden eene gepaste gelegenheid te geven tot ontwikkeling van hunne geschiktheden
en vermogens en tot uitbreiding van hunne betrekkingen

onderling en met andere Natien; alles bestuurd, gewijzigd
en beschermd tot bevordering van een groot oogrnerk ,
de vestiging en de handhaving namelijk, van den bloei en
den luister van het Koningrijk der Nederlanden. Maar
ook binnen de grenzen , welke zoo even zijn afgeteekend,
zoude de Staats-Commissie vermeenen dat de omvang en
de bestemming van het Departement van Binnenlandsche
Zaken zoude behooren bepaald te worden ; terwijl de verdere objecten , die minder de binnenlandsche aangelegenheden en meer de binnenlandsche belangen raken, die meer
tot bedoelingen en minder tot hulpmiddelen kunnen worden betrekkelijk gemaakt , de zorg van een ander afzonderlijk Departement van Algemeen Bestuur zouden kunnen
bezig houden.
U. M. gevoelt reeds, zonder nadere aankondiging, dat
de Staats-Commissie wenschte over te gaan tot het yak

van het Onderwijs, de Nijverheid en de Kolonien , aan
welks regeling meer bepaaldelijk gedacht kan worden, nadat de Buitenlandsche Betrekkingen van een yolk gevestigd en deszelfs Binnenlandsche aangelegenheden op eene
voegzame wijze zijn verzekerd.
En in de daad, men behoeft slechts de onderscheiden
bestanddeelen nategaan, waaruit het tegenwoordig Minis5*
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terie van Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en
de Colonien is te zamen gesteld, om tot de overtuiging
te geraken, dat ieder van de in deze bedoelde bestanddeelen op haar zelve van het uiterste aanbelang is, en,
met den anderen vereenigd, eene doorgaande zorge en
inspanning vereischen , zoodat zij de onafgebroken werkzaamheid van een schrander en verlicht Staatsambtenaar 1)
geheel kunnen bezig houden , zonder dat hij daarenboven
nog door andere ambtsbezigheden worde afgetrokken ; zoo
als het geval zoude zijn, indien de thans bedoelde voorwerpen van algemeen Volksbelang ook nog aan het Departement van Binnenlandsche Zaken wierden toegevoegd.
Het zal er maar op aankomen , of deze voorwerpen van
Volksbelang, Welke de Staats-Commissie hier ter plaatse
op het oog heeft, de bijzondere zorgen van het Algemeen
Bestuur in die mate behooren tot zich te trekken P
Waartoe, zoude men kunnen vragen, Kunsten en Wetenschappen tot objecten gemaakt eener zoo hooge en bijzondere zorg van de Opperste Regering des Lands, et
waarom dezelve niet overgelaten aan mindere autoriteiten,
of misschien nog beter aan haren eigenen gang?.
Maar zouden de Kunsten en Wetenschappen dan niet
staan in een onmiddelijk verband met de welvaart, het
aanzien en den bloei des geheelen Koningrijks , die met
geene onverschillige oogen mogen worden aangezien, maar
die men integendeel verpligt is door alle gepaste middelen, en zoo veel mogelijk, te bevestigen, te vermeerderen
en uittebreiden? Het zoude wel gereede toestemming verdienen, dat genie, vernuft en kunst op zichzelve begeeren

1) Die Minister was A. R. Falck. — Wel laatdunkend, maar niet onvernuftig waren de aanmerkingen van Van der Straeten , De retat actuel
du Royaume des Pays-Bas et des moyens de ranzeliorer (Bruxell., 1819)
tegen dit bestier van Brie Departementen door een enkel man, hoe
begaafd ook (p. 148 suiv.).
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te staan en alien dwang van zich stooten; maar aanmoediging, bescherming, vereering en belooning zijn geene
dwangmiddelen. Zij zijn daarentegen in eenen welgeordenden Staat, en bij ieder Volk dat zijn waarde gevoelt, de
uitvloeisels van den algemeenen wil eener geheele Natie,
door welke het aanwenden van dezen wil aan het Hoogste
Gezag uitsluitend is toevertrouwd. Maar dit laatste moet
dan ook in de gelegenheid zijn om daarin op eene wijze
te werk te gaan, waardoor ook zijn eigen eer tevens gewaarborgd kan worden, — op eene wijze, die naar de lijn
is afgemeten van de mate der verdiensten , de ontwikkeling der talenten , het belang der uitvinding, de waardij
van het werkstuk, en van den geest en de vorderingen
der eeuw.
Doch tot vinding van de noodige aanwijzingen om hierin
naar behooren te werk te gaan , behoort er een vast punt
van vereeniging te zijn, van waar alles, na te voren grondig onderzocht,
onderzocht, gadegeslagen, gewikt en gewogen te zijn,
met kennis van zaken voorbereid, aan het Hoofd der Regering voorgelegd en aan zijne beoordeeling onderworpen
kan worden, om de stem van eene geheele Natie, en niet
van het een of ander zoo ligtelijk voorintenemen of bevooroordeeld gedeelte derzelve, met majesteit te kunnen doen
hooren.
Landbouw en Koophandel staan beide, als takken van
Volksnijverheid, in zoo verre met de Kunsten en Wetenschappen gelijk, dat hetgeen van deze laatsten gezegd is,
ook in de meeste opzigten op de eersten toepasselijk kan
worden gemaakt. Maar Landbouw en Koophandel treden
bovendien in eeue nog oneindig belangrijkere betrekking
te voorschijn, wanneer men dezelve beschouwt als de groote
hoofdbronnen van Volkswelvaart en des rijkdoms van den
Staat, als de grondzuilen, waarmede ook dit Land staan
of vallen moet. — En uit dezen hoofde hebben zij beide,
de Landbouw en de Koophandel, zooveel en zoo teedere
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regten te doen gelden , dat zij gees oogenblik de waakzame zorg en het onmiddellijk toezigt van het Hoogste
Gezag des Lands kunnen ontberen , en dat de minste
veronachtzaming de krachten niet alleen, maar de bestanddeelen zelve van den Staat zouden aanranden en in
gevaar kunnen brengen.
De Staats-Commissie wordt niet geroepen om over de
middelen te spreken, waardoor de rigtige gang van het
geldelijk Beheer in den Staat verzekerd moet worden, maar
in het billijk gevoel van U. M. zal zij de lijn van afscheiding niet gerekend worden geschonden te hebben , welke
haar door U. M. zelve afgeteekend is, wanneer bij de beschouwing van de Departementen van Algemeene Administratie , waarin de geheele Staatshuishouding het meest
voegzaam zoude kunnen worden ingedeeld , de Staats-Commissie geene onwetenheid voorwenden kan, dat de In- en
Uitgaande Regten , evenzeer als de Accijnsen , eene niet
onaanzienlijke plaats bekleeden in het stelsel van Algemeene Belastingen , hetwelk ook onder de regering van
U. M. voor het Nederlandsche Volk aangenomen is. De
Staats-Commissie acht zich onbevoegd om de vroegere leiding en rigting der voormalige Convoyen en Licenten bier
ter plaatse optehalen, of eene vergelijking te maken tusschen de uitwerkselen van het toenmalig stelsel der Convoyen en Licenten , ten aanzien van naburen en ingezetenen , en tusschen de uitvloeisels te lien zelven aanzien
van het tegenwoordig bedoeld gedeelte der inkomsten van.
den Staat, daar veranderde tijden en veranderde omstandigheden ten laatstgemelden opzigte wijziging en verscheidenheid van gevoelen of van nooddwang hebben kunnen
doen geboren worden. Maar hetgene de Staats-Commissie
bier ter plaatse op het oog heeft, is de bevordering van
eenig betamelijk tegenwigt tegen eene in derzelver card
niet onnatuurlijke gezindheid van het Tlestuur der publieke
Schatkist, om door alle wegen en middelen het geldelijk
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credit des Lands en den staat der Finantien te stijven,
waarvan de bedoelingen echter geen gevaar loopen van
overdreven te worden, indien de belangen van Landbouw
en Koophandel met gelijke vrijmoedigheid voor Uwe M.
bepleit inogen worden, en eenen gelijken toegang hebben
tot den Hoogen Persoon des Konings, die alleen in staat
is om tusschen schijnbaar tegenstrijdige aangelegenheden
den regten stand des evenaars van het algemeen belang
te bevorderen. 1)
Gelijksoortige aanmerkingen zouden op het stuk van de
Zeevaart, de Visscherijen en de Fabrieken insgelijks kunnen worden geldig gemaakt, waarop de invloed der Indirecte Belastingen te sterker kan werken , naarmate de
laatstgemelden met de In- en Uitgaande Regten , in het
tegenwoordig systema van Finantien, ten naauwste verbonden zijn, en gevolgelijk de laatstopgenoemde voorwerpen
der Volksnijverheid bij U. M. beter zouden kunnen voorgestaan worden.
Het stuk van het Onderwijs kan, in den tegenwoordigen
staat van beschaving, insgelijks als een bijzonder belangrijk gedeelte der publieke .&dministratie worden aangemerkt,
hetwelk niet zonder vrees voor zeer schadelijke gevolgen
aan de onmiddellijke zorg en het naauwiettend Loezigt der
Hooge Regering zoude kunnen worden onttrokken daar
het om niets minder te doen is, dan om eene inrigting,
die, groot in doel en gevolgen, zich tot alle de klassen
der Maatschappij uitstrekken moet, en eene gelijke,
meene en volledige verstandelijke en zedelijke opvoeding
bevorderen kan. Het is deze laatste, die over den gebeeleu
Staat haren weldadigen invloed moet doen gevoelen, een.
invloed, welke onafhankelijk behoort te blijven van bijzon-

1) Hierbij te rerg. de Onpartijdige besehou gving van den toestand des
Koophandels binnen de Vereenigde Nederlanden, In brieven (2e Druk).
Amsterdam, 1819.
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dere denkbeelden , gevoelens , neigingen of hartstogten,
welke niet antlers zijn afteweeren, dan door de besliste
gezindheid van het Hoogster Gezag , om door zulk eene
opvoeding en zulk een onderwijs, geschikt naar de behoeften van elken stand, alle verkeerde strekking in de
vorming der jeugd tegentegaan of voortekomen, met het
weldadig oogmerk om het opkomend geslacht langs zulk
eenen weg de onschatbare voorregten te bezorgen, waarop
kennis en beschaving in elken maatschappelijken kring
gegronde aanspraak kunnen maken.,
Het zoogenaamde Hooger Onderwijs komt hier niet het
meest in aanmerking , omdat te lien aanzien minder verscheidenheid van gevoelen plaats heeft, en men het vrij
algemeen daarop eens is, dat hetzelve aan den handhavenden, beschermenden en leidenden invloed der Opperste
Magt niet behoort onttrokken te worden. Maar het is het
zoogenaamd- Middelbaar- en Lager Schoolwezen , hetwelk
hier meer bepaaldelijk bedoeld wordt, waarvan een gesmaldeeld bestuur, buiten het onmiddelijk bereik van het Algemeen Opperbewind, nog veel nadeeliger gevolgen zoude
kunnen hebben, dan, met betrekking tot het Hooger Onderwijs , het geval zoude kunnen zijn, omdat zij, die voor
het laatste zijn vatbaar geworden, reeds eene zekere vorming hebben verkregen , waardoor zij tegen bet aannemen
van verkeerde en schadelijke indrukken te beter kunnen
worden gewaarborgd.
Maar de Staats-Commissie behoeft dit gedeelte van haar
rapport voor

U. M. niet verder uittebreiden , wier vader-

lijke bedoelingen te dezen aanzien meer dan eens beslissend hebben gesproken, zoodanig dat de grondslagen van
de eerste verstandelijke ontwikkeling der jeugd geen gevaar loopen van aan zoogenaamde huishoudelijke bemoeijing, aan onverstan.d, stijfhoofdigheid, vooroordeel en aan
zoovele andere menschelijke dwalingen en/ zwakheden te
warden prijs gegeven ; in
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te dezen aanzien., meer dan eens, den ondubbelzinnigen
lof van verlichte naburen in eene zoo ruime mate heeft
mogen wegdragen. Zij heeft alleerr vrijheid gevonden om,
tot eigen voldoening, in eenige bepaalde bijzonderheden ,
de nuttige strekking aantewijzen van een afzonderlijk Ministerie van Onderwijs en van Nationale Nijverheid, waarbij,
naar haar gevoelen , het bestuur der Kolonien op eene
gepaste wijze zoude kunnen gevoegd worden.
Indien Loch het aangevoerde de instelling mogt hebben
voldongen van een afzonderlijk Departement van Administratie, ook aan de Nationale Nijverheid gewijd, dan is
er geen reden , noch van vereenvoudiging, noch van bezuiniging , gelegen in het overbrengen van het Koloniaal
Beheer bij eenig ander Ministerie, en wel met name bij
dat van Marine , waartoe de meerderheid der Leden van
de Staats-Commissie zoude hebben overgeheld, indien het
voegzaam mogt zijn geoordeeld om de belangen der Opvoeding en van de Nijverheid met het Binnenlandsch
Bestuur te vereenigen. Doch behalve dat de Koloniale
welvaart met het belang van den Vaderlandschen Koophandel en Scheepvaart zoo bijzonder vermaagschapt zijn,
zoo schijnen er in den tegenwoordigen staat van zaken
geene redenen meer te bestaan om voor botsingen van
magt bevreesd te zijn tusschen de Koloniale Gouverneurs
en de kommandeerende Officieren van IT. M. schepen en
vaartuigen van oorlog, die, bij hunne aankomst in de Oosten West-Indien, aldaar geen bestuur meer kunnen aantreffen van particuliere Maatschappijen, hier te lande gevestigd, maar Nederlandsche Volkplantingen, alwaar, even
als in bet Moederland, in naam des Konings gesproken
en gehandeld kan worden, terwijl de bedoelde groote zwarigheid wegvallende, de gegronde aanmerking met te meer
nadruk te voorschijn treedt, dat de Marine en de Kolonien uit derzelver acrd zeer ongelijksoortige aangelegenhedeii zijn, welke niet dan om bijzondere redenen van
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voegzaamheid onder een Bestuur vereenigd kunnen worden; terwijl in tegendeel het Bestuur der Kolonien met
dat van Publiek Onderwijs verhonden wordende, het laatstgemelde ongemeen gunstig op de verstandelijke beschaving
van de koloniale ingezetenen en op het zedelijk bestaan
van den Inlander zoude kunnen werken.
Eene modificatie echter zoude de Staats-Commissie vermeenen dat aan het toekomstig Ministerieel Departement
van Onderwijs, Nijverheid en Kolonien, in vergelijking met
het tegenwoordige, zoude behooreu te worden aangebragt;
dezelve betreft den thans bestaanden Raad van Koophandel en Kolonien, welke, naar het oordeel der Staats-Commissie, voegzaam zoude kunnen worden gesupprimeerd.
Het is wel niet tegentespreken, dat het doel dezer instelling geweest zij, om den Minister, belast met het beschermend Oppertoevoorzigt over de Nationale Nijverheid en
het bestuur der Kolonien van den Staat, een raadplegend
Ligchaam toetevoegen, hetwelk hem zoude kunnen voorlichten in alle aangelegen zaken , den Koophandel en de
Kolonien betreffende, waarvan de moeijelijke, ingewikkelde
en nu en dan weer dan eenzijdige belangen eene beoordeeling vorderen, waartoe eene bepaalde plaatselijke kennis van de verschillende, zoo algemeene als bijzondere
belangen, onvermijdelijk wordt vereischt; en dat de tegenwoordige zamenstelling van den Rand van Koophandel en
Kolonien aan het opgegeven oogm.erk, op eene aangelegen wijze, beantwoorden kan. Maar aan den anderen
leant vermeent ook de Staats-Commissie, dat de noodige
inlichtingen en renseignementen voor dit belangrijk gedeelte der Publieke Administratie den Minister niet minder voegzaam kunnen worden bijgebragt door de verschillende Kamers van Koophandel en door de Commissien van
Landbouw, hier te lande bestaande, welke ongetwijfeld
geacht moeten w(Nden met de belangen der onderscheiden
takkeu van de Volksnijverheid insgelijks bekend te zijn;
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zoo aims de Minister tevens, in de onderscheiden Kolonien
zelve , van de aldaar bestaande autoriteiten , de noodige
informatien vragen kan, die dan ook wel als feilbaar kunnen warden aangemerkt, doch die ten minste met den
tegenwoordig erkenden staat der Nederlandsche Volkplantingen niet ten eenemale zullen strijden, — terwijl overeenstemming niet minder dan verscheidenheid van de denkbeelden en inzigten , die ter kennis van den Minister
zullen komen, denzelven in de gelegenheid kunnen stellen
om met nog meer onzijdigheid te oordeelen, dan ten gevolge der consideratien van een slechts adviserend Collegie,
waarbij wel plaatselijke kennis , maar ook tevens plaatselijk vooroordeel en bijzondere persoonlijke begrippen op de
vestiging van het verklaard gevoelen eenen beslissenden
invloed gehad kunnen hebben. Op grond van welke consideratien de Staats-Commissie eerbiedig van oordeel zoude
zijn, dat, bij de toekomstige organisatie van bet Departement van Onderwijs , Nverheid en Kolonien , de tegenwoordig bestaande Raad van Koophandel en Kolonien
zoude kunnen worden gesupprimeerd.
Na alzoo de voorwerpen van Volksgeluk en van Yolkswelvaart door een geregeld Binnenlandsch Bestuur verzekerd en door de medewerking van buitenlandsche belangen en betrekkingen als het ware beschermd te zien ,
behooren de middelen van inwendige veiligheid in aanmerking te komen, waardoor de eer, de eigendom en
het leven der ingezetenen onderling , geschonden of aangerand , regelmatig kunnen worden verdedigd ; waardoor
wederkeerige bedingen en overeenkomsten onder de ingezetenen behoorlijk tot stand gebragt en in derzelver gevolgen en bedoelingen geregeld uitgevoerd kunnen worden;
en waardoor eindelijk de goederen en bezittingen, na den
dood van de eigenaren, de bestemming kunnen volgen,
met den laatsten wil der overledenen of de uitspraak der
Burgedijke Wet overeenkomstig.
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ling aanteraden van een afzonderlijk Ministerie van Justitie, ten einde er behoorlijk toevoorzigt zij over de getrouwe
handhaving en de rigtige uitvoering der bestaande Wetten;
ten einde de meest bevoegde personen werkzaam blijven
in de Hooge Geregtshoven , in de versehillende Regtbanken en de Vredegeregten; ten einde de pleitbezorging niet
verachtere, en de aanleg , voortgang en afloop van ieder
twistgeding op eene geregelde wijze worde verzekerd; ten
einde de voorschriften omtrent het Notariaat behoorlijk
worden nageleefd , en ten einde, in een woord , eene betamelijke uitoefening te kunnen verzekeren van alle de
regteu , welke met de burgerlijke en maatschappelijke vrijheid der ingezetenen in het naauwste verband staan. ')
Ter bezorging en ter bevordering van de opgegeven aangelegenheden zoude door IT. .M. een afzonderlijke Staatsambtenaar kunnen worden geroepen, die tot hiertoe onder
den naam van Minister van Justitie is bekend geweest,
met wien door Hoogstdezelve is te rade gegaan bij de uitoefening van bet Hooge Regt van gratie, aan U. M. alleen
toebehoorende ; aan wien daarenboven het Oppertoeverzigt
over de tucht- en gevangenhuizen was aanbetrouwd, en
die laatstelijk door U. M. is belast geworden met het belangrijk vak der zoogenaamde Algemeene Politie en met
de voordragt der ambtenaren, daartoe behoorende ; onder
medewerking van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
voor zooverre de bezoldiging der ambtenaren , voor het
Binnenlandsch toezigt benoodigd, uit plaatselijke geldmiddelen moest worden bestreden.
De bevordering van vereenvoudiging en bezuiniging,
welke de Staats-Commissie zoude wensehen, op last van.
U. M., te helpen voorstaan, heeft het denkbeeld doen op1) Bet nut van een Departement van Justitie is wel eens betwijfeld.
Zie bij Voorduin op art. 367, Welboek van Strafvordering , bl. 495.
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rijzen of de behartiging der objecten, waarmede het Ministerie van Justitie tot hiertoe is gemoeid geweest, immers voor een groot gedeelte, voor het vervolg Diet zoude
kunnen worden aanbevolen aan den President van het
toekomstige Opperste Geregtshof, betwelk , volgens art.
175 der Grondwet, wider den naam van Huogen Raad der
Nederlanden moet worden ingesteld. Welk denkbeeld onder
andere ook daarom aanbeveling scheen te verdienen , omdat bij eene mogelijke daarstelling van den vroeger behandelden Hoogen Raad van Administratie, de tractementsbetaling van alle regterlijke ambtenaren 14 denzelven Raad
zoude overgaan , en langs dezen weg de werkzaamheden
van het Ministerie van Justitie aanmerkelijk zouden verminderen ; — welk Ministerie bovendien, naar aanleiding
der voorschriften van de Staatsregeling van 1801 , in zooverre door het toenmalig Nationaal Geregtshof is vervangen geweest, als het laatstgemeld Collegie, overeenkomstig
deszelfs Instructie, ook tot Raadsman van het Hoogste
Gezag in den Staat was aangesteH. Doch aan den anderen p ant is het mede in aanmerking gekomen , dat, volgens het 6 e art. der door U. M. aan de Staats-Commissie
gegeven Instructie, de regterlijke instellingen, welke Staatsregelmatig zijn te gemoet te zien, geen onderwerp van
haar onderzoek moeten uitmaken , en dat daarenboven de
President van den toekomstigen Hoogen Raad van Justitie, hoezeer,, volgens art. 176 der Grondwet, staande ter
keuze van U. M., door Hoogstdezelve behoort benoemd
te worden uit de Leden van lien Hoogen Raad, die bij
vacature door de Staten-G-eneraal moeten worden gekozen;
en welke President derhalve welligt minder voegzaam onder zijne medeleden zijne plaats zoude kunnen hernemen,
indien U. M. eventueel goedvinden mogt, denzelven, als
Raadsrnan van U. M. aangemerkt, door een ander Lid van
den Hoogen Raad van Justitie te doen vervangen; terwijl
eindelijk de bedenking ook nog gewogen heeft, of welligt
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de President van het Opperste Geregtshof, door zijne betrekking als Raadsman des Konings, in de vrije uitoefening van zijne regterlijke funeLien belemmerd zoude kunnen
worden.
De overweging van dit een en ander heeft de StaatsCommissie tot de conclusie geleid, dat bet in de gegeven
omstandigheden voor meer verkieslijk ware te houden ,
dat, even als zulks thans plaats heeft, een afzonderlijke
Minister van Justitie door U. M. worde benoemd; terwip
op den verminderden omvang zijner toekomstige werkzaamheden, bij de mogelijke daarstelling van een Raad van,
Administratie, voegzaam aeht zoude kunnen worden gegeven, bij gelegenheid dat door TT. M., opzigtelijk de meer
buishoudelijke inrigtingen van dit Departement van Algemeen Bestuur, de noodige bestellingen gemaakt zullen
worden.
Na de verzekering der inwendige veiligheid van de ingezetenen ten aanzien van derzelver personen en de vrije
beschikking hunner eigendommen komen natuurlijk in overweging de middelen tot verdediging van den geheelen Staat
tegen alien buitenlandschen aanval, waaraan de Departementen der Marine en van Oorlog bijzonder dienstbaar
behooren te worden gemaakt.
De onwang en de aangelegenheid der werkzaamheden ,
waardoor de Hoofden van dbze beide Departementen eigenaardig moeten worden bezig gehouden, vorderen voor ieder
van dezelve een afzonderlijken Staatsambtenaar; terwip de
verseheidenheid van hunnen wederzijdsehen werkkring alle
denkbeeld heeft doen opgeven om het bestuur over de
Zee- en Landmagt op gene plaats te vereenigen.
Aan den Minister voor de Marine is de zorg aanbevolen
voor den aanbouw, de reparatie , het uitrusten , het in
dienststellen, het bemannen, afdanken en opleggen der
schepen en vaartuigen van oorlog; het onderhoud van
's Lands werven, araenalen , magazijaen , gebouiwen en
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inrigtingen tot het Zeewezen behoorende. Voorts is deze
Staatsambtenaar belast met de correspondentie in de binnenlandsche onderdeelen zijner Administratie, met de civile
en militaire beambten, aldaar onder zijne orders staande,
zoowel als met de Commandanten van 's Lands Vloten ,
eskaders, schepen en vaartuigen. Door hem moet worden
gezorgd voor de instandhouding van het corps Zeeofficieren
en Zeesoldaten , mitsgaders voor de bemanning der schepen en vaartuigen van oorlog, en voor de handhaving der
militaire discipline en subordinatie. Ter bevordering van
dit een en ander moeten successivelijk de noodige voordragten, naar derzelver aard, met gepaste opgaven en berekeningen voorzien , aan U. M. worden aangeboden, zoowel als tot het toestaan van pensioenen , gratificatien ,
of verhoogde gagementen. De noodige ontwerpen tot een
doelmatig gebruik van 's Lands Zeemagt, ook ter bescherming van den Vaderlandschen Handel en Zeevaart, zoowel
als de daartoe betrekkelijke Instructien voor de onderscheidene Bevelhebbers, moeten door hem worden opgemaakt ,
ook ter bevordering van den eerbied voor de vlag van den
Staat, overal waar dezelve zich kunne vertoonen.
Alle deze bijzonderheden zijn, als een zooveel belangrijke
voorwerpen van werkzaamheid en bemoeijing van den Minister voor de Marine, in betrekking tot de veiligheid van
den Staat aantemerken, terwijl verder de rigtige bezorging
van vuren , tonnen en bakens, ook ten dienste van de
Binnenlandsche Scheepvaart , de verzekering van de Geneeskundige Dienst ten behoove van 's Lands zeelieden ,
en eindelijk de instandhouding der quarantaineplaatsen ,
tot afwending van besmettelijke ziekten uit vreemde zeehavens overgebragt, insgelijks bier ter plaatse eene bepaalde
melding verdienen, en merle als werkzame bestanddeelen
van het Ministerie voor de Marine behooren beschouwd
to worden.
Wel verre derhalve, dat eene zoo groote uitgebreidheid
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van Bestuur en Beheer voor de vereeniging met eenig
ander Ministerieel Departement zoude kunnen worden vatbaar gerekend , zoo was in tegendeel bij de Staats-Commissie de gedachte gerezen, of ook aan dezen Staatsambtenaar van U. M. eenige bijstand ware aantebrengen door
de toevoeging van eenen adviserenden Raad, uit kundige
Hoofd-Officieren en Scheeps-Bouwmeesters bestaande; waardoor de Minister in de zaken van zijn dagelijksch bestuur
geholpen en tegen ° yelling , minder doorzigt of gebrek
aan doelmatige voordragt zijner onderhoorigen gewaarborgd
zoude kunnen worden. ')
Niet minder uitgebreid , en niet minder belangrijk zijn
de objecten van werkzaamheid , welke tot het Departement
van Oorlog behooren. Zij betreffen de organisatie, de inspectie , de superintendentie , de administratie, de policie
en de bewegingen der Landmagt van den Staat, het personeel en materieel der Artillerie en Genie, de vestingen
en fortificatien, de grofgeschutgieterijen, de militaire scholen , de pensioenen, de gagementen , de soldijen en de
daartoe behoorende kortingen ; de kleeding, equipering en
remonte, de vivres, fourages , den brand en het legstroo;
de Geneeskundige Dienst, de kasernering, de approvisionementen van vestingen , de militaire transporten , het
vuur en Licht in de militaire wachten , de kampementen ,
cantonnementen en in de hospitalen. Alle deze objecten,
welke slechts bij hunne namen zijn opgenoemd zijn even
zoo vele zaken van omvang en van aangelegenheden,
die bepaaldelijk voor U. M. geene verdere uiteenzetting
behoeven , daar het Hoogstdenzelven behaagd heeft om

1) Minister voor de Marine, van 6 April 1814 tot zijn dood op 13
Maart 1825, was de grijze Mr. J. C. van den Hoop, reeds in 1781
Raad- en Advocaat-Fiscaal van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam. Zie Jacob Swart, Korte Levensbeschriiving van lien Staatsman,
Amsterdam, 1847.
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de werkzaamheden , tot het Departement van Oorlog behoorende, tot een bijzonder voorwerp van U. M. eigen
beraadslaging te maken , en de aandacht der Staats-Commissie, volgens bet 5 e art. der aan Naar gegeven Instructie, op dat Departement voor het tegenwoordige niet verder behoeft gevestigd te worden, dan voor zooveel aangaat
de eigenlijke kosten der inrigting van de bureaux, waarmede de Staats-Commissie zich onledig zal houden, zoodra
van wege U. M. opzigtelijk het Departement van Oorlog,
nadere bevelen of organieke instellingen zullen zijn bekend
geworden. ')
Ten dienste van alle de tot hiertoe behandelde Yolksaangelegenheden, tot vestiging van deszelfs Buitenlandsche
Betrekkingen, tot regeling van deszelfs Binnenlandsch Bestuur, tot bevordering van deszelfs beschaving, welvaart
en bloei, tot verzekering van deszelfs inwendige veiligheid
en tot handhaving van deszelfs vrijheid en onafhankelijkheid , behooren de Geldmiddelen van den Staat te worden
aangewend, van welker ontvangst en uitgave thans gesproken moet worden , en aan welker betamelijke regeling
en beheer het Departement van Finantien dienstbaar moet
worden gemaakt.
De Middelen van Ontvangst zijn, bij de laatste raming
der inkomsten voor het loopende jaar, opgegeven te bestaan in de Directe Belastingen, de regten van bet enregistrement , het Zegel , van Hypotheek en Successie , de
In- en Uitgaande Regten met de Accijnsen, de watertollen
daar onder begrepen , het regt van Waarborg der Louden
en Zilveren werken , de inkomsten der Domeinen, van de
beide Loterijen en der Posterijen, en eindelijk de opbrengst

1) Het zonderling ingewikkeld raderwerk van het Ministerie van Oorlog, sedert 6 April 1814 tot 22 Febrnarij 1818, stelt Bosseha ons voor
in Het Leven van Willem den Tiveede , bl. 379-388 (Eerste uitgave
van 1852).
XXXI. J.
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der verkoopingen van nagelen en olieteiten , mitsgaders
alle verdere toevallige 'taken, welke voor geese bijzondere
specificatie vatbaar zijn.
De beide laatstopgenoemde middelen van ontvangst resorteeren niet onder het Departement van Financien , zoo
als hetzelve tot hiertoe bestaan heeft , maar behooren tot
andere Departementen van Algemeen Bestuur, welker behoeften tot dus verre geheel op de Algemeene Staatsbegrooting zijn uitgetrokken geweest. 1 ) Even zob is het
gelegen met de inkomsten der Posterijen , waarvan het
bestuur mede aan eenen afzonderlijken Staatsambtenaar
is toevertrouwd, en waarvan het beheer tot hiertoe door
eenen bijzonderen Kassier-Generaal is uitgeoefend.
Bij IT. M. besluit van den

5" Februarij 1819 La 03 , is

bepaald, dat de kosten, vallende op de Administratie, perceptie en toezigt, op de Tienjarige Begrooting zouden worden gebragt; ook wegens alle die middelen en inkomsten,
welke zoo even zijn opgenoemd, en respectivelijk door den
tegenwoordigen Minister van Finantien, den DirecteurGeneraa,l der In- en ITitgaande Regten, en den Postmeester-Oeneraal, zijn bestuurd ; zoodanig dat, met den jare
1820 aantevangen, alle de 's Lands Uitgaven voegzaam en
regelmatig tegenover de 's Lands Inkomsten zu]len kunnen
worden beoordeeld, en gevolgelijk de prelevementen ophouden , door middel van welke een voornaam gedeelte der
kosten van de Algemeene Landsadministratie tot hiertoe
is bestreden geworden.
Alle de bedoelde inkomsten van den Staat, of het batig
overschot van ieder derzelve, zijn vervolgens gestort in de
publieke Schatkist, waarvan door de Directie der Generale

1) Zie hierbij de Naamlijst van de Hoofden der Departementen van
Algemeen Bestuur, van de Ministers van Staat enz., 1813-1851 es Gravenhage, 1851).
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Thesaurie de beweging en het gebruik is geregeld ; welke
Directie van de Generale Thesaurie tot dusverre is vereenigd geweest in den persoon van den Minister van Finantien, door wien tevens de Wetgeving en de verordening,
tot de Landsinkomsten behoorende, is voorbereid, mitsgadors de zorg voor de rigtige opbrengst dezer inkomsten
bestuurd en waargenomen ; zonder dat wegens het wezenlijk bedrag dezer inkomsten tot hiertoe op eeniger hande
wijze is gebleken , anders dan van achteren en nit de
algemeene opgaven , welke deswegens aan de Staten-Generaal zijn aangeboden , en tot welker opmaking uit den
aard der zaak eenig dienstjaarlijk tijdverloop is noodig
geweest.
Voor zooverre deze inkomsten oorspronkeliji zijn uit objecten van verschillenden aard, uit de In- en Uitgaande
Regten en Accijnsen en uit de Posterijen , kan derzelver
bedrag door de daarbij geconcerneerde Departementen van
Algemeene Administratie, of door de administrative onderhoorigen van den Directeur-Generaal der In- en Uitgaande
Regten en der Accijnsen, of van den Postmeester-Generaal
worden geverifieerd; doch de verificatie van de opbrengst
der Directe Belastingen en van alle overige hiervoren opgenoemde inkomsten des Lands, kan in den tegenwoordigen staat van zaken niet anders geschieden, dan door
ondergeschikte ambtenaren van den Minister van Finantien, door wien het Bestuur over de opbrengst van 's Lands
geldmiddelen wordt uitgeoefend , en die tevens over die
geldmiddelen als Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist eene vrije en onbelemmerde beschikking heeft; voor
zooverre namelijk de publieke uitgaven niet geschieden
door betalingen, die aan de voorloopige verevening of aan
de voorloopige registratie ter Algemeene Rekenkamer zijn
onderworpen.
Bij het 9e art. der tegenwoordige Instructie voor de Alg.
Rekenk. wordt aan dit Collegie wel opgedragen het op6*
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pertoezigt, onder anderen , ook over de rigtige invordering
van 's Lands penningen ; maar behalve dat dit gedeelte
van deze Instructie tot hiertoe is buiten werking gebley en ; behalve dat eene toekomstige grondwettelijke In-

structie voor dit Collegie deszelfs betamelijken omvang en
uitvoerlijke werkzaamheden zal behooren te omsehrijven '),
zoo ligt het nu reeds voor de hand, dat tot zoodanig een
Oppertoevoorzigt over de rigtige invordering van 's Lands
penningen niets minder behooren zoude dan eene omslagtige verzameling van alle staten van kassen en stortingen bij alle Ontvangers en Gaarders van 's Lands inkomsten , tot dat deze gelden bij de Generale Thesaurie
als in eene algemeene kas worden vereenigd. Maar, behalve
dat de omvang van de opgegeven omslagtige verzameling ,
welligt geen evenredig nut voor 's Lands Zaken zou opleveren , zoo zoude de zaak, wel ingezien, alleen neder komen op een dubbel der registers , thane bij de Generale
Thesaurie voorbanden, opgemaakt en tezamengesteld uit
de staten en opgaven, die de tegenwoordige Minister van
Financien in zijne opgegeven dubbele betrekking , in effecte , ten dienste van zichzelven vervaardigen doet , en
welke staten en opgaven , wederom herhaald en te zamen
getrokken , voorkomen bij de rekeningen der OntvangersGeneraal ; welke rekeningen wel ter Algemeene Rekenkamer worden opgenomen en gesloten, doch tevens een zeer
onvolledig hulpmiddel opleveren ter beoordeeling van den
eigenlijken staat der publieke Schatkist.
Deze rekeningen bevatten in de daad niets meer dan
de mouvementen van 's Lands penningen, wederkeerig
tusschen de Ontvangers-Particulier en de Ontvangers-Ge-

1) Wet van 21 Junij 1820 (St. Bl. n o 15), vervangen door de nog
bestaande Wet van 5 October 1841 (St. Bl. u° 40), „houdende instructie
voor de Aig. Rekenkamer" (65 Artikelen).
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neraal , en tusschen de laatst gemelden onderling; en men
zoude zich grovelijk vergissen, indien men de massa der
ontvangsten van alle de rekeningen der Ontvangers-Generaal voor het beloop van alle 's Lands Middelen en Inkomsten zoude willen aanzien. De ontvang van ieder dezer
rekeningen bevat niet alleen de opbrengst van alle de
geraamde inkomsten des Rijks over eenige bepaalde Provincie, maar ook gelden door de Ontvangers-Generaal van
zoodanig eene bepaalde Provincie voor rekening van de
Generale Thesaurie van elders geincasseerd, en bovendien
nog bijzondere fondsen, welke niet als Landsgeld kunnen
worden aangemerkt. Uit de gerecapituleerde montanten
van den ontvang kan te minder worden opgemaakt, hoeveel er in betrekking tot de Rijks geraamde inkomsten in
de daad zij ontvangen, omdat het aandeel van iedere Provincie in de Directe Belastingen totaal in ontvang wordt
verantwoord, en daarentegen in uitgaaf gebragt het restaut gebleven gedeelte van de middelen, met en benevens de ordonnancien van ontheffing. Indien men al eons
uit de rekeningen van de negentien Ontvangers-Generaal
de bedoelde recapitulatie Wilde opmaken, dan zoude men
het gelijktijdig verkrijgen van deze negentien rekeningen
onder zijn bereik moeten hebben ; dan zoude men nog
eerst de noodige operatien moeten does van aftrekking,
in verband, tot de bruto in ontvang gebragte rendementen , en van afzondering wegens de bijzondere fondsen,
welke niet als Landsgelden zijn aantemerken. En dan
zoude men nog maar komen tot het resultaat van den ontvang gedurende een geheel jaar; maar over eenig dienstjaar, zoo als de inkomsten eigeniijk zouden moeten staan
tegen over de dienstjaarlijke uitgaven, zoodanig eene rekening is in het geheel ter Algemeene Rekenkamer niet
aanwezig, en de arbeid en de moeite zouden niet zijn te
overzien, indien aldaar eene decompositie zoude moeten
worden tot stand gebragt, met het oogmerk en met de

86

Rapport der geheime Staalscommissie , nopens de

strekking, overeenkomstig welke, bij dit gedeelte van het
tegenwoordig Rapport, door de Staats-Commissie zijn aangegeven.
Onvervankelijk, en behoudens eene nadere ontwikkeling
van de attributien der Algemeene Rekenkamer, die bij eene
toekomstige grondwettelijke Instructie nailer zullen moeten
worden gedetailleerd, waartoe de Staats-Commissie in den
loop harer werkzaamheden door U. M. welligt geroepen
zoude kunnen worden, zoude zij, voorloopig en onder eerbied, van gevoelen zijn, dat het in deze bedoelde hulpmiddel niet moest worden gezocht bij de Algemeene
Rekenkamer, welker werkzaamheden, door eene wettelijke
Instructie geregeld, minder vatbaar blijven voor wijziging
of veranderde inrigting , welke door de ondervinding en
de behoeften der omstandigheden zouden kunnen worden
geboden, en -bij welke Algemeene Rekenkamer het Staatsregelmatig voor voldoende zoude kunnen worden geliouden,
indien aldaar eene dienstjaarlijke algemeene rekening van
de Generale Thesaurie wierde ingezonden; welke rekening
zoude kunnen bevatten , in ontvang alle de inkomsten ,
welke voor 's Lands rekening werden gebeurd en ingevorderd , zoo als dezelve voorkomen bij de raming der inkomsten , in voege als die aan de Staten-Generaal worden
opgegeven, gejustificeerd door staten , welke zouden kunnen worden gecertificeerd door de Ontvangers-Generaal
der Middelen te Water en te Lande, mitsgaders door de
Provinciale Ontvangers van de In- en Uitgaande Regten
en der Accijnsen , door den' Postmeester-Generaal , door
den Ontvanger-Generaal der Loterij, en door de Administratie der Brusselsche Loterij. Kunnende alle overige toevallige ontvangsten, wegens verkoop van 's Lands goederen
en eigendommen als anderzins, worden gewettigd door
extracten uit of bij confrontatie van de registers, welke
deswege ter Algemeene Rekenkamer worden gehouden;
terwijl daarentegen in uitgaaf zouden kunnen voorkomen
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de onderscheiden comptabele posten der Algemeene Begrooting van Staatsbehoeften; in de veronderstelling, dat
geene verdere betalingen bij prelevement of op eene
andere dergelijke wijze meer zouden plaats hebben. Door
welke algemeene rekening dan zouden kunnen vervallen
' de tegenwoordige bijzondere rekeningen van de Ontvangers-Generaal en der Departementale Ontvangers der Indirecte Belastingen en der In- en Uitgaande Regten en
de Accijnsen, welke bijzondere comptabelen bij het

17 e

Art.

der tegenwoordige Instructie voor de Algemeene Rekenkamer ') worden opgenoemd; door welke laatstgemelde comptabelen hunne bijzondere huishOudelijke ontvangsten en
uitgaven dan zeer voegzaam ter Generale Thesaurie zouden kunnen verrekend en verantwoord worden.
Dan hiermede zoude nog geenzins zijn opgeruimd de
tegenwoordig bestaande vereeniging van de Directie der
gemelde Schatkist, met het Bestuur over de opbrengst
van 's Lands inkomsten , waaraan , naar het oordeel der
Staats-Commissie, voor het vervolg eene veranderde rigting
zoude behooren gegeven te worden , ten einde te geraken
tot de daarstelling en vestiging van een behoorlijk en nitvoerlijk Oppertoezigt ook over het beheer van 's Lands
Geldmiddelen , waarvan het gemis hiervoren in meer dan
eene bijzonderheid is aangewezen.
De Staats-Commissie zoude namelijk met den meesten
eerbied van gevoelen zijn , dat het Bestuur over de rigtige opbrengst van alle 's Lands Middelen en Inkomsten,
zonder eenig onderscheid, zoude behooren te worden aanbevolen aan den Minister van Finantien, daarin zoodanig
ondersteund en geholpen, als U. M., na deswege nader
genomen overleg, zoude vermeenen te behooren, en dat

1) Wet van 9 iulij 1814 (St. Bl. n° 76). Van Hasselt, Ferzamel,
van Wellen en Besluiten, VII. 351.
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het dagelijksch beheer en de aanwending van de ontvangen geldmiddelen des Lands zoude behooren opgedragen
to worden aan eenen anderen , van U. M. alleen afhankelijken Staatsambtenaar, aan wien de titel van ThesaurierGeneraal zoude kunnen worden gegeven ; mede verbonden
aan zoodanige bepalingen en voorschriften, als nailer zouden
kunnen worden voorgedragen, nadat door U. M. ten aanzien van dit aangelegen hoofdbeginsel van geldelijk Bestuur
en geldelijk Beheer een bepaalde beslissing zal zijn genomen.
Indien een zoodanig denkbeeld den bijval van U. M.
zoude kunnen verdienen , dan zoude de Staats-Commissie
vermeenen, dat de gewijzigde werkzaamheid van den Minister van Finantien, aangaa‘ nde het bestuur van 's Lands
geldmiddelen, aan dien Staatsambtenaar genoegzaam belang
zoude inboezemen voor de zekerheid en de rigtige behandeling van de publieke Schatkist , en dat alle verificatien
wegens de opbrengsten der geraamde Lands inkomsten ,
bij elke opgave en bij iedere verantwoording, dien volledigen graad van onzijdigheid zouden bezittten, waarvan trans
alleen gesproken is ten behoeve van eenen weer systematischen gang van taken en geenszins in betrekking tot den
persoon van den Staatsambtenaar''), aan wiens belangrijken werkkring zoodanig eene aanmerkelijke wijziging zoude
worden toegebragt ; wiens bewezen diensten in hoogstmoeilijke tijden door den Koning zijn geschat, en die hem
in het bijzonder volledig kunnen waarborgen tegen den
minsten schijn van verdenking, welke zijne eer en zijnen
goeden naam zoude kunnen aanranden of bezoedelon ; en
wiens zedelijke beginselen en regtschapen menschelijke
gevoelens, tevens in het algemeen en bij de Leden der

1) Jhr, C. C. Six van Oterleek, 6 April 1814-11 April 1821, Minister van Finantien.
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Staats-Commissie in het bijzonder, zoodanig zijn erkend,
dat zij de uitspraak wegens gegrondheid der door Naar
gemaakte aanmerkingen, hoezeer tegen den thans bestaanden v-orm zijner eigen Administratie gerigt, gerustelijk
ook aan zijde bijzondere beoordeeling zoude durven onder,.
werpen.
Maar de Staats-Commissie vermag evenmin voor U. M.
onaangeroerd te laten , dat , indien het voorgedragen gewijzigd denkbeeld van het bestuur en van het beheer van.
's Lands Geldmiddelen, door U. M. mogt worden aannemelijk geoordeeld, de mogelijkheid zich zoude kunnen voordoen van eene min of meer belemmerde aanwending der
publieke Schatkist, welke, in gegeven omstandigheden, door
Staatkundige noodweer zoude kunnen worden geboden ,
en waarvan de uitsluitende en voor aller oog verborgen
beoordeeling aan den Hoogen Persoon des Konings niet
zoude vermogen onttrokken te worden. Doch daarentegen
zoude, ter andere zijde, de herinnering kunnen overstaan,
dat onder de vroegere Regering des Lands, ook Coen het
Beheer en het Bestuur van 's Lands geldmiddelen onderling waren afgescheiden, bestendig secrete kassen bestaan
hebben 1 ), van welker uitgaven bet Hoogste Gezag in den
Staat alleen heeft kennis gedragen ; en het zoude ongetwijfeld aan U. M. vrijstaan zoodanig eene inrigting te
treffen, indien het blijken mogt dat de meer stellige inzage
in het dagelijksch beheer der publieke Schatkist, die van den
eenen karat eenen meer geregelden gang van zaken zoude
bevorderen , ter andere zijde het voorstaan en bet behartigen zoude verhinderen van buitengewoon groote belangen
des Yolks, welker waardij door niemand antlers dan door
U. M. bepaald kan worden.
Met eene gelijke bedoeling, en in een gelijk verband van

1) B. v. ten tijde van den Raadpensionaris Pieter Steyn.
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denkbeelden, zoude de Staats•Commissie ook nog vermeenen , dat onder de onmiddellijke bevelen van U. M. het
bestuur van 's Lands Amortisatiekas voortgaande aan den
Minister van Finantien zoude behooren opgedragen to
blven; verbonden alleen aan de tegenwoordige bestaande
wijze van rekening en verantwoording, welke nu reeds bij
herhaling gebleken is, met het oogmerk der inrigting en
de zekerheid van het daartoe behoorend geldelijk Beheer,
op de meest volledige wijze overeentekomen.
Tot den goeden gang en tot eene behoorlijke verzekering der algemeene Lands Administratie , in den Hoogen
persoon van U. M. vereenigd, behooren nu nog twee Departementen van Algemeen Bestuur, waarvan tot hiertoe
nog niet gesproken is, en welke als geleidelijke hulpmiddelen, ter bereiking der bevorens ontwikkelde oogmerken,
kunnen worden aangemerkt. Het zijn de Departementen
van de Staatssecretarie en van den Postmeester-Generaal,
die ieder afzonderlijk zulk eenen omvang en eene zoodanige strekking hebben, dat dezelve met andere Departementen. van Algemeene Administratie niet voegzaam zouden kunnen worden vereenigd.
De Staatssecretarie t'och is als het groote middelpunt
aantemerken ter verzameling van alle de stukken en bescheiden , die tot de Algemeene Regering des Lands in
eenige betrekking staan; die bij het aangewezen Departement alle moeten worden behandeld, en onder welke niet
alleen goede orde, • maar ook onderlinge zamenhang in acht
genomen en gehandhaafd moet worden. Uit Welk Departement de expeditie afkomstig moet zijn van alle Besluiten , door U. M. genomen , en van alle bevelen, door
Hoogstdezelve gegeven, tot regeling en bestuur van alle
de Departementen der Publieke Administratie, en ter verzekering eener getrouwe naarkoming der algemeene en
bijzondere Wetgeving van het Koningrijk der Nederlanden.
Hoezeer, zoo als bereids is aangegeven, het overschot
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op de inkomsten der Posterijen onder de ' algemeene Landsgeldmiddelen moet worden gerangschikt , zoo behoort echter de dagelijksche verzending, niet alleen van de daarvoor
vatbare bevelen van U. M., maar ook van de onderlinge
correspondeutie der ingezetenen , aan het bestuur van den
Postmeester•Generaal opgedragen te blijven 1), die, naar het
gevoelen der Staats-Commissie, als een afzonderlijk Staatsambtenaar behoort te worden aangemerkt, omdat bet altijd
belangrijk voorkomen moet om bij gelegenheid van Tractaten of andere bedingen, het vak der Posterijen betreffende,
den Staat der Nederlanden ook op eene waardige wijze te
kunuen doen vertegenwoordigen 2); en omdat bovendien,
bij welk een Departement van Algemeen Bestuur men ook
eene mogelijke vereeniging van de Posterijen zoude willen
zoeken , zoodanig een Departement altijd een aangelegen
wapen zoude worden in handen gegeven ter verkrijging
van eene meerderheid, Welke met de gelijksoortige betrekking van alle de Ministers onderling en tot U. M. ten
eenemale zoude strijden , en die dan het minst tot heil
des Vaderlands zoude gedijen , wanneer op de veiligheid
niet alleen van de Buitenlandsche Correspondentie der ingezetenen , maar vooral op die der G-ezanten van vreemde
Mogendheden , bij den Nederlandschen Staat residerende,
de geringste schaduw van wantrouwen of achterdocht geworpen zoude kunnen worden.
Alle de dienaren van U. M. behooren voor den roem
des Yolks, en voor den luister der Koninklijke Regeering,
onderling en allerwege te wedijveren , ten einde niet alleen
in de verdediging van het Vaderland, maar ook in alle

1) Lie bierbij Mr. J. C. W. le Jeune , Het Brieven-Postwezen in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden. Utrecht , 1851.
2) Directeur-Generaal der Posterijen was 27 Febr. 1807, onder Koning
Lodewijk , de Lt. Generaal Pyman geworder, Bijdragen tot de Geschied.
van het Vaderland, bl. 110 (Utrecht 1826).
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hunne burgerlijke betrekkingen, gezamenlijk met alle hunne
mede ingezetenen het goed gevoelen te handhaven, binnen
's lands zoowel als daar buiten , waarop de naam van Ne•
derlander zich tot hiertoe heeft mogen verhovaardigen.
Voor dezulken , welke zich door hunne dapperheid , door
hunne trouw en door eene gelukkige aanwending hunner
meer dan gewone zielsvermogens, hebben weten te underscheiden , zijn in de hand van U. M. eereteekenen weggelegd , welker uitreiking met eene openbare en overal
gangbare verklaring gelijk staat van den prijs, welke door
den Koning der Nederlanden op zijne verdienstelijke onderdanen gesteld wordt, en welke ten spoorslag kunnen
verstrekken om reeds gegeven voorbeelden van zelfopoffering of van bijzondere gehechtheid met naijver te volgen.
Voor de Militaire Willems-Orde en de Orde van den
Nederlandschen Leeuw zijn tot hiertoe twee verschillende
Kanselarijen werkzaam geweest, welke de Staats-Commissie vermeenen zoude dat ook voor het vervolg zouden behooren in stand te blijven, uit aanmerking vooral van de
verscheidenheid der vereischten van beoordeeling , die bij
ieder dezer Orden moeten in aanmerking komen , en door
welke de beschikkingen van U. M. te dezen opzigte kunnen worden voorbereid.
Er is nog e6n Collegie van Algemeen Bestuur, hetwelk
tot hiertoe als zoodanig is aangemerkt en waarvan door
de Staats-Commissie nog niet is gesproken. Het is de
Hooge Raad van Adel , waarvoor de Instructie, bij het Besluit van U. M. van den 24" Junij 1814 n°. 10 gearresteerd , met de toenmalige Grondwet was in verband gebragt,
en waaromtrent ook bij art. 63 der tegenwoordige Grondwet eene bepaling voorkomt, houdende: „De Koning verheft
„in den Adelstand ; al die door den Koning in den Adel„stand verheven wordt, brengt de brieven van Adeldom ter
„kennis van de Staten zijner Provincie, en deelt aanstonds
„in alle de voorregten daaraan verbonden , bijzonderlijk in
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„de bevoegdheid om beschreven te worden in de Ridder„schap; mits voldoende aan de vereischten voor dezelve
„bepaald." ')
Het was in den acrd der zake gelegen, dat U. M. ten
einde de bedoelde vroegere grondwettelijke bepalingen in
working te brengen , de instelling van eon Hoogen Raad
van Adel noodzakelijk heeft gekeurd; Welk Collegie, naar
aanleiding van de Grondwet, als eon raadplegend Ligchaatn
betrekkelijk de inrig`6ingen van den Adel -is in working
gebleven, belast met de organisatie, en geschikt voor de
regeling van alles, hetwelk tot eene behoorlijke invoering
der aangegeven grondwettelijke verordening is vereischt
geworden. Thans echter zijn alle benoodigde organieke
maatregelen tot stand gebragt, waartoe, naar aanleiding
der Instructie van 1814, van het gemelde Collegie eon goheel temporair gebruik scheen gemaakt to moeten worden.
De Provincials Reglementen deswege zijn gearresteerd,
en er schijnen to dien aanzien slechts zeer weinige pointen van aanbelang ter beschikking to zijn overgebleven
welke niet onvoegzaam door eon moor eenvoudig en min
kostbaar beheer schijnen to kunnen worden afgedaan. De
tegenwoordige Grondwet bovendien, hoezeer de verheffing
tot den Adelstand als eene nationals daad van U. M. aanmerkende , schijnt, volgens art. 129, de werking daarvan
meer regtstreeks tot de Provincials Representatie to willen
bepalen, en geeft althans geene aanleiding om to gelooven,
dat de algemeene Schatkist des Lands bij voortduring
met de betaling der tegenwoordige kosten zoude behooren
belast to blijven. Het schijnt derhalve daarvoor to mogen
worden gehouden , dat, bij noodzakelijk gekeurde besparing
en vereenvoudiging, aan eene min kostbare Directie in

1) Verg. hierbij Thorbecke , Over de hervorming van ons Kiesstelsel
(Leiden, 1842) , inzonderheid de Bijlagen (Besluit van 13 Febr. 1815).
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deze vermag gedacht te worden ; Welk een en ander de
Staats-Commissie dan ook vrijheid gegeven heeft om aan
U. M. voortedragen, zoo als zij de eer heeft te doen bij
dezen , om den tegenwoordigen Hoogen Raad van Adel
met al den aankleve van lien, uit zijne functien te ontslaan en te doen vervangen door een min omslagtig bestuur, waaromtrent de volgende hoofdtrekken in aanmerking zouden kunnen komen:
1°. Zoude een der Opper-Hofmaaischalken van U. M.,
of wel eenig ander Grootofficier van het Koninklijk Huis,
bij uitsluiting als Kanselier van den Adel der Nederlanden
aangemerkt, U. M. kunnen dienen van berigt, consideratien en advies in alles wat dezen Adel zoude kunnen betreffen , en wijders den vorigen Hoogen Raad vervangen,
in alles wat, volgens de vroeger gearresteerde Instructie,
tot zijne functien heeft behoord.
2°. Zoude de Kanselier inzonderheid kunnen belast worden met het contrasigneeren en aan de belanghebbenden
uitgeven der brieven van Adel , door U. M. verleend , en
de noodige correspondentie houden met het Bestuur der
Adelstanden in de respective Provincien; ten uitvoer brengende, en doende ten uitvoer brengen, alle de bevelen
door U. M. aan den Kanselier van den Adel in deze zijne
betrekking gegeven.
3°. Zoude de post van Kanselier van den Adel kunnen
worden verklaard te zijn een post van eer en van bijzondere onderscheiding, zonder eenige geldelijke bezoldiging;
terwijl de Kanselier door eenen aanmerkelijk bezoldigden
Secretaris zoude kunnen worden geassisteerd.
Op deze wijze en onder beneficie van de noodige verdere huishoudelijke bepalingen, zoude de Staats-Commissie
vermeenen, dat de executie der in deze bedoelde grondwettelijke bepalingen, zoowel als derzelver strekking, bij
de Provinciale Representatie op de meest doelmatige en
meest volledige wijze zoude kunnen worden verzekerd.
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En hiermede zal de Staats-Commissie alle de bijzonderheden als afgehandeld beschouwen, welke , tot de verschillende gedeelten des Algemeenen Bestuurs betrekkelijk, zij
gemeend heeft bij het tegenwoordig voorloopig rapport te
moeten opnemen , om aan de nadere en beslissende overweging van U. M. te worden aangeboden met zoodanig
verder gevolg, als door . Hoogstdezelve zoude mogen worden bevolen.
Gedurende den geheelen loop harer werkzaamheden, en
bij alle de deelen van het tegenwoordig Rapport, heeft zij
getracht het hell des Vaderlands alleen onafgebroken voor
oogen te hebben, als het groote voorwerp van de overdenkingen, de zorgen en de maatregelen, waardoor U. M. zich
zoo bijzonder toont te onderscheiden , ten behoeve van het
geluk en den voorspoed der Ingezetenen , aan Wier schatting en beoordeeling voor het tegenwoordig oogenblik door
U. M. zelve de kennis der bedoelingen is onttrokken ,
welke door U. M. zoo ontwijfelachtig zijn aan den dag
gelegd bij den lastbrief, welke ten grondslag der werkzaamheden van de Staats-Commissie verstrekt doch welke
bedoelingen, welligt nog voor de tijdgenooten, en ontwijfelachtig bij de nakomelingschap, de Regeering van U. M.
in alle derzelver waarde zullen kenmerken ook dan wanneer slechts gedeeltelijk aan de vaderlijke oogmerken van
U. M. zoude kunnen worden voldaan, en de volkomen
bereiking van dezelve mogt worden gestremd of belemmerd
door menschelijke oorzaken of tekortkomingen. Doch welke
ook de min of meer gunstige uitslag ,der bedoelde onderneming zoude mogen zijn, zoo zal U. M. bestendig op
deze onderneming zelve kunnen terug zien , als op eene,
daad van regtschapenheid en van onbekrompen Vaderlandsliefde , uitsluitend geschikt ter bevordering van zielsrust
en kalmte, de eenige waardige belooning voor het vreedzaam streven naar ieder deugdzaam doel , en waarop dan
ook, onafhankelijk van alien menschelijken tegenstand en
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van alle menschelijke oordeelvelling, de hoogere goedkeuring en de alleen vruchtbare zegen van den Oppersten
Zegenaar in stilte en met gelatenheid kan ingewacht
worden.
De Staats-Commissie, benoemd bij Secreet Koninklijk
Besluit van den l en Augustus 1818 L rs T. T.
Repelaer van Driel,
B. J. Holvoet,
H. L. Wichers,
H. van Royen,
G. Ternois d'Henneveld,
J. J. Quarles v. Ufford, Secrelaris. ')

1) Zie de Brauw, Acad. Proefschrift, bl. 249 (Utrecht 1864).

Dit Handschrift, vroeger in het bezit van Prof. H. W. Tydeman ,
prijkt met de geestige Aanmerking van Bien Geleerde : " Veel waars
en nuttigs — doch — gebrek aan wetenschappelijke beginselen: dus,
marcher en tdtonnant : — menagement voor het bestaande gebrekkige;
maar — een nieuwe llooge Raad — — — vow: de Heeren van de
Commissie !"

TWEEDE VERO ADERING.
16 Januari 1875.
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Van de Schrijvers:
C. Ekama, Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de
gesehiedenis van Haarlem , van de omstreken, van eenige voorname inwoners en van het huis van Brederode, 2e Stuk, 1801
—1874. Haarlem , 1874. 4°.
A. Ver-Huell, Jacobus Houbraken et son Oeuvre. Arnhem,
1875. 8°.
Mr. H. Gerlings Cz., De aloude Rhetorijkkamer de Wijngaardranken, onder het biazoen: Liefde boven al, le Haarlem.
Haarlem , 1874. 8°.
J. Hartog , De Aden in het eersle Jaar der Bataafsehe vrijhid (Overdr. uit de Gids).
XXXI. J.
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98 Bibliotkeek. De predikanten ran de Oranjepartij,
J. G. Frederiks , Drie Abdijen nit de XII(' petal) (Overdr,
uit den Spectator).
H. Rump , Literarischer Handweiser, n°. 164. Munster,
1874.

r.
In railing ontvangen:

Van het Provinciaal Genootschap van K. en Wetenseh.
in Noord-Brabant , te 's Hertogenbosch :
Handelingen 1873. 's Hertogenbosch , 1873. 8°.
Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch 1629 4e Stuk. 's Hertogenb. , 1873. 8°.
Van de Vereenigit tot beoefening van Overijsselsch
Regt en G-eschiedenis, te Zwolle :
Verzameling van stukken betrekkelijk het klooster Alhergen. —
1?egistrum Johannis de Lochem. Zwolle, 1874. 2°.
Verslagen en Mededeelingen , IX. Zwolle , 1874. 8°.
Van het Indisch Genootschap :
Notulen der Algem. Vergadering 15 December 1874.
Van de Redactie :
Altprenssische Ilfonathschrift, XI. 8. Konigsberg, 1874. 8°.

DE PREDIKANTEN VAN DE ORANJEPARTIJ.

De Heer Hartog doet eene mededeeling over de verhouding van de predikanten van de Oranjepartij en van hunne
tegenstanders, in het laatst der vorige eeuw. Vooral doet
hij uitkomen hoe ongerijmd zij waren in het verheffen en
opheemelen van het Huis van Oranje en van wat daarmede
samenhing. Ten voorbeelde deelt spreker het een en ander merle uit het geschrift van den bekenden Rotterdam schen predikant Petrus Hofstede , getiteld Bloemen gestrooid
op het gra! van Willem Carel Hendrik Iris° (Rotterd. 1752),
welk lofschrift met de meest walgelijke vleierij is opge-
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dragen aan de Prinses Carolina, terwijl hetgeen hij tot
lof zegt van den Prins van geen beter allooi is.

BRIEVEN VAN DE PRINSES-GEMALIN VAN
WILLEM V AAN L. P. v.

DE

SPIEGEL.

De Heer Vreede deelt eenige origineele brieven merle
van de Prinses van Oranje aan den Raadpensionaris v. de
Spiegel (1786), om daardoor de openbaarmaking van aansluitende stukken van tijdgenooten uit te lokken, waardoor
sommige duistere punten zouden kunnen worden opgehelderd , waaromtrent thans slechts gissingen te maken zijn.
Deze mededeeling geeft aanleiding tot een gedachtenwisseling tusschen de Heeren Vreede en Hartog, over de
vraag , 'of de toestand van het Vaderland in het tijdvak
1752-1780 inderdaad zoo ellendig was, als door den Heer
Hartog is beweerd. De He

reede betwijfelt dit. Hij
beroept zich op verschillende fivers uit lien tijd; zonder

de aanleiding van den Engelsch-Amerikaanschen oorlog,
zoude de inwendige vrede nog lang zijn bewaard gebleven.
De Heer Hartog maakt tegen deze beschouwing eenige
bedenkingen. De spectatoriale literatuur heeft hem geleerd , dat er waren, die zagen , wat anderen niet zagen
of niet wilden zien , en dat de uiterlijke schijn veel verkeerds bedekte.

HISTORIEPLATEN.

De Hoer Nijland geeft uit zijne verzameling ter bezichtiging, platen betrekkelijk de 16 e eeuw.
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REMOTIE VAN HERBERTS,
PREDIKANT TE GOUDA,

1620.

De Heer Grothe geeft uit de onuitgegeven Acta van de
Zuid-Hollandsche Synoden het volgende extract, betrekkelijk de remotie van den Goudschen remonstrantschgezinden predikant Theodorus Herberts.
Die Gecommitteerden des tegenwoordighen Synodi, die
geweest sijn ter Gouda , hebben raport gedaen van haer
wedervahren , als datse saterdach lestleden gecomen sijnde
binnen der Gouda, stracks tot haer incomen inde stadt
gemerckt hebben, dat de gemoederen aldaer vrij wat ontstelt waeren, ende datse niet als quade geruchten gehoort
hadden , als dat daer getumultueert ende geroepen was
gewest voor de Gasthuyskercke. Dat eenighe de haere uyt
de stadt gesonden hadden om het aenstaende tumult te
ontgaen. Datse met Gedeone Sonneveldio vergeselschapt
sijnde, versocht hadden vergaedering vande heeren Magistrates, ende voor deselve verschenen sijnde, vertoonden
haere credentie, versoeckende audientie, ende dat ordere
bij haer E. soude gestelt werden., opdat alles in stillheyt
ende sonder tumult soude moghen toegaen. Dat de heeren
Magistraten op de broeders begeert hadden, dat in beyde
de kercken, naem. in de Groote Kerk ende in het Gasthuys,
te gelijck soude gepredigt werden; int gasthuis door Bartholomaeum Nicolai ende in de Groote Kercke bij Sonneveldium , ende dat men 2 diaconen, sijnde borgeren, ende,
so sie meenden te behooren geen Vlaminghen provisie
soude leenen uyt de Gasthuyskercke, om de almoesen te
collecteren. Hetwelck de Br., merckende waertoe 't streckto,
hebben affgeslaeghen ende met eenen de Heeren aengedient, dat. bij ordere deser Synodi de tegenw. kerckenraht
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vande Gasthuyskercke wierdt geauthoriseert in den dienst ,
ende de anderen gedeporteert, gelijck oock vanden predigstoel soude moeten affgelesen werden de deportementen
van Theodore Herberts ende sijns kerckenrahts, gelijck dat
in verscheyden anderen kercken geschiet was. Dat daerop
haere E. hadden geantwoort, ende het eerste geaccordeert
ende beloofft orden to sullen stellen , versoeckende dat ten
minsten voor dien daghe het deportement, om alle tumult
to vermijden , niet en soude affgelesen werden , elide dat
dit bijde Br. voor dien sondagh verwillight waer op te
schorten. Dat sie des sondaghs smorgens met Sonneveldio
uyt haer herberge op het derde geluyt gegaen waren nae
de kercke , siende Tangs de strate groot gewoel van menschen , en de kercke vonden vervult met menschen , die sij
wel merckten dat niet en quamen om Gods woordt te hooren , also sij door haer gebaerden ende woorden de Br.
bespotteden ende een gelach maeckten, ende met steenen
te deele wel version waren ; dan evenwel gegaen waren
om te sitten ter behoorlicker plaetse int gestoelte , ende
dat haer gevolght waren de Br. des kerckenrahts, soo veel
als daer doen omtrent waren. Dat de psalm opgeheven
sijnde, een gelach ende vreeslijck geroep is gehoort geworden, ende onder 't gebett noch veel meer geschreeuws was
gemaeckt, ende per intervalla nu ende dan vreeslijk was
geroepen , met steenen op het portael was gesmeten , de
messen geslepen, de bancken versett, op ende neder geworpen ende onder de predicatie de honden bij de stert
opgenomen ende onder 't volck geworpen waren, ende in het
singen , na de predicatie , eysselijck tegengeschreuwt ende
gesongen was, ook met oneerlicke liedekens ; dit alles uiettegenstaende bij D. Sonneveldium de predicatie uit Matth.
9 vs. 37 en 38 omtrent een greet uhre gedaen ende voltrocken was. Dat nae de predicatie de Br. haer onder 't volck
begheven hadden, om also to gevoeghlicker uyt de kercke
te geraeken, maer dat niet te min desen woelenden hoop
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dit vernomen hebbende , .op de Br. aengedrongen was, stotende haer op het lijff, werpende met steenen , ende haer
souden in 't portael geheel overlopen hebben , ten waere de
officier, hem voegende aen de binnen deuren , 't volck gesteut hadde. Datse aldus uyt de kercke geraeckt sijnde,
alwaer noch een steen nae haer werde geworpen , nae de
marckt ende voorts nae haer herberge haer hadden begheven, alwaer se den Secretarius vande heeren Magistraten ,
tot de Br. gesonden sijnde , voorgedraghen hadden , datse
van willens waren , volgens heeren last , nae de middach
wederom te predicken , indien de heeren Magistraten beter ordere wilden stellen; maer voor andtwoordt vercreghen
hadden, dat de Magistraten versochten ende begeerden ,
dat men van de naemiddach predicatie soude supersederen ,
also buyten twijffel alsdan argher soude sijn als het voor
de middach gewest was, ende sie voor dezen tijt geen ordere costen off wisten te stellen. Dat hierop de Br. van
der Gouda des sondaghs na de middach te 2 uhren waeren
vertrocken, ende des , maendaechts haer hadden geaddresseert aen mijn heere den Pr. v. Orangien ende de E. M.
Gecom. Rhaden, ende dens. verhaelt 'tgeen hem wedervahren was, die beloofft hadden op de saecke te sullen letten
en ordere op alles to stellen. Dit aengehoort sijnde van
de Synode, sijn de heeren Commissarien gebeden dat haer
Achtb. soude gelieven nae 's Gravenhaghe to schrijven, om
to vernemen wanneer de ordere gestelt soude sijn, op datmen wederom de predicatie binnen der Gouda beginnen
mochte, als oock met eenen to bevorderen dat de kercken- ende classisboecken van over de 38 jaeren aen de heeren Commissarien , die teghenwoordich binnen der Gouda
sijn , overgelevert mochten werden ende door deselve den
Classi ende Kercke van der Gouda in hadden gestelt werden.
Is daernae, voorgelesen sijnde de missive van sijn Pr.
Exe ende de heeren Gecom. Rhaden, om teghen sondach
naestcomende ordere to stellen op den dienst in de Groote
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Kercke binnen der Gouda, goetgevonden derwaerts wederomme te senden, met last ende instructie als voor desen,
Gedeonem Sonnevelt, Eleazarum Swalmium ende Giseberturn Voetium; ende indien de kercke van Delfft beswaert
is Sonneveldium wederom daer henen te senden , sullen
Swalmius ende Voetius voor desen sondach den dienst
binnen der Gouda waernemen.
Acta van de Syn. te Leiden , Arl. 52.

BEKENDIVIAAKING VAN WILLIGE VERKOOPINGE.

De Heer G. W. Vreede deelt het volgende paskwil
mede, afgeschreven met de hand van den Baadpensionaris
L. P. v. d. Spiegel, betrekking hebbende op de onderhandelingen te Breda, voor den vrede te Aken in 1748 gesloten.1)
Unico van Wassenaer en Jacob Gillis , maakelaars , als
last en procuratie hebbende van hunne Hooge Principaalen de Heeren Staaten, zyn van meininge op den 1
December 1746 te Breda, publyk of onder de hand te
verkoopen , aan
maakelaars van den Koning van Frankryk, de navoigende
heerlyke goederen, op conditien en voorwaarden by deezen
te melden , en breeder te zien by de gemelde makelaars
daags na de verkoopinge , naamelyk :
„De zeven onvereenigde Provintien, met alle haare Pri„vilegien , praeeminentien en geregtigheden, zoo verre die
„nog in wezen zyn , onder en beneffens zoodaanige servi„tuten, lasten pn schulden, zoo draagelyk als ondraagelyk

1) Te verg. Mr. J. K. J. de Jonge, Geseh. van den Ooslenrijksehen
,Sueeessie-Oorlog.
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„als van tyd tot tyd door de verkoopers daar op gelegd
„zyn, zonder dat het den trooper vry zal staan naar eenige
„oude loffelyke Costumen, Privilegien of diergelyke te vraa„gen verder als men die zal willen mededeelen, En zal
„gemelde verkoopinge geschieden voor contant geld, te
„betaalen gedeeltelyk by den opdragt. — — Alles te ver„deelen onder de verkoopers in egaale portien , naar maate
„van yders bekwaamheid en credit.” Op deeze navolgende
conditien :
I. Dat het Huis van Nassau voor eeuwig en altoos zal
zyn en blyven versteeken van alle Polityk en Militair gezag in de Republyk, en dat de loffelyke acte van seclusie
als een eeuwig Edict zal worden gestatueerd en gehouden,
alschoon hunne Voorvaderen voor deeze Republyk goed en
bloed hebben opgezet. Zy zyn daar voor beloond. — —
Een Stadhouderlyke Regeering is altoos gevaarlyk , gelyk
gebleken is. —
II.

Dat de troupes van den Staat altyd zullen worden

gecommandeerd door vreemde Generaals, die door hunne
onkunde van de constitutie van Regeeringe, en haare engagem enten en finantien , genoeg aan de Staaten van Holland en Westfr. gesubordonneerd zyn , om op haar Hooge
ordres alles in zoodaanige verwarringe te willen brengen ,
dat elk na de (P) moet haaken , jae moet zoeken alles te
verzwakken en verminderen , op dat de oorlogzuchtige Engelsch- en Oostenryksgezinde mogen zwygen.
III.

Dat alle de Regenten , die zich met gehoorzaam-

heid aan de tegenwoordige Regeeringe zullen onderwerpen ,
in hunne ampten en waardigheden zullen worden gecontinueerd , wel meer maar niet minder, en dat in plaats
van de gene die suspect zyn , naar andere onverstandige ,
vreemde, arme, en geringe zal worden otngezien , opdat
de Regenten, die nu wat to zeggen hebben , hun credit
mogen behouden.
IV. Dat de Staaten Gen' en Raad v. St. en alle de
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respective Magistraaten , die den Huize van Nassau een
eeuwige haat zal hebben gezworen, en die zich daar tegen
met woord en daad zal.hebben verzet, als braave Patriotten en yverige Republikainen zullen worden gedeclareerd.
V. Dat geen bestedinge van 's Lands werken , fortificatien en leverantien , door den Raad van Staate of Gecommitteerden van dien zal worden gedaan , als aan en
door de vrienden van dien, op dat de genen die deel aan
de Regeeringe hebben, daar ook 't voordeel van mogen
genieten.
VI.

Dat niemand met standaard, vendel, of ander Mi-

litair employ zal worden begiftigd, dan die de voorn. eed
gepraesteerd, en bovendien, aan den beer of vrouw, zyn
Patroon, eenigen dienst gedaan , of aan een behoeftige
neef en nigt of oude dienstmaagd een redelyke uitkeeringe hebben beloofd, gegeeven, of geeven. zal.
VII.

Dat in en by den Hove van Justitie in Holland

en voorts ook in de andere Provintien , niemand zal worden gepromoveerd dan die tot een andere Polityke bedieninge onbekwaam is , en die niet bloedgierig genoeg is
om te willen dienen, den jongsten voor den oudsten praefereerende., op dat de Justitie zachtelyk , en zoo loffelyk
als nu dagelyks geschiedt, mag worden geadministreerd.
VIII. Dat alle Admiraliteiten zullen blyven op den
voet als die nu zyn , zonder dat iemand anders, wie 't ook
zoude mogen zyn , naar rekeninge van gedaanen aanbouw
en Equipage van schepen zal vermogen te vraagen, om de
Agtbaarheid van de Regeeringe te bewaaren, en de Zeemagt
to behouden op dien voet als dezelve jegenswoordig is.
Ix. Dat tot Bewindhebbers van de 0.-I. Comp. nooit
iemand anders voortaan zal worden aangestela , dan een
Regent die in den Koophandel niet ervaaren is, en by de
Comp' niet boven maaten geinteresseerd , en die opentlyk
declareert , de W.-I. Comp' als niets waardig (om dat er
van het Bewindhebberschap niets komt), altoos te zullen
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verdrukken, opdat de Maatschappy door de Regeeringe
gesouteneerd wordende , wel gediend zy en het fyne van
't werk niet uitleeken moge.
X.

Dat nooit in 't Ministerie van Holland of in de

Generaliteit zullen mogen gebragt worden luiden van geboorte of credit, maar altoos jonge en onbekwaame persoonen voor oude en bekwaame praefereerende, op dat het
Ministerie niet meer te zeggen kryge dan de Heeren.
XI.

Dat voorts nooit tot Raadpensionaris of Pensions.

van een Stad zal mogen verkoren worden iemand wiens
Voorouders deel aan de Regeeringe hebben gehadt, of daar
nog veel van zyn famille in heft, opdat hy niet te veel
te zeggen kryge in zyn Stad, en in de Vergaaderinge van
Holland; maar dat men zoeke naar vreemde luiden , en
vooral naar oude Advocaaten, die disputeeren kunnen, opdat de Vergaaderingen ordentelyk lang by elkanderen blyvon , en een Regent de gelden kan verdienen die hem
toekomen ; vooral moet by onkundig weezen in 's Lands
Historien en de Interesten van vreemde Mogentheden, opdat by denken moge op deezen tegenwoordigen tyd, en
niet zoo zeer .op 't gepasseerde of toekomende, en opdat
hy voor den oorlog, met al desselfs grouwelen vreezen moge.
Hier nevens zyn nog eenige secreete artikelen gevoegd,
onnoodig om bier te melden , alzoo dezelve , gelyk boven
gezegd, te zien zyn ten huize van voorn. makelaars, daags
na de verkoopinge.
Zoo egter iemand uit de E. Burgers of Boeren vermeende tegen deeze verkoopinge in oppositie to kunnen
komen , of te kunnen protesteeren tegen de procuratien ,
aan bovengem. makelaars gegeeven, *die kome met behoorlyke bescheiden voorzien in 's Hage, ten tyde en plaatse
als 't behoort , eer het to laat is.
Zegt het voort.

PERDE VERGADERING.
30 Januari 1875.
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HOLLAND ONDER HET HMS VAN BEIJEREN.
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De Heer Dr. W. G. Brill spreekt over Holland onder
het Huis van Beijeren , naar aanleiding van eene voor zijne
voorlezingen over de Vaderlandsche geschiedenis bestemde
verhandeling en deelt de leidende gedachte van zijn betoog merle.

De Apollo enz. Romeinsehe munlen. Oude zegels enz. 109
DE APOLLO VAN BELVEDERE.

De Heer Dr. G. A. Hulsebos spreekt over bet standbeeld van Apollo van Belvedere en zijne restauratie door
een leerling van Michel Angelo, tegen welker juistheid ,
op grond van een gevonden bronzen beeldje en van eene
later in de nabijheid daarvan ontdekte inscriptie, bedenkingen zijn gemaakt. Het schijnt, dat het origineel een
bronzen beeld is geweest, met de Aegis en niet met een
boog in de hand. Spreker vertoont een omtrek of schets
van den Apollo, met de Aegis in de hand.
Nog vertoont spreker de afbeelding van twee Apollokoppen, berustende in het Britsch Museum.

ROMEINSCHE MUNTEN.

De Heer Grothe geeft ter bezichtiging een aantal Romeinsche munten, onlangs to Vechten gevonden, van verschillend metaal.

OUDE ZEGELS DER STAB UTRECHT.

De Heer J. J. de Geer van Oudegein vertoont afteekeningen der oudste zegels van de stall Utrecht uit de
12e en de 13e eeuw, en vraagt naar de beteekenis van de
kruisen op het zegel van 1259. De }leer de Geer van
Jutfaas vraagt, of deze kruisen in verband kunnen staan
met het vrije marktrecht, dat Utrecht bezat als rijksstad
en hetwelk de Roomsch Koning Willem II in 1252 Naar
verleende of bevestigde (Verg. nu J. J. de Geer van
Oudegein, Het oude neck , bl. 179).
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BIJDRAGEN
TOT HET CHARTERBOEK VAN DRENTHE.
Medegedeeld door den Heer

Mr. L. Oldenhuis Gratama,
LTD VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL.

,,,,,,,...,.....,....,,,,....,1.

De zamensteller van het Charterboek van Drenthe heeft
daarom eene moeijelijke taak, omdat er in de verschillende
archiven en in particuliere verzamelingen van tijd tot tijd
nog belangrijke charters worden ontdekt, die op Drenthe
betrekking hebben. Het is daarom niet ondienstig om
charters, dusver niet gedrukt, bekend to maken.
Met dat doel laat ik bier elf volgen.
Ik heb van bet Rijksarchief gevraagd alle oude stukken,
Drenthe betreffende tot ongeveer 1500, en die zijn er, zeer
oude. Zij behooren onder de oudste stukken mede van
het Rijksarchief.
Acht deel ik daaruit mede.
Uit het Geldersch archief ontving ik drie.
Hier volgt de omschrijving:
I.

Een charter van 3 nonis Januarii 1024 (5 January'

1024) van Hendrik II, houdende de gift van het Graafschap Drenthe aan de kerk van Utrecht.
Dit stuk is wegens ouderdom slechts meer in fragment
op perkament aanwezig met twee notariele transsumpten
en is gedrukt bij Heda, Hi8toria de episcopis Trajectinis ,
bl. 112 en 113.
II.

Een charter van 26 Julij 1025 van Koenraad II,

Roomsch Koning, houdende eene gift als voren. Het stuk
is een notarieel transsumpt, gemaakt op last van den Officiaal van Utrecht, ten verzoeke van het Domkapittel van
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24 April 1419. Aan het stuk is nog aanwezig bet zegel
van den abt van St. Laurens en gedeeltelijk van den Commandeur van St. Jan. Het is gedrukt bij Heda voornoernd,
bl. 113.
III. Begiftigingsbrief van Koning Henrik III aan de
St. Maartenskerk te ITtrecht, van een zeker landgoed te
Groningen in het Graafschap Drenthe gelegen , van 21
May 1040. Dit stuk is nagenoeg ongeschonden op een
groot stuk perkam.ent aanwezig en niedegedeeld en behandeld bij Driessen, Monmenta Groning. veieris aevi inedita , IV.
bl. 857 vlgg. en gelithografeerd aan 't slot. Over dat stuk
bestaat een geschrift van Ypey en Feith, Oudheden van het
Goregt en Groningen , ontleend nit den giftbriqf van Hendrik
III van 1040. Gron. 1836. Buitendien is er veel geschreyen over dezen en genen inhoud van dezen brief, ook in
het Tijdscbrift van Stratingh , Feith en Boeles, Bijdragen
tot Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van Groningen ,
tegen voornoemde schrijvers.
De heer Driessen zegt op bladz. 859 in de noot, dat dit
charter is het oudste oorspronkelijke op 't Rijksarchief aanwezige stuk. Dit is niet juist, altbans flu niet meer. De
oudste oorkonde aldaar is een giftbrief van Graaf Balderik
van 12 hoorige mannen aan bet klooster te Zijflich, een
plaatsje tusschen Nijmegen en Kleef, in 't Pruissische gelegen. Bit stuk heeft geene dagteekening, doch de gift
geschiedde toen Hendrik II Keizer was, d. tusschen 14
February 1014 tot op het einde van 1016 of begin van 1017.
Zie Sloet, Oorkondenboek der GraccfSch. Gelre en Zutfen, bl. 135,
n° 136, met facsimile. Het stuk is afkomstig nit d collectie van den heer van Spaen. Waarschijnlijk waren de bier
medegedeelde oude stukken nog niet op het Rijksarchief,
toen Driessen de bouwstoffen voor zijn werk verzamelde.
De oudste charters, buiten de gemelde, zijn op het Rijksarchief die der abtdijen van Egmond, van Rijnsburg en van
Leenwenhorst het oudste Egmondsche stuk is van 1085.
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Het blijkt alzoo dat de oudste stukken op bet archief
aanwezig, Drenthe betreffen. Hoe die daar gekomen zijn ,
is onbekend ; voor ongeveer 20 jaar werd eene groote menigte charters, op het archief berustende, door den vorigen
archivaris, den heer Bakhuizen van den Brink , geinventariseerd, waaronder de hier medegedeelde Drentsche stukken zijn gevonden.

IV. Contract van erfpacht door Bolo en Leffard , gebroeders, meijers in Anlo, met den bisschop van Utrecht
gesloten wegens zijn hof to Anlo, waranden , akkers en
het Bosch aldaar, geheeten Loe, van 5 dagen voor St.
Jan baptiste (19 Junij) 1314.
Dit is eene zeer merkwaardige acte op perkament, ge.
zegeld met twee zegels. Er blijkt uit, dat Anlo een zeer
oud dorp is , 'tgeen trouwens bevestigd wordt door de charters , vermeld of medegedeeld bij Driessen t. a. pl. bl. 5 ,

20, 24, 69 en 116.
Dit charter, voor zoo ver mij bekend nergens medegedeeld , volgt hier :
Universis ad quos presentee littere pervenerint. Nos
Bolo et Leffardus fratres meijeri in Anlo notum facimus
in hiis scriptis quod reservatis domino nostro episcopo
Trajectensi et ecclesie sue tribus warandiis cum omnibus
suis attinentiis lignorum glandium denariorum graminalium
et captura falconum curtim suam in Aenlo que hactenus
sibi et predecessoribus suis octuoginta modios annone
solvere consuevit cum duabus warandiis agris nunc divisis
et nemore quod dicitur Loe extra sepes casarum curti
adjacente conduximus pro nobis et nostris heredibus legitimis in perpetuum sub modo inferius annotato, ita videlicet quod octuoginta modios annone Groniensis measure
solitos ab antiquo dari solvemus et unum sal. st. de area
copponis de agris nunc divisis et cultis, de nemore autem
dicto Lo reservabimus arbores et pro lignis sectis solvemus
infra terminum a data presentis viginti septem marcas
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brunorum sterlingorum videlicet quolibet anno triennii novem marcas infra octavas Penthecostes to !ram autem
dicti nemoris rtostris propriis sumptibus et etpensis ad
culturam redigemus. Et de illa terra solvemus sexaginta
modios annone dicte mensure. Item videlicet quia dicta
terra paulatim redigenda et ad culturam de messe que
obveniet anno Domini mccc quinto • deeimo de dicta nova
terra solvemus decem modios de messe anni subsequentis
viginti modios et sic deinceps quolibet anno decem modiis
plus usque ad annum Domini mccc vicesimum in quo solvemus sexaginta modios de dicta terra nemoris of deinceps
in perpetuum quolibet anno sexaginta modios solvemus de
terra jam dicta. Tota autem annona tam veteris pacti quam
novi erit medietas siligo hyemalis quarta pars siligo estivalis bona et quarta pars avena kene vannata sine straminibus et paleis prout meyri in terra Threnthie suis
dominis solvere consueverunt preterea nos et heredes nostri officiato domini nostri episcopi et suo farnulo dum ad
nos pervenerint stramina aquam et fenum pro equis suis
ministrabimus negocia officiati sui prout consuetum fait
promovebimus; edificia nostris expensis edificabimus quocumque modo destructa reparabimus quatuor domos si nobis
visum fuerit expedire in Anlo habere poterimus et non
plures, nec ultra quam in quatuor heredes, agros seu prata
dividemus nec inpignorabimus nec permutabimus nec yendemus , si vero nos et heredes nostri aliquando promissorum non exsolverimus decem modii siliginis hyemalis
quinque modii siliginis estivalis et quinque modii brasei
avenatici sibi et ecclesie sue Trajectensis a nobis in domo
Hobinge in villa Gesteren obligati in cautionem premissorum et curtis sua in Anlo predicts libere absolute et
integraliter cum omnibus Buis attinentiis et edifieiis a nobis
et heredibus nostris constructis domino episcopo et cedesie sue Trajectensi cedent, et ad eum seu successores suos
sine contradictione qualibet devolventur.
XXXI. J.
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In cujus rei testimonium sigilla Reynoldi de Covorde
judicum et communitatis terre Threnthie apponi rogavimus.
Et nos Reynoldus de Covorde judices et communitas terre
Trenthie in testimonium premissorum ad preces predictorum Bolonis et Leffardi fratrum sigilla nostra presentibus
litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini MCCC quarto decimo feria quints
ante festum beati Johannis baptiste.
Origineel in ha Rijksarchief met twee uithangende zegels.
V. Verklaring van de gezworenen en van het land van
Drenthe, alsmede van de Regeerders van Groningen, over
de belle of precarie aan den bisschop van Utrecht, van
de feria secunda post festum beati Martini hyemalis (15
Novbr.) 1344, op perkament.
Dit belangrijke charter, voor zoo ver mij bekend nergens
gedrukt, maar vermeld bij Westendorp, Jaarb. II, 171,
en bij Magnin , Geschiedkundig overzigt II , 2, bl. 105, is
van dezen inhoud :
In nomine Domini amen. Nos jurati et universitas terre
Drenthie nee non rectores opidi Groningensis Trajectensis
dijocesis ad singulorum notitiam tam presentium quam
futurorum volumus pervenire , quod nos et antecessores
nostri a tempore cujus contrarium non est memoria, tenebamur et tenemur quolibet anno bissextili venerando in
Christo patri ac domino domino nostro episcopo Trajectensi
qui pro tempore fuerit centum et quinquaginta marcas brunorum sterlingorum deductis inde octo marcas et quatuor
solidis ejusdem monete quas solvere tenentur duodecim
parochie terre nostre predicte que se Frisonibus de Stellincwarf adjunxerunt, satisfacere quod precarea domini
episcopi appellatur, propter quedam privilegia nobis concessa libertatum per dominos nostros Trajectenses episcopos observata et inposterum observanda, dummodo dominos poster episcopus qui pro tempore fuerit sub premisso
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anno bissextili in propria persona Hulsworden vel Biscopesberghe juxta Westerhessele venerit precaream ibidem
postulando, de qua quidem precarea extunc in festo beati
Lamberti martinis proximo subsequente cum opido Groningensi Gho et Wolt pro parte eos contingence prout ab
antiquo solvere consueverunt sine ulla contradictione satisfacere tenemur ipsam precaream exolvendo. Et si dictus
dominus poster episcopus qui pro tempore fuerit in propria persona non venerit anno bissextili antedicto precaream premissam non habebit , nec etiam ? aliqua via juris
preter quam per suum procuratorem et nuncium specialem
aut judices in Cowordia et in Groningen sub pena dupli
et judicibus quibus pena silicet (sic) trium librarum Groniensium a non solvente precaream sibi contingentem debeat expandari festo supradicto , nisi aliqua parochia terre
nostre predicte solutioni resisteret faciendo que extunc per
formam ? excommunicationis et interdicti licite compelli
valeat , donee domino nostro episcopo de precarea detenta
et de pena presignata judicibus fuerit plenarie satisfactum.
Item quod homines ministeriales nec non vasalli et alii
servilis vel alterius conditionis dicti domini nostri episcopi
et ecclesie Trajectensis in eadem terra nostra degentes
bona que ab ipsa Trajectensi ecclesia tenent sine consensu
domini episcopi vendere alienare et transferre non possunt
nec debent in quascunque personas et maxime in illas que
sunt inhabiles et minus capaces dicta bona possidenda.
Contrarium autem facientes pena de jure debita cohercere
et compellere possint ac punire absque terre nostre inpedimento ingratitudine et offensa.
Item quod homines servilis conditionis sine licentia domini episcopi vel ejus cui hoc commiserit, alienari et extra
debita servicia et bona sua servilia deduci alii quam liberi
homines in dictis bonis suis servilibus induci non possunt.
Contrarium vero facientes puniri per dominum episcopum
possunt suo jure prout superius est expressum. Item quod
8*
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idem dominus episcopus contra debitores et detentores
decimarum suarum jure ecclesiastic° procedere potent si
velit absque nostro et terre nostre inpedimento ingratitudine et offensa. In cujus rei testimonium sigilla universitatis terre Drenthie predicte et opidi in Groningen
presentibus suet appensa una cum sigillis strenuni (sic)
militis ac domini domini Reynoldi prefecti in Cowordia ac
Ludo1phi de Gronebeke judicis in Groningen, qui ad partes nostras in majorem certitudinem ipsa presenti pagine
sigilla apposuerunt. Datum anno Domini mccen, quarto
feria secunda post festum beati Martini hyemalis.
Origineel op perkament in het Rijks-Archief (Oversticht)
.met de zegels van Drenthe, Groningen, Reinoldus van
Koevorden en Ludolf van Gronebeke.
VI. Eene acte op perkament van St. Agatha, (5 Februarij 1525/6 1), waarbij Reynolt van Koevorden bekent
met toestemming des bisschops zijne goederen Ockenbroek
en Wormgoir, gelegen in het buurschap toe Heten, kerspel van Raelte, bezwaard te hebben met vijftien malders
rogge jaarlijks aan Dirk van Enschaten, en belooft op
verbeurte Bier goederen ze binnen zes jaren daarvan te
bevrijden, met het zegel van Reynolt van Koeverden :
Ick Reynolt van Covorde bekenne voer mij und mijne
erffgenamen , dat mij die Hochwirdighe ind Hoichgebornn
Ffurst ind ,Hern, Hern Henrick , elect des Stiffts van
Utrecht, Paltsgrave up Ryne, Hertoch in Beyernn etc.,
mijn gnedigste lieven Here, gegont und bewillet hefft,
dat ick op mijne erve ind gueder Ockenbroeck und Wormgoir in der burscepe toe Heten in der Kerspel van Raelte
gelegen, van sijner Ff. Gnaden thoe lehne gaende, versat

1) 5 Februarij valt in vOcir Paschen, en daar men in het Utrechtsch
Bisdom in den regel het jaar met Paschen begon, althans om dien tijd ,
is dit naar onze tijdrekening niet 1525 maar eigenlijk 1526.
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ind beswert heb viffteyn molder roggen ses jair langk dudurende , ihnn handen Derck van Enschaten ind sijnen
erffgenamen, dwelek renthe voirs. ick bynnen ses jaaeren
na datum van duss. affloesen ind ontledigen will. Begevet
alsoe dat ick elder mijne erffgenamen des niegt en deden,
sullen alsdan die gueden voirs. ahn sijner Ff. Gnaden
handen vervallen sijn , die selven na sijner Gnaden willen
tgebruycken, yonder mijne, nosh mijner erffgenamen enighe wedersage. Du' sses toir orkonde soe heb ick mijn
segell beneden ahn diissen brieff gehangen in den jaer
onses Hernn duysent viffhondert viffendetwintich op sinte
Agathen daghe.
Origineel op perkament , met een nithangend zegel , in het
Rifts Archief.
VII. Eene ongezegelde acte van Ludolphus Corenpoerte,
pastoor to Eelde, van Matthaeus avond (20 September)
1525, waarbij hij verklaart `dat de kerspelluiden van Belde
hem de volgende opgave gedaan hebben van hetgeen hun
op onderscheidene tijden van wagens en vee ontroofd was
door de vijanden, toen de Hertog van Gelre Steenwijk
in had:
Ick Ludolphus Corenpoerte, pastoer toe Eelde, doe kondych ende certificeere in cracht desses brives, dat die kerspel luede toe Eelde hebben vor mij bij hoer warheyt becant,
dat sye dye van Steenwijck dor dwanck ende ghewalt des
Keyserlike Mat bevelsluden hebben ghegeven ende bethaelt
seven en en dertych gulden; oyck hebben dyeselve beveelsluede up avent Johannis Babtiste Johan Pollycken
laeten nemen toe Deven.(ter?) drie ossen, de weert waren
xvi Philips gulden, Ludeken Pollinge twe ossen, die weert
waren neghen Philips guldens; Zygher Pollinge twe ossen,
dye weert weren neghen Philips guldens; Johan Ellekens
twee ossen vor seven Philips guldens. Item doe mijn Ghenedige here van Ghelre Steenwijck inne hadde soe vuer-
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den de van Eelde provende toe Steenwijck, doe nemen
Han de Vresen sech peerde ende eenen waghen.
Hyr hebben an ende over gheweest here Johan Ganinck,
vicarus toe Eelden ende Wyllem Peterss. In orkonde der
warheyt hebbe ick Ludolphus, pastoor vorgenoemt , mijn
zegel beneden up spacium des brives ghedrucket. Datum
in den jar ons Heren dusent vijff hondert ende vijff en
twyntich up avent Mathei.
Gelijktijdige kopij op papier, in het Rijks Archie/ .
VIII. Eene acte van 17 Maart 1528, waarbij Deken
en Kapittel van St. Plechhelm by nnen Oldenzaal, het Duitsche huis te Ootmarsum , de heeren van Twickelloe en
van Bevervoorde, Reyn van Koevorden en andere ridders,
de steden Oldenzaal , Ootmarsum, Enschede, Belden en
Goor zich verbinden den Keizer hulde te doen op het hun
voorgeslagen tractaat, gelijk de steden Deventer, Kampen
en Zwol, met ingedrukt secreet zegel van Oldenzaal :
Wij her Johan van Beveren, decken, her Hermen Wijtrock , canonyck der kercken sancti Plechelmi bynnen 01denzael, van wegen des capittels , her Johan Mycke van
wegen des Duytschen buses Ootmersem, Ffrederyck Adrian
ende Hermen van Twickelloe , gebroderen, Reyn van Covorden , Johanss. Bernt ende Claes van Beverforden, gebroderen, Roloff van Scheven, Lambert van Reede, richter
tho Oldenzael , Ghert ten Hamme, Johan Schulte, Hermen ten Torne , Reyner Hofliach , borgermesteren ende
Raidt der stadt Oldenzael, Johhan Egberti ende Lambert
Loveldick, borgermesteren der stadt Otmersem , Deryck
Smyt, Johan Schevenhoff, borgermesteren der stad Enscheden , Wolter Brouwer ende Albert Schroder, borgermesteren der stadt Delden , Roloff Reesman Deenre met
credentie ende consent der stadt Goer, zemptlike ridderschap ende stedden slandes van Twenthe , bynnen
Oldenzael versamelt , doen kondt and bekennen , vermyts
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lessen apenen bezegelden placaets schyne dat wy beliefft
und consentert hebben , believen und consenteren up sodaen. tractaet van gescyckten der Keyserlicker Majesteyt
dery landen van Averyssel Sstichts Utrecht vorgegeven
thulde ende eedt tdoene der Keyserl. Mt geliken de stedden Deventer, Campen und Swolle. Ende hebben in orden borgermesteren and
konde der wairheyt ge
Raide der stadt Oldenzael , dyt jegenwordigh schijn vor
ons zemptlick to bezegelen , twelck wij vorsc. borgermeysteren und Raidt der stadt Oldenzael gerne gedaen hebben
ende dyt bezegelt met onser stadt secreet seghel benedden
bynnen upt spacium in den jaer onss. Heren Godts dusent
vijfhondert acht ende twyntich den achteynden dach in
Meerte.
Origineel op papier, met het opgedrukt zegel, in het It ijksArchief.
Van Mr. L. A. J. W. Sloet Aran de Beele, die zijnen
frisschen ouderdom aan de wetenschappen wijdt, ontving
ik uit bet Geldersch Archief navolgende drie stukken ,
genomen nit eene collectie, bekend onder den naam van
de 14 registers , zijnde eene zonderlinge verzameling van
allerhande stukken in afschrift uit het laatst der XV de en
het begin der XVIde eeuw, waarvan het 1Ode deel meest
stukken bevat uit den tijd van Karel van Egmond. Waarschijnlijk zijn de drie volgende stukken daarin geregistreerd
toen hij Neer van Drenthe werd.
Ix. Een bisschoppelijke brief van Frederik van Blankenheim van Vrouwen avende assumptionis (15 Aug.) 1395,
over de bezwaren van Drenthe wegens de verzetting van
Koeverden :
Frederick van Blanckenhem, bij der genade Godts bisscop Tutrecht , makers kondt alien luijden , dat wij onse
landt van Drenthe overmits versettinge ons huijs tot Covorden gevondOn heben in groeter beswaernisse van ge-
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weltlicke saken, die aen hem gekeert ind daer zij merle
gekordt ind gedrongen worden van den vurscr. huijss tot
Covorde, als mit roeff, brandt, vengenisse, doetslaginge,
schattinge ind auders mennichgherhande bezwarnisse, die
hem geschieden tegen hoere aide gewoente ind landrechte,
des onse guede lude ind ondersaeten van Drenthe claegende
Besse vurscr. gewelde, van ons begerende dat wij thuijss
van Covorden an ons lossen ind zij van der gewelde beschudden ind beschermen ind in hoeren olden rechte holden wolden als wij schuldich weren tdoen, ind want wij
onsen gueden luijde ind ondersaiten van Drenthe, die ons
tot onser kercken ind nacomelijnge behoeff liefick ind
gunstlick gehult hebben, tot ewigen daigen guede gestichtsluijde te bliven, die vurscr, geweltlicke saken gheerne
affnernen solden, soe hebben wij nae inholt der open besegelder brieve, die wij in verwaernisse ind holtnisse onser
clesije ind onser stadt van Utrecht gevonden hebben, ons
verboden dat vurscr. huijss. tot Covorden toe loessen ind
to betaelen sulck gelt daer onse voirvaerer, bisschoppen
Tutrecht, dat selve huijss vur versath hadden, ind hebben
dair toe gedaen nae inholtnisse der vursc. brieve als dair
toe behorlick was , ind hebben ons angenommen dieselven
onse luijde ind landt van Drenthe te bevreden, te beschermen ind in gueden state weder to brengen als wij schuldich zijn tdoen, ind op dat sij nijet meer also belast noch
'mit gewelde veronreelt en worden, soe hebben wij hem
geloefft ind loven in gueden trouwen voir ons ind voir
alle onse nakomelinge, bijsschoppen Tutrecht, dat wij sij
Bonder verkorten sullen holden ind beschermen inne alle
hoer aide lantrechte , wilkoeren , vrijheijd ind gewoenten
alss sij van allts hergebracht hebben.
Ind voert hebben wij, voir ons ind onsen nacomelinge
bisscoppe Tutrecht, hem gegeven ind geloefft to holden
sunderlinge sulcke punten als hijr nae beschreven volgen.
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In den ijrsten, dat wij onss lande van Drenthe sullen
senden enen wijbisschop hoere kercken, altaeren irtd ornamenten te wien omme alsulck loen ind kost als wij anders
onsen gestichsluijden doen.
Item sullen wij tot alien tijden , gelijck dat onse voirvadere, bisscoppen Tutrecht, gedaen hebben, den deecken
van Drenthe macht geven die luijde to absolvieren van
saeken, die een bisscop van Utrecht toebehoeren te absolvieren , also als van ouds gewoentlick geweest hieft.
Item so en sollen wij noch nijemantz van onssen ondersaiten dagen noch citieren mijt onsen noch onss officiaels breven uijt den lande van Drenthe veere dan tot
Hilsfoerde off tot Bisscopsberge, ind weert dat sulcke
brieve qwemen in Drenthe, die soelen wesen ijdel ind
Bonder macht ind ghene priester en derf die brieve vervolgen noch die mandate exequieren, • mer hijr aff sijn
uutgenomen saecken reuerende van onsen leengueden,
onsen tafelgueden ind van onsen horrigen luden, nae eijnholt oer alder brieve, die dair aff in voertijden gemaickt
sijn , ende behoitlick oick onsen ecclesien bore ouder gewoenten na inholt derselver ouder brieve.
Item sullen wij ind onse nacomelinge mit gantzen ind
gueden trouwen verantworden ind beschermen alle onse
luijde, persoene ind ondersaiten des landts van Drenthe
voir alle persoenen , beide bijnnen ind buijten Stichs nae
onser macht, gelijck anders onses gestichs luijden , sonder
enigherhande argelist. Voert soelen alle luijde onss landts
van Drenthe van desen daigen vordt tolvrij varen ind cornmen te water ind te lande voir allen onsen tollen.
Item wij ind onse nacomelijngen en sullen gheneu scholten noch amptmann tot Coverden setten ndch in den
lande van Drenthe buthen rade noch tegen wille onsere
drijer hoeffstede van Zallandt, als Deventer, Campen ind
Zwolle ind dess landes van Drenthe.
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Item soelen wij gene sloete tijmmeren noch hebben in
den lande van Drenthe anders dan thuijss tot Covorden ,
Bonder argelist.
Item soelen wij den Vriesen genen schaeden doer noch
doen laeten doen dat landt van Drenthe teghen wille dess
landts vurscr.
Item sulcke brieve alst landt van Drenthe mitten Vriesen, mitten Omlanden ind mitter stadt van Groenijngen
te samen hebben soelen bliven in hoere macht also veerre
als die nijet en sijn teghen ons noch onser kercken
rechte.
Oick en soelen wij den lande van Drenthe vurscr. ghene
precarie off beden meer eijsschen noch tlandt meer schatten dan onse vorvaderen gedaen hebben, alle argelist uijtgesproicken.
In oirkonde dess hebben wij onsen zegell voir aen desen
brieff doen hangen, ind omb dat wij willen dat dese saicken enn alien puncten vurscr. stantafftich ind vast soelen
blijven tot ewigen daegen , soe hebben gebeden eerbaren,
wijsen, bescheijden luijden, prelaten ind capittulen onser
kercken van den Doem, Oudemunster, sente Peters, sente
Johans ind sent Marien Tutrecht, ind scepen ind raide
onser drijen hoeffsteden van Zallandt, as Deventer, Campen ind Zwolle, desen brieff mijt ons te bezegelen.
Ind wij prelaeten ind capittulen van den Doem, Oudenmunster, sente Peters, sente Johans ind sente Marien
kerke Tutrecht, ind wij scepen ind raide van Deventer,
Campen ind Zwolle, aensiende dat die erewerdige en goede
onse lieve, genedighe here van Utrecht vurscr. den vurscr.
lande van Drenthe desse voirscr. puncten van dogede ind
omb orboer zijns gestichs gegeven ind verlient hiefft, hebben lessen brieff omb sijner bede wille mijt onser kercken,
mit onser steden zegelen merle doen bezegelen tot enen
meerre getuge ind vestenisse willen deser vurscr. saicken.
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Gegeven int jaer onss Heren dusent driehondert vijve
en tnegentich op onss frouwen avende Assumptionis.
31, in het provinciaal archief
Liber x der xiv Registers,

I

van Gelderland.
X. Een bisschoppelijke brief van David van Bourgondie van 14 Jan. 1457, houdende bevestiging der privilegien van Drenthe:
David van Burgoendie bij der genade G-oits bisschop
Tutrecht, makers kondt alien luijden dat wij omb beden
wille onse handt ind consent lair toe gedaen , gevestiget
ind confirmiert hebben, vestigen, stedigen ind confirmieren mijt desen onsen brieve alle alsuicke brieve alse onse
landt van Drenthe hebben , die hem onse voirvaders gegont, toegelaeten hebben, alse bij namen hoir landtrechtsbrieven hoir zentbrieven ind voirt hoir andere brieven ,
stede ind vast te bliven ind die lantlude onsen lants vurschreven , gheistlick ind werlickin herren ind gewoenten
van onss ind onse ondersaten nijet vercorten te worden ,
Bonder argelist.
In oirkonde sbrieffs besegelt mijt onsen segell.
Gegeven ter Horst, int jaer unss Heren dusent vierhondert seven en vijfftich , opten vierthijnde dach in Januario.
Liber x der xiv Registers, if° 32 v°, in het provinciaal archief
van Gelderland.
XI.

Een bisschoppelijke brief van Frederik, bisschop

van Utrecht, geboren Marckgrave van Baden, van 8 Oct.
1500, houdende verleening van eenige privilegien aan
Drenthe, door Philips van Bourgondie den Men Jan. 1519
bevestigd.
Wij Ffrederick, van Gaitz genade bijsscop toe Utrecht,
gebaren Marckgreve van Baden, make kondt alien luijde,
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dat wy omme sonderlingen saken ons dair toe bewegende,
onss ondersaten onss land van Drenthe gegont ind tolaeten hebben dense nabeschreven punten.
Int ijrsten off ijmantz sijn guet gestolen, affgenamen
werde, ind die dieff ontlepe, ind die man nae sochte ind
vonde sijn guet, bij den gerichte kenlick maeckte, sijn to
wesen , dat hij dan sijn guet bij den gerichte moige aentasten ind beholden broecklaes, beholdelick dat die dieff
mitten guede gekregen worde, solde men dan van den
guede behoirlicke kost doen omme den dieff recht te doen.
Item voirt van den lopenden beesten off dair ijmantz
van ongelucke aver doet bleve, dat alsdan die erfgenaemen van den doden, dat guet ind beesten moeghen antasten ind beholden broeckloes.
Item te weten dat off een man sijn lijff soe onneselicken verlore dat hij dairomme sijn guet nijet verliesen en
solde , sonder argelist.
In oirkonde tsbrieffs besegelt mit onsen zegell.
Gegeven op onse sloete toe Wullenhove int jaer oenss
Heren dusent vijfhondert , upten achtendach in Octobri.
Item die confirmatie Philips van Burgondie is in alien
manieren geschiedt als Davidis van Burgonien voirscr.,
unde gegeven in der stadt Utrecht int jaer onss Heren
dusent vijfhondert unde negentijn, opten derthiensten dull
Januario.
Liber x der xiv Registers f 32 v° en 33, in het provinciaal archief van Gelderland.
Deze laatste acte heb ik reeds medegedeeld in de .Nederiandsche Jaarboeken van de Geer en Faure XXII, 1872,
n° 3, in eene noot bl. 381, op „de costumers en ordon„nancien van proceduiren ende rechten , soe in den lande
„van Drenthe worden geholden”, Welke ook reeds was
medegedeeld door Magnin , Geschiedk. Overzigt, II, 2, bl.
171 en III, 1, bl. 215. Om de merkwaardige en korte
wijze, waarop een opvolger de privilegien bevestigt, door
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zijn' voorganger gegeven, heb ik die acte bier herhaald.
Opmerkelijk is het dat die bevestigingsbrieven van privilegien niet zelden aan elkander gelijk waren , zoodat eene
vermelding als hier geschied mogelijk werd.
Een en ander blijkt ook uit de bevestigingsbrieven van
den Hertog van Gelder en van Karel V.
1k noodig verder alien, die daartoe in staat zijn uit,
om op deze wijze nog niet door den druk bekende charters
Drenthe betreffende in dit tijdschrift of in andere geschriften mede te deelen ; het wordt dan later mogelijk een
volledig charterboek van Drenthe te krijgen.

VIERDE VERGADERING.
13 Februari 1875.

DE GESCHIEDENIS VAN AUGUSTUS. - HET KEIZERLIJK PA' LEIS TE UTRECHT. - OUDE MUNTEN. ANTIEKE HECHTEN. - BETALING VAN ZOENGELD. BRIEVEN VAN DEN
HEER J. C. MARTENS,

1746. —

ADVIES VAN HET KAPIT-

TEL VAN ST. MARIE TE UTRECHT OP EEN REKWEST VAN
DE REGEERING VAN IJSSELSTEIN, OM ZEKERE BELASTING
TE MOGEN HEPPEN. - REGLEMENT VOOR DE PREDIKANTEN IN HET LEGER. - CONTRACT OVER LEVERING VAN
WAPENEN ,

1629.

DE GESCHIEDENIS VAN AUGUSTUS.

De Heer Dr. A. H. Raabe spreekt , naar aanleiding van
zijne studie over het tijdvak van Keizer Augustus, over de
groote moeielijkheid dezen keizer waarlijk to leeren kennen.
Hij wijst daartoe 1°. op de autobiographic van Augustus , die, hoewel niet afgewerkt, toch over het voor Augustus belangrijkste deel zijns levens liep, en tot bron
voor 's Keizers leven bestemd,,
ook als zoodanig gebruikt
werd.
20. Op het begunstigen door Augustus en zijne vrien-
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den van de beoefenaars der letterkunde, waardoor deze
niet onpartijdig konden zijn of blijven.
3°. Op de tegenwerking ondervonden door die geschiedschrijvers, die niet tot de hofclique behoorden noch wilden
behooren.
Daardoor zijn wij verplicht de geschiedenis van Augustus te lezen door den bril, dien hij zelf ons opzet.

HET KEIZERLIJK PALMS TE UTRECHT.
WW....V.V1I

De Heer J. J. de Geer van Oudegein spreekt over de
ligging van het oude keizerlijke paleis te Utrecht, dat
moet hebben gestaan op de tegenwoordige Vischmarkt en
hot Munsterkerkhof. Tot deze mededeeling geeft aanleiding een charter van 1122, gegeven „in palatio imperatoris in Traiecto, quod vulgo Lofen dicitur."

OUDE MUNTEN.
..../....,,,-,\N1.,...+1-.,

De Beer A. A. Looijen geeft ter bezichtiging een onuitgegeven legpenning van de stad Brussel, en vraagt
inlichting omtrent de beteekenis van de zich daarop bevindende letters L. 0-. Van Orden heeft eene eenigszins
afwijkende legpenning van de Rekenkamer van Rijssel.
Nog laat de .Beer Looijen de unique Groot zien van
Maasbommel, door Roest uitgegeven in de Revue numisinatigue beige.
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ANTIEKE HECHTEN.
■.....,....,.....,VV,,,,,,

De Heer Grothe geeft ter bezichtiging een paar antieke
kunstig bewerkte en gegraveerde zilveren meshechten, volgens opschrift van het jaar 1596, een geschenk van Anna
Heuft (te oordeelen Haar de daarop gegraveerde tafereelen)
aan hares verloofde.

BEWIJS
VAN

BETALING VAN ZOENGELD VOOR ERN DOODSLAG,

van 1541.
Medegedeeld door den Heer

Mr, Ii, Oldenhuis Gratama,
LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL.

Op de verkooping van „boeken , pamfletten , charters,
„verzegelingen, handschriften, enz., inzonderheid betref„fende de geschiedenis en bet regtswezen van de stall Gro„ningen en Ommelanden, yaw 1795”; van wijlen den Rentmeester A. I. de Sitter, gehouden te Groningen den 10ell
Februarij 1863, die, wat de oudheidkundige zaken , daarop
verkocht, betreft, wel eens eene opzettelijke vermelding
en beschrijving verdiende, kocht ik een stukje perkament
breed ruim 27 en hoog ruim 9 centimeters, in de breedte
in vieren gevouwen : op het midden van de tweede vouw
onder aan was met een smal afgeknipt strookje perkament, als gewoon, bevestigd het klein- of secreet zegel der
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stall Groningen in groenen was afgedrukt, waarop de
afbeelding van de Groote Kerk zonder contrazegel ').
Binnen op het Witte staat het volgende:
„Wij Borgermesteren ende Raedt yn Groenynghen be„tueghen myt desen openen breve, dat vor uns ys ghe„komen Cornelius Harmsens, salighen Geert van Lynghe
„liaeghelaten huesfrow, vor sych ende van weghen bores
„kijndes Geeriet, daer sie yore lovede tstaen, ende bekande
„wo Roloff berents haer vull ende all betaelt ende ver„noecht hebbe sodanen doet deel ende ghestorten bloet„gheld , als deselve Roloff schuldich was van den nedersla„ghe salighe Geerdt van Lyngen , daer he de handtdadighe
„van ys gewest. Daer up Cornelius vor sych uncle van.
„weghen bores kyndes vorgen. oick vor hem, hoeren arff„gen., vrienden ende maeghen, gheboeren ende angheboe„ren , scheldet vry ende qwydt Roloff vorgesc. syne arff„gen., vrunden ende maeghen, gheboren ende angheboren
„van alsulcke schult doet deels ende gestorten bloets als
„vorss. ys, hefft oick vorder Rolene vorge. vrede tho ghe„staen , dair ghene mere ansprake noch ghene rechten up
„t'hebben noch beholden, oeck hem puerlyken um Ghodes
„wyllen van soedanen nederslach ende gestorten bloet vry
„ende qwydt gheschulden sunder arghelist , dat verkunde
„wy myt onses staat secreet segel. In den jaer onses
„Heren dusent vijfhundert een ende veertich, maendage
„na den sondach cantate.” (16 Mey 1541.)
Dit is een zeer merkwaardig stuk ; door het zoenen van
den doodslag, d. i. door het betalen van het zoengeld,
ook bloedgeld genaamd, kon de doodslager voorkomen, dat
er over den doode werd geroepen: zonder zoodanigen zoen
werd de doodslager door den wapenroep over het graf vredeloos en de vervolging der bloedverwanten hem aange-

1) Zie

Catalogus, bL 10, n°. 134. Register Groninger Archief, , le

vervolg bl. 66.
XXXI. J.

9
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kondigd. — Die den doodslag zoenen wilde moest dit
terstond doers bekend maken en aanteekenen bij den schultes , althans in Drenthe , vOOr de begrafenis van het lijk
des verslagenen ; in het aanbieden van bet zoengeld lag
de bekentenis van de daad en maakte de ontvlugte zich
bekend. Het to gelde bieden van den doode werd in
Drenthe 4fgeschaft bij art. 42 B IV, Landregt van 1614.
Vergelijk Stadtboek van Groningen , IV, 30, uitgave P. E.
I. P. , aantt. p. 91. Onamel. Landregt, VII , 3. Magnin,
Losse bladen , bl. 113: „De gevolgen van eene geweigerde
„of nagelaten bloedzoening 1701-1703, alwaar op b1.117
„ook een zoodanige zoenbrief." Magnin G. 0. 11, 2, bl.
235, III , 1, bl. 200. V. Hasselt op Kiliaen , bl. 786.
Idsinga , Staatsr. , 1, bl. 229. Matthaeus , De jure gladii ,
p. 643 en de Criminibus, p. 566. V. Wicht, Ostfr. Landr.
bl. 129, 276 , 649. Siccama , ad leg. Fris. p. 32 , uitg. v.
Gaertner. Walter, Corp. III, p. 182. Ducange in voce,
Emsiger landr. uitg. Hettema, p. 47. Winhoff, III, 3, 7,
13, 15. Landr. Wedde , 264. Racer, Overifsselsche Gedenkstukken , III, 31.

BRIEATEN
VAN DEN HEER

J. C. MARTENS,
GEDEPUTEERDE VAN WEGE UTRECHT TER VERGAD. DER STAT. GEN.

Jan. en Febr. 1746.
Medegedeeld door

ihr. Ir. J. L. A. Martens.
....,■■•••■••■....1./1.0%.0,.."

Edele Gr. Agtb. Heeren.
De laatste brieven uit Engeland melden alleenig van de
haastige retraite der Rebellen in Schotland, solider mentie
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te maken dat se zouden geslagen zijn, zo als de gemeene
spraak gedaan heeft. Den h r Trevor heeft in een besoigne
verklaard ordre van sijn Hof ontfangen te hebben, om
patent te versoeken tot de mars van de 6000 man Hessise
troupes, die den Coning nodig geoordeeld heeft na Engeland te doen transporteren, om de Rebellen aldaar uit te
roejen , die volgens het zeggen van dien Minister trans
opentlijk zeyden, dat verschijden renforten van andere Mogentheeden ontfingen en ten dien einde aan H. H. M.
een memorie gepresenteerd. Men heeft bier daar tegens
verschijde remonstrantien gedaan , en 14 resolutie, dat
de Republicq aan hare tractaten voldaan had, als mede
aan het gestipuleerde contingent van troupes in Vlaanderen, daar in tegendeel den Coning van Engeland en de
Coningin van Hongarijen veel in gemankeerd hebben. Dat
deze propositie haar Ho. Mog. seer hard voor quam , nadien men konde uitreekenen, dat , en hetgeene de h r Trevor ook niet ontkende , dat de Engelsetroupes in Engeland we! Brie vierde parten superieurder waren als die van
de Rebellen; dat door dit en vorige transporten de troupes
in Vlaanderen wel 30000 man waren verswakt , en dat
men zo doende onse Rep. abandonneerde, vermits men niet
en tragte om deze troupes door andere te doen remplaceeren. Dat echter haar H. M. niet konden beletten het
transport van geme troupes na Engeland, maar dat se ook
tot hare eyge bescherming genootsaakt zijn , hare troupes
die tegenswoordig in Engeland zijn, t'huis te ontbieden.
Hier van is extract gezonden aan de la m van Boetselaar
en Hop, als mede aan Graav Mauritz, tot hare narigtinge,
en van dit laaste is mede kennis gegeeven aan den heer
van Hoey, om sijne maatregelen daar na te neemen. Ook
is aan dien Minister ordre gezonden om aan het Hof van
Vrankrijk te proponeeren, dat men genegen was de 3 0.-I.
scheepen aan hare Compagnie te restitueeren, mits dat
geme Compagnie de onkosten , hetzij van berging en trans9*
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port van Batavia tot hiertoe, als antlers, betaale. Onse Rep.
schijnt thans volgens de laaste Nouvelles niet van de gonste
van dat Hof te zijn , selfs schrijft den heer van Hoey,
dat den Coning aan verschijde vreemde Ministers, die het
wederom aan sijn Ed. zouden hebben gerapporteerd, gezegt zoude hebben, dat sijne Maj t zig seer gelaedeerd agte
door de Republicq , on dat daarvan geen de minste gratie,
maar alleen kort regt vorderde. Gisteren is alhier een
expresse gearriveerd, medebrengende dat de vrede tusschen
Pruysen, Saxen en de Keyser zoude gesloten zijn, dog
dat Pruysen boven sijne reets genotene contribution nog
bedongen had een milioen rijksdaalders, die geaffecteerd
zouden worden op de Saxise stuyr, en dat zo lang die
geme hoofdsom niet afgelost was, men aan hem jaarlijks
het eerste, en voor alle anderen , de interessen daarvan
zouden betalen.
De Graav van Rosenburg en Baron van Rijsschag hebben dese morgen conferentie verzogt en verkregen, dog
vermits doze besoigne thans niet assistere, heb nog niet
konnen penetreeren waarin deselve bestond. Gelove echter
dat het geweest is over het antwoord van den Keyser op
haar Ho. Mog. resolutie van den 25en Novemb. laastleeden,
waar bij haar Hoog Mog. insteeren om met zeekerheyd
te weeten hoe veel troupes den Keyser in de aanstaande
campagne in de Nederlanden zal zenden.
Met den aanvang van dit nieuwe jaar heb ik de eer
IJE. Gr. Agtb. to feliciteeren, met hertelijke toewensing,
dat het God Almagtig behagen mag de resp e personen en
honorable familien van TTEd. Gr. Agtb. te doers genieten
het dierbaarste van sijne zeegeningen, en desselfs hoge
en loffelijke Regeering altoos gelukkig voorspoedig maken:
Waar mede de eer hebbe met alle veneratie to zijn,
Geschreeven den
Minuut.

len JaEarij 1746.
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Edele Gr. Agtb. Heeren.
De verzogte conferentie van den Gr. van Rosenberg en
Baron van Rijsschag heeft gerouleerd op het subject in
mijne vorige van den ten dezer gemeld, en is aan die Ministers aangetoond de noodsakelijkht die er is, dat den
Keyser 20000 ten eersten na de Nederlanden behoorden
te zenden, te meer om dat de Hessen na Engeland staan
te vertrekken, waar op geantwoord hebben, dat daar over
met Engeland de concert wilden gaan.
De nouvelles van Weenen gewagen, dat bet Ministerie
van dat Hof swaarhoofdig was over de gemaakte vreede 1),
alzo men probeeren konde , dat Pruysen daarvan kennis
had gegeeven aan het Franse Hof, en dat het zeeker was
dat den Coning van Vrankrijk deze vreede niet had zoeken to verhinderen. Men zeyde daar ook, dat de Saxen de
praeliminaria van deze vreede aan Vrankrijk gezonden had,
en men was aldaar geinformeerd dat m r. de Seneterre
wegens Vrankrijk met eenen Solarie, een Piemontees,
handelde op het landgoed van den laastgem e, en het scheen
mede dat de Sardinische Ministers al te gerust waren als
de zaken van Karen Coning toelieten.
Van Dresden heeft men , dat den Coning van Pruysen,
daar zijnde, langen tijd gesproken had met den hoer Calkoen , en aan lien Minister sijne genegenheid voor de
Rep. betuigd had; dat sijne Maj. seer inclineerde tot een
generale vreede, en dat sijne mediatie aanboot tot het
maken van een accommodement tusschen de Hoven van
London en Parijs. Sijne Maj. zeyde verder dat, om alle
mistrouwen van den Staat weg te nemen , hij daartoe wel
zoude konnen komen om de stad Emden voor eene som
gelds aan den Staat over te doers, ja was selfs genegen
om alle zijne goederen, in Holland leggende , to verkopen.

1) Voor het Rijk was met Frankrijk vrede gesloten.
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Niet tegenstaande alle deze vredelievende betuigingen was
echter sijne Maj. van gedagten sijne troupes, bestaande in
130000 man , tot 140000 te augmenteeren , en was van
voornemen dit getal altoos, selfs in de diepste rust en
vrede , op de been te houden.
Den hr van Boetselaar, die den 30 en passato tot _Louden
gearriveerd is, schrijft dat lien ijgensten avond aan den
Lord Harrington en 's anderen daags aan den Coning
sijne propositie gedaan had, krijgende niet antlers tot antwoord als de betuiging van de goede wil en genegentheid
tot de Rep., dog teffens ook van de onmagt van Engeland
in dezen tijd , soo dat men daar geen de minste hulp van
te wagten heeft.
De brieven van van Hoeij ') melden , dat den Coning
besloten had met de Rep. te handelen , als de Rep. met
Vrankrijk handelde ten respeöte van 't tractaat van 1717
en 1739 en de capitulation van Doornik etc. ; dat den
Coning ten opzigte van once scheepen geen ander regt
zoude observeeren , als de Venetiaanse en andere neutrale
scheepen, daar dusdanigen tractaat als vooren gem e niet
mede gemaakt was, hadden, zo dat de Hollandse scheepen,
met vijands goederen ten dele of in 't geheel geladen , zo
wel de scheepen als ladinge van goede prijs zouden zijn.
In Zeeland is men seer geallarmeerd voor een landing;
en daar is patent gezonden aan 't Reg t Cavallery van
Regteren op Zeeland, en aan dat van Kinsehot Infanterye,
om ten eersten na Walcheren te marcheeren.
De Pr. van Waldek heeft zijne consideratien voor de
aanstaande campagne in een besoigne schriftelijk overgegeeven, en is van gedagten dat het eenigste middel tot
behoudenis van ons Vaderland, vrijheyd en godsdienst is
om offensif te ageeren ; dat men daarom boven de 41000
man, die de Rep., gelijk als voorlede jaar gedaan heeft,
1) Te Parijs.
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wederom in 't veld zal brengen , zo als sijn Roogh t voorondersteld, de armee nog met 60000 man behoorde te augmenteeren , waarbij gevoegd 8000 Hannoversen : dus dit
alles te samen 109000 mannen zouden uitmaken. Dat men
daarvan 10000 man zoude neemen tot dekking van 't Canaal van Brussel en 10 a 12000 man tot de guarnisoenen, en zo doende zoude men konnen ageeren met een
leger van ruym 87000 man. Dog vrede dat men beswaarlijk zodanige magt bijeen zal konnen bekomen, nadien men
tijding heeft dat onse Rep. niet meer als 7000 man Duytze
troupes in dienst kan krijgen; daar bij komt, dat onse
Regten, zo door ziekte als desertie, tot op de helft verminderd zijn.
Veele zijn hier van gedagten, dat de vrede tusschen den
Keyser, Saxen en Pruysen niet favorabel voor deze Rep.
is, nadien men ons daar door off geheel zal abandonneeren , off dat men genoodsaakt zal zijn Silesien voor Pruysen te guarandeeren, en het eenigste nut dat men daarvan zoude konnen trekken, is, een Minister na Vrankrijk
te zenden, die misschien door deze vrede handsamer zal
geworden zijn, om de neutraliteyt aan te presenteeren.
In Vlaanderen was alles nog stil , dog men had tijding
dat de routes en quartieren tusschen Parijs en Rijssel
reets gemaakt waren voor de troupes van 's Conings huis,
die in het laast van deze maand op mars zouden gaan.
1k heb de eer
Geschreeven den
tifinuut.

9" Jafirij 1746.
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Edele Mogende Heeren.
Na dat van te voren met de h r Trevor was afgesproken,
dat de hr Calkoen 1) ordre gezonden zoude worden om de
concert te gaan met den Engelsen Minister, de h r Villers,
om te negocieeren, in gevolge 't tractaat van Warschauw,
10000 man Saxise troupes off 12000, als men se zoude
konnen krijgen ; Welke negociatie wij overgenomen en de
eer hebben pier nevens te zenden , als merle na dat vastgesteld was dat de h r Robbinson en de h r Burmannia 2)
te zamen zouden bevorderen de mars van de 21400 man
Oostenrijkers, die de Keyserin aan once Rep. presenteerd,
zo heeft de hr Trevor van deze morgen in een besoigne
zig gedeclareerd , dat nergens in konde komen , ten zij
haar Hoog Mog. amplecteerden het eerste concept plan van
den Pr. van Waldek voor de aanstaande campagne, requireerende in die tijd 95000 man, welk plan gemaakt is eer
de vrede met Pruysen gesloten was en de Hessise troupes
nog Been ordres hadden om na Engeland geembarqueerd
te worden. Men heeft in deze besoigne na lange debatten
dien Minister echter zo ver gebragd, dat aangenomen heeft
aan de Engelse Ministers aan de Hoven van Weenen en
Dresden daar over te schrijven.
Wij hebben ook de eer UEd. Mog. te communiceeren ,
dat, vermits het Lang retardement van de negociatie van
de hren Aylva 3) en Burmannia, om troupes in Duytzland
tot completie van de 4 e augmentatie .over te neemen , en
die men vreesd dat in rook zal verdwijnen#, men vorder
geresolveerd 'heeft om te zien deselve van Beijeren over te
neemen, alwaar men geinformeerd is , dat de militie zal
worden gereformeerd. Wij hebben ons daar in gegeeven ,
dog onder die mits, dat het het getal niet moet excedeeren van de 4e augmentatie. Van dit Rapport hebben wij
1) Te Dresden.

2) Te Weenen.

3) Te Frankfort.
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copye verzogt en de eer het hier nevens te zenden, waar
aan wij ons refeereren.
Waar mede,
Hage den

25 en

jahrij 1746.

Door den

hr

van Nieveld en mij onderteek.

Minuut.

Edele Gr. Agtb. Heeren,
Voorlede Woenadag in een secrete besoigne zijnde, wierd
aldaar door den Raadpensionaris voorgesteld een resolutie
door de Provincie van Holland des saturdags te vooren
genomen, behelsende off men in deze coujoncture van
tijden , daar men genoegsaam geene off vinige troupes in
Duytzland konde krijgen, en in het geheel geene Engelsen,
en geconsidereerd het beslag op onse Hollandse scheepen
in Vrankrijk , als mede de tegenswoordige onmagt van
onse Rep. , en de presentatie van Vrankrijk om een Congres te hebben , — off het nu niet noodsakelijk zoude zijn
een extrs Minister na het Franse Hof te zenden, om niet
alleen die Croon genoegen te geeven over de bewuste 3
0.-I. scheepen, en de troupes van onse Rep. onder de
capitulatie van Doornik begreepen en na Engeland gezonden , maar ook om een generale vreede in Europa te bewerken. Deze propositie is eyndelijk na vele debatten in
commissie gelegt, dewelke morgen zijn voortgang staat te
hebben , welkers uitslag de eer zal hebben aanstaande
woensdag Naar Ed. Mog. te communiceeren. Ondertusschen
zijn den Raadpensionaris en Unifier verzogt een concept
instructie voor gem e Minister op te stellen , en de zaak
klaar zijnde, zal daar van kennis gegeven worden aan de
Ministers onser Geallieerden, zijnde, zo als geinformeerd
ben den

hr

van Twikkel tot dit G-ezandschap bij Holland

gedispicieerd. Wij hopen eerstdaags door Naar Ed. Mog.
mede diergelijken ordres te ontfangen, op dat wij die im-
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portante zaak rigtig zijnde, beslagen ten ijs zullen komen
en ten uitvoer konnen helpen brengen.
Bij Holland is mede geresolveerd 300000 gls. na Duytzland te zenden tot het in activiteyt brengen der Oostenrijkse troupes, en selfs zijn de wissels daarvan reets geexpedieerd.
Ik neme de vrijht aan UEd. Gr. Agtb. de secretesse
van het bovengem e, en 'twelke seer gerequireerd word, te
verzoeken , terwijl met de uiterste estime verblijve
Hage den 30en Jatirij 1746.
J. C. Martens. t
Minuut.
Edele Groot Agtb.

Hren.

UEd. Gr. Agtb. zullen zeekerlijk geinformeerd zijn , dat
de Fransen Brussel hebben geinfesteerd, waarop, volgens
voorstel van Vriesland', de navolgende Reg ten Cavallerye
ordre hebben gekregen zig marsvaardig te zullen houden,
als; 3 esq s Orange-Vriesland , 3 guardes Holland, 3 van
Schotl. , 3 van Hessen-Philipsdal , en 5 van de dragonders
van Saxen-Gotha ; item van de Reg ten Infanterye 2 Batts
van Saxen-Gotha , 1 van Leyningen, 1 van Crommelin,
1 van Leythen , 1 van Orange-Gelderland, zullende de
regten van Regteren op Zeeland en Gastenray na den Bos
en dat van Echten na Maastrigt marcheeren, en aan 2500
Houssaaren , die herwarts op mars zijn, is een courier te
gemoet gezonden deselve te verdubbelen, zo dat die na
alle apparentie digt bij off reets te Maastrigt zullen zijn.
De laaste brieven uit Brabant melden dat de Fransen,
sterk 50000, een cordon rontom Brussel hebben getrokken
en in de fauxbourgen van gem e stad cantonneerden en
van Been tenten waren voorzien. Binnen Brussel, van
waar mede tijding is gekomen , was men wel gemoed ; de
Graav van Caunitz maakte nog wijnig swarigheyd, vertrouwende op zijn sterk guarnisoen, en schrijft aan den
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Pr. van Waldek dat Brussel door Brie wegen konde weggenomen worden, eerst off door een formeele beleegering,
als wanneer de trancheen moeten geopend worden, hetwelke in dit saisoen tijd verijste , en dat daar door de Pr.
van Waldek na alle gedagten in staat zal zijn een diversie
te maken ; ten tweede, off stormenderhand, waar na zij
binnen Brussel verlangden, en niet twijfelden off zouden
die stad duur aan den vijand verkopen ; ten derde , off
door een bombardeering, waar door se de stad tot een
puynhoop zouden maken, zullende alsdan het guarnisoen
het tot op het laasten laten aankomen. Binnen gem e stad
zijn 19 batt., waar onder 9 batt. Switzers, en 20 esquadrons van de beste Hollandse troupes en al de artillerye.
De vijanden hebben nog geen batterijen voor deze stad
konnen oprigten. 450 Houssaren zijn nit Brussel gemarcheerd , hebben door den vijand peen geslagen en zijn vorder na Mons geweeken.
Vilvoorden, dat door de Reg ten van Lindman en Croye
bezet was, is op ordre van den Pr. van Waldek verlaten ,
en gem e Regten , na een detachement op 't Casteel van die
stad gelaten te hebben , zijn na Walem , digt bij Mechelen , dat merle door de onse geabandonneerd is , geweken ,
en hebben aldaar post gevat om de herneming van de post
bij Mechelen te faciliteeren , die ook door den Prins van
Waldek hernomen is. Aan gem e Pr. zijn toegevoegd den
Lt Gen i Aylva, de Gen l Maj. Veltman en de Bregadiers
Slijpenbag, Rode van Heekeren en Burmannia, nevens 3
Majors de brigade.
De 2 batts van Waldek en de regten van Coljart en
Glinstra, nevens de Hannoverse Cavallerye en de Hollandse guarde-dragonders dekken de Rivier de Dijle, zo
dat behalve deze Regimenten den Pr. niet anders heeft
als 16 batt. en 6 esq s , en zo alle de troupes bij malkanderen wierden getrokken , zouden alles en alles maar 20
batts en omtrend 40 esqs uitmaken.
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Den Switzerse Major May, die te Nivelle gecommandeerd heeft, word seer geloueerd over zijne bravoure, hebbende de vijand aldaar afgeslagen ; dog ziende dat het
onmogelijk was die post te behouden, is daar van daan met
zijn detachement na Namen geretireerd en heeft onder
wegen verschijde Fransen gevangen genomen.
De Engelse nouvelles melden van een actie, die er den
"/28 Jaiirij voorgevallen is tusschen 't corps van den Glen'
Stanley en de rebellen op de heyde van Kalkirken , in
Welke 300 Engelse gebleeven , en van 10, 7 stukken canon
genomen zijn ; zo dit geval niet gebeurd was zoude den
Coning de mars der Hessen na Engeland gecontramandeerd hebben , 'tgeen nu na alle apparentie niet geschieden zal.
Aanstaande woensdag vertrekt den h r van. Wassenaar
na Vrankrijk, aan gem e Hof ging nog sterk de spraak van
een conventie tusschen dit en 't Hof van Weenen, en
den Pruysisen Minister had nog drukken conferentien met
den h r d'Argenton.
Ik heb de eer,
Edele Gr. Agtb.

H ren ,

TIE. Gr. Agtb. ond. dienr,
Hage,
den ben Febrij 1746.

Minuut.

J. C. Martens.
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AD VIES
VAN

HET KAPITTEL VAN

ST.

MARIE TE UTRECHT,

OP EEN REKWEST VAN DE REGEERING VAN IJSsELSTEIN,
OM ZEKERE BELASTING TE MOGEN HEFFEN.
,-,,,..W.M,...,

Gesien bij Deken ende Cagle der Kerke van Ste Marien
tot Utrecht die Requeste opten naem vande Magistraet
Regierders, Vroetschap ende die gemeene borgerije, mitsgaders d'ingesetenen der stele en landen van IJselsteyn,
supplianten, zijn F. G. ende zijne F. G. dochter, die jouffr.
van Oraingien geexhibeert. Daer inne zij te kennen geuende zijn die schaden ende lasten bij hemlieden geduyreri den oorloge geleden, ende dat zijlieden daer beneffens
noch onlancx tot behouff vari. Lantraedt aen dese zijde de
Maze innegewillicht souden hebben die somme van duysent ponders etc.
Seggen d'voorsz. Deken ende Cagle voor eerst nyet te
connen gelouen, dat alien die gheenen daer van die naemen inde Requeste gebruyckt worden vande selue Requeste kennisse gehadt, oft tot het ouergeuen van dyen
eenich consent gedragen hebben. Ende nopende die schaden bij de voorsz. supplianten geduyrende den oorloge geleden , ende zijn die van voorsz. Cagle daervan nyet vrij
geweest, maer hebben dyen aengaende zoe well die patientie moeten hebben, als alien anderen ingesetenen van
landen van Utrecht ende andere landen, daar zij haer
goederen gelegen hebben. Belangende die voordere lasten
inde voorsz. Requeste aengetogen, zijn d'selue nyet reeelle
maer personelle lasten, ende die de psoonen ende ingesetenen van IJselsteyn alleen incombeeren te betaelen,
sonder contributie van gheenen, die aldaer ghee& ende
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elders woonachtich zijn. Zulcx dat dvoorsz. Deken en
Cole nyet en cunnen verstaen, dat men hunlieden matte
voorsz. lasten zoude behooren te bezwaren, te min zoo
zijluyden geduyrende den voorsz. oorloch ook verscheyden
lasten hebben moeten supporteeren binnen der stadt van
Utrecht , hebbende aldaer neffens dvoorsz. andere Collegien der voors. Stadt mitte Staten van Utrecht diuersche
impositien moeten contribueren. In welcke contributien
zijlieden gequotiseert zijn, in regard van alien haerlieden
goederen in den landen van Ihelsteyn, alsoo dat zijlieden
door den voors. oorloch ongelijck weer costen ende lasten
gehad hebben, dan de voorsz. suppten. Sonderling, aengemerct dat zij ter cause vande lasten, inde voors. requeste
aengetogen, huerlieden pachters groote ende zeer merklicke corttinge hebben moeten doen vande pachten vablanden ende goederen , die zij in den landen van Iselsteyn
leggende hebben. Inder vougen dat zijlieden mit goede
redenen seggen moegen vande lasten , daer ouer die suppten doleren , gheensintz exempt geweest te zijn.
Omme twelcke wat naerder te deduceren, seggen dvoors.
Deken ende Caple, dat zij , behaluen die thienden in requesten geroert , inden Hoogen Biesen hebben leggende
drie halue hoeuen lantz, daer van zij zedert den jare van
lxxii totten jare van lxxviii excluz, vier volle jaren pachten quytgescholden hebben ; to weeten , vier gulden op
elcken mergen des jaers, maeckende op de vier en twyntich mergen ses ende tnegentich gulden, inder vougen dat
dvoors. Deken en Caple van vijff jaren pachten alleenlick
gebeurt hebben voor een jeer ses ende tnegentig gulden ,
hebbende die pachters voor vier jaren geremitteert drie
hondert vier en tachtentich gulden.
Noch hebben dvoors. Deken ende Caple in Benschop
leggende ses ende twyntich mergen en een hondt lantz,
daer van zij zedert den jare lxxi tot den jare lxxviii, ende
sommige oock tot den jaere lxxix incluz , eonsdeels seuen,
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ende eensdeels acht jaren pachten quijtgescholden hebben ,
ende dat omtrent vier gulden ende vijff stuuers op yder
mergen, twelck op het jaer vuytmaeckt die some van hondert thien gulden ende thien stuuers, ende inde seven jaren
seuenhondert drie ende tseuentich gulden ende thien stuuers.
Item , noch hebben die voors. Deken ende Caple in
Polsbroeck leggen veertich mergen lantz, Baer van zij zedert den jare lxxi tot den jare lxxix nyet eenen penning
en hebben ontfangen, wesende jaerlicx elcken mergen verhuyrt, deen doer dander gerekent , voor vier gulden. In
maten dat sijlieden ter cause van de voors. veertich mergen voor seven jaren hebben moeten missen (het jaer op
hondert ende tsestich gulden gerekent) de some van acht
hondert car. gulden.
Waer vuyt claerlick verthoondt wordt , dat dvoors. Deken ende Caple inde voors. oorloch, in regard van huerlieder voorss. landen , zeer groote eh excessive schaden geleden ende gesupporteert hebben , belopende alle ouer die
negenthien hondert car. gulden , ende dat over sulcx die
suppten nyet en hebben te clagen , dat zijlieden die lasten van oorloch alleen hebben moeten gelden.
Ende aengaende die thienden , die zijlieden inden landen van IJselsteyn hebben , is daervan in voorgaende
trouble jaren zeer weynich gecomen , soo eenige vande
bloocken van dyen, alsse bijv. het Ridderblock, het Gheesblock ende den Clinckhouen mit water beloopen eh geinundeert zijn geweest. Ende die andere bloocken , te
weten Kippersluyse, den Oeuer, het Loyblock, Kijck ouer
Dijck ende den Muysacker zijn van zeer cleyne iniportantien , die oick in tijden van peys jaerlicx niet veel vuyt
en brengen. Insgelijcx en is oock van de resterende blocken nyet veel gecomen, ouermits die landen meest aper 1)

1) Is dit het Fransche a perie ? Dan moet het met den klemtoon op
de laatste lettergreep uitgesproken zijn geworden.
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gelegen hebben doer den oorloch ende oock het versteruen
ende verloopen van den huysluyden. Alsoo dat die vaii
voorss. Cagle jaerlicx daer aen well hebben laten leggen
acht ofte negen hondert carolus gulden. Twelck nyet
jegenstaende hebben van het sober incomen van de voorss.
thienden huerlieden pachters voor etlicke jaren noch quiitgescholden en geremitteert den vierden peal. Hebbende
oock euenwell die thientmaltijden tot hoiren grooten costen tot IJselsteyn moeten geuen , gelijck als in tijden van
vrede. Als zij oock ten aensien van alle hueren goederen
in verscheyden reysen mitte Staten ' van Utrecht veele
penis hebben moeten opbrengen, in twelck doende, zij alzoo
hooch geschat ende gequotiseert zijn, gelijck oft het in
tijde van peys geweest hadde. Alzoo dattet zeer bezwaerlick soude weesen die vande voorss. Cagle nu noch te belasten mit eenige impositien ter cause vande voorgaende
jaren , inde welcke zij in regard van massa van alien
hare goederen nyet alleen meer dan genoch bezwaert zijn
geweest , maer ongelijck meer lasten van leeningen , van
ruyter ende knechten ende diergelijcken hebben moeten
supporteren als die van IJselsteyn. Ende en soude oock
geensintz practicabel zijn dat die vande voorss. Cape ter
cause van voorsz. jaren mit eenighe schattingen ofte impositien belast souden worden, .doer dien middeler tijt veele
cannonicken der voorsz. Kercke deser werelt ouerleden
zijn , die van pachten vande voors. thienden, zoo groot en
cleyn als die geweest zijn, huer aendeel genoten ende
oock geconsumeert hebben. Daermede die successeurs in
haerlieder prebenden, als daer van nyet geprouffiteert hebbende, nyet en behooren belast te worden. Te min, zoo
zijlieden voorhenen goetwillichlijcken betaelt hebben die
lasten, staende de voorleden oorlogen op de margentalen
omgeslagen. Daer van zijlieden duer hoir pachters altijt
hoir quote betaelt hebben, welcke pachters zij ter cause
van dyers oock vergoedinge hebben gedaen ende in haer
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gepretendeerde cortinge te meer moeten te wille wesen,
oock in alsulcker vougen, dat zij van haer landen zedert
Petri lxx totters jare lxxx zeer weynich hebben geprouffiteert. Behaluen dat zijlieden inde nieuwe verpachtinge
vande landen dye voorss. pachters mede te wille hebben
moeten zijn, mits dat zij de helfte minder te pachten geuen, dan zij in voergaende jaren gegeuen hadden, te weeten : twee gulden voor den mergen inde plaetse van vier
gulden oft daer ouer. Daer nochtans die voorss. pachters
alsulcke huyre malcanderen well ouersetten om acht ende
oeck well om thien gulden tsjaers. Van welcke pachten
oick dye vanden voorss. Caple dickwils gheen betalinge en
connen crijgen, nyetjegenstaende huere vuyterste diligentie, die zij daeromme doen.
Bouendesen valt noch in consideratie, dat die van voorss.
Caple zijn mede lithmaten vande naerder geunieerde prouincien , sulcx dat zij, volgende het xviii e axle vande naerder Ernie niet hooger en moegen beswaert worden , dan
dingesetenen der stede eft lande van IJselsteyn. Te min,
zoo zijlieden inde stadt van Utrecht daechlicx contribueren,
ende tot noch toe gecontribueert hebben, inde griale middelen , ende andere impositien inde voorsz. stadt tours
hebbende, daer van dye van IJselsteyn vrij ende exempt
zijn geweest. _Ende zijn daer beneffen8 noch well te vreden van
incompslen van haerlieden landen ende thienden, inden lande van
IJselsteyn gelellen, voortaen alsuicken reêele lasten ende contrzbutie le geven, als inden landen van IJselsteyn int gemeyn omegedagen sullen moegen worden. Ikermede die supplianten (onder
correctie) nun well behoorden le contenteeren.
Aenschouws nemende, dat die van voorseyden Caple,
bouen die ordinarisse lasten van huerlieden goederen, tot
avanchement vande gemeene zaecke, binnen dvoorss. stadt
van Utrecht noch dickwils mit verscheyden extraordinarisse lasten gegraueert worden. Hetwelck , zoo verre zij
elders oock souden moeten doen, zoude de geheele inXXXI. J.
10
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comsten van hoirlieden goederen met alsulcke verscheyden
contribution geexhaurieert ende genoch geabsorbeert wor•
den , eh- die van Caple benomen worden het middel omme
daervan hun onderhoudt te hebben.
Daer bij vougende, dat dye van Uselsteyn , verstaende
dat dye lasten, inde requeste geroert, alleen bij hemlieden
gedragen moeten worden, opte bieren eu wijnen zeekere
impost gestelt hebben om te veruallen dye duysent gulden
in huerl. request verhaelt.
Ende hoeuerre zijlieden alsulcken lasten souden willen
zetten opte landen, zoude zulcx behooren gedaen te worden gelijckelick, twelck sonder groote beswaernisse soude
moegen geschieden, mitz alleen vuytsettende opte mergen
ses ofte sestenhalue stuuer.
Mitz alien welcken verhoopen die van voors. Caple dye
requeste vande voors. suppten tot genochdoen wederleyt
te hebben, versouckende dat mijn heeren Commiss. gelieue
tselue ten besten te nemen, mits dat zij tevreden zijn van
hun geallegeerde , zoo verre des hoot zij , promptelick te
doceeren.

REGLEMENT
'POOR

DE PREDIKANTEN IN HET LEGER.
(Msta Acta der Prov. Synode van Utrecht, 1692; Art. 38.)
.",./......W.,W,

D°.

Correspondens Gelriae heeft dese christel. Synodus

voorgedragen 'tgeen in sijn E. Synodus laastleden was
verhandelt en geresolveert ontrent 't waarnemen vanden
legerdienst, tenderende tot weeringe , soo veel mogelijck ,
van alle klachten ontrent deselve, voorlesende ex actis
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istius Synodi art. 32 , behelsende seker project ten fine
voornt en in den legerdienst te observeren : versoeckende
met een, als daer toe gelast van sijn principale, dat dese
christel, Synodus met de Synodus van Gelderland in dese
sig geliefde te conformeren.
De christel. Synodus gemelte project gehoort hebbende,
bedanckt D°. Correspondens ende E. Synodus Gelriae voor
dese communicatie, neemt hetselve aan en vind goed, dat
't door d.d. Deput. aah resp. Classen sal worden bekent
gemaackt, en van woord tot woord in dese acten geinsereert , luydende dit project als volgt :
Voor eerst , voor yder Pred t in 't bijsonder.
Art. 1. Een Pred t na 't leger gaende moet wesen voorsien met synodale commissie en polityke acte , het ware
dat bij extraordinaire uyttogt van eenige Regimenten uyt
een guarnisoen tot bet een of ander exploict, een Pred t uyt
sulck een stall of naestgelegen Classis wierde versogt ,
welke alsdan, in opsigte van 't kerkel., sal konnen bestaan
met een commissie van Depp. Synodi , en ordinaire Gedepden des selven Classis. En die sonder kerkelijcke commissie word bevonden in 't leger gegaen te zijn , sal voor
sijn Classis , of oock wel voor 't Synodus censurabel zijn.
2. Een Predt, ordinario modo in 't leger gedeputeert ,
sal in 't leger sig ten eersten aangeven bij de Ed. Mog.
lleeren Gedeputeerden te velde, om te vernemen welke
Regimenten hij sal bedienen , het ware dat bij sijn aankomst in 't leger haer Ed. Mog. daar nog niet present
waren: wanneer het hem sal vrijstaan sig provisioneel te
voegen bij die gene, welke hem versoecken.
3.

Bij de Regimenten gekomen zijnde, sal de gesette

bedestonden des morgens en 's avonds, met voor en na
psalmen te Bingen , neerstelijck onderhouden.
4.

Sal hij des Sondags en Woensdags voor de middag

een predicatie doen.
10*
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Sal hij in dese predicatie bijsonder daar merle op toe

leggen, dat de sonden , die de legers onderworpen zijn ,
worden bestraft, ende tegen gestelde deughden aangepresen.
6.

Indien 't leger op een van die dagen in marsch be-

grepen ware, sal dese dienst daags daar aan geschieden,
to weten , soo 't leger sig alsdan neergeslagen heeft.
7.

Sal des Heren Nachtmaal tweemaal in de veldtocht

worden gehouden , en sal de Predikant voor aleer hij 'tselve
bedient, na de ledematen der gereformeerde religie vernomen , haer attestation afeyschen , en vermanen op die
wijse , als bij de kercken gebruyckelijck.
8. Dog indiender sulcke wierden gevonden, welke voorgaven ledematen to zijn en 'tselve evenwel met ordinaire
attestatien niet konden doen blijken, sal de Pred t bij de
commanderende Officieren van compagnien, onder welke
sij gehoren , of bij andere geloofweerdige getuygen ondersoeck doen of leden der kercke zijn of niet, en sig oock
in handel en wandel als sulke hebben gedragen.
9. Sal voor 't houden voor 't H. Avondmaal eon voorbereydings predicatie, volgens loffelijcke gewoonte der kercken , worden gedaan.
10. Sal oock de siecken en gequetsten bij de resp. Regimenten besoecken , en na voorval en vereysch van saken
gebeden doen.
11.

Sal aanteyckeninge bouden van kinderen die ge-

doopt worden , alsmede van ledematen die aengenomen
worden op voorgaande belijdenisse des geloofs, of met attestatie aankomen. Oock van ontfang en uytgave der aalmoesen , in een register, to laten bij de Regimenten.
12. (been predt sal iemant in ondertrouw opnemen als
volgens het egtreglement , insonderheyt reflexie nemende ,
wanneer de bruyd elders woont of laast gewoont heeft,
dat alsdan daar ter plaatse de proclamation geschieden.
Waarbij gevoegt wort dat niemant sal molten ondertrouwen
als met consent van ouders en vrinden.
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Daar na in 't gemeen rakende hare onderlinge cor•
respondentie en betamelijk t'samenleven.
Daar omtrent sullen de Pred ten uyt dese Synode in 't leger gekomen zijnde, de sake soo veel mogelijck daar henen
soecken te schicken.
1. Dat de bijeenkomste bij forme van een Classis worden gehouden , en daar toe een bequame plaats bij haer
Ed. Mog. Gedep. te Velde worden versogt.
2.

Dat yder 6 weken ordinaire vergader. tot handeling

van voorvallende saken worde gehouden , ten ware dat over
extraordinaire voorvallen een extraord e vergadering nog
nodig wierde geoordeelt.
3. Dat uyt 't midden van haer een preses en scriba verkoren worden , of 14 meerderh t van stemmen , of bij rang
van hare Synoden , of na den ouderdom in hare dienst,
soo als onder malkanderen dan sullen goedvinden.
4.

Dat in haer eerste bijeenkomste hare qualificatie tot

den dienst sullen doen blijken , door het vertonen van
hare soo kerkel. als politycke commissie.
5. Dat van alle hare verhandelingen nette aanteeckeninge worde gebouden, om deselve na 't eyndigen van haer
legerdienst aan Gedep. van hare resp. Synoden over te
leveren.
6. Dat, soo eenig voorval sig op Bede, te swaar om
bij Naar te konnen afgedaan worden , alsdan sal 't selve
awl" Dep. Syn. om advys worden overgeschreven.
7. Dat voor 't houden van 't H. Avondmaal de broeders
in 't leger daer toe met malkanderen , en oock met communicatie vaE. Ed. Mog. Heren Gedep. te Velde mogen
beramen een sekeren tijd, dog sodanig, dat alles niet generalijck volbragt werde op eenen sondag , maar in twee
aan een volgende, te weken : de eene helft van 't leeger
op deze en d'andere helft op de volgende sondag, op dat
officieren en soldaten , die door wachten en andersins op
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de een sondag wettel. belet zijn geweest, van 't H. Avondmaal evenwel niet mogen gefrustreerd worden.
8.

Dat in dese vergadering bijsonder op den handel en

wandel der Pred ten werde acht gegeven, en dat soo iemant
eenige aanstoot of ergernis mochte geeven, deselve na
vereysch van saken werde gecorrigeert, opdat de H. Dienst
Diet gelastert werde.
9.

Dat derhalven de Pred ten uyt 't leger komende, nef-

fens behoorl. getuygenisse van Regimenten die se hebben
bedient, oock mogen gemunieert zijn met een getuygenisse
over haer dienst, handel en wandel, van Praeses en Scriba
der vergad. ondertekent , om deselve aen Dep. Synodi en
Classen, uyt welke zij gecommitteert zijn geweest, te
vertonen.
10.

sal van dese articulen nevens de Synodale Corn-

missie een afschrift gegeven worden aari, Predten , gaande
na 't leger, en met eenen tijdlijck aanschrijvens gegeven
worden van haar vertreck na 't leger.
D°. Correspondens Frisiae maakt bij dese occasie ivkent, dat bij haer was opgegeven sekere Hieron. Coccejus,
uyt de Provintie van Groeningen na 't leger versonden
geweest, die van een ongeregelde wandel was, en behalven dat, in eene infame straffe vat' politycke Rechter was
gecondemneert, waerom tegens deselve te waken, en niet
tot den Predikdienst te admitteren ; 'twelk de E. Vergaderinge aanneemt.
Heeft mede de E. Chr. Synodus uyt 't rapport der H.H.
Corresp. van Z.• en N.-Holl., gelijck mede van D°. Deput.
Douius , dit jaar gecommitt. geweest ad Coetum Hagiensem , als een oorgetuyge, met blijdschap verstaan, dat sijn
Koningl. Majesteyt had belooft voorsiening te sullen doen
aangaande het goed onthaal en bequame voiture voor de
legerprdten , voor welke communicatie haer E.E. worden
bedanckt.
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In Gelderland en Z.-Holland waren pred. van 60 jaren
van de legerdienst geexcuseerd (Acta Utr. 1693 § 46).
Z.- en N.-Holland en Friesland nemen de artikelen van
Gelderland over. De Staten hebben resolutie genomen,
dat voortaan pred. en geen proponenten in het leger zullen gezonden worden (Acta Utr. 1694 Art. 46).
In 1696 werden reeds weder, met approbatie van Ed.
Mog., 2 proponenten hier voor geaccepteerd (Acta § 38).

CONTRACT
TITSSCHEN

Elias Trip en Diderik van Valckenburgh,
OVER DE LEVERING VAN WAPENEN AAN
GITSTAAF ADOLF.

17 Mel 1629.

Bij den inhoud deses tegenwoordigen openbaeren instruments sij kond ende kennelijek alien den genen, dien het
to weten van nooden is, dat inden jare na der geboorte
ons liefs Heeren ende Salighmaeckers Jesu Christi, ses•
thien hondert negen en twintigh, op donderdagh, den
seventhienden der maendt May, ten seven uyren des morgens, nieuwen stijle, voor mij Peter Battens, bij den Hove
van Hollandt geadmitteerden, als merle bij den E. MagigiAraet der stede Amsterdam geitnmatriculeerden gesworen openbaer Notaris ende burger derselver stede, persoonlijck gecompareert sijn den WelEdelen Gestrengen ende
Manhafften heer Dierick van Valckenburgh, op Blanckenauw, Koninghsbergen ende Tyenhof, Erffgesetene, Bidder, ende sijne Ko. Mat van Sweden Hoffmaerschalck, als
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tot de nabeschrevene handelingh ende saecken vande Hoogstgedachte sijne Ko. Mat gecommitteert, geauthoriseert ende
gevolmachtight , gelijck blijckt bij de commissie ende vollemacht , hem van sijne hoogstgedachte Ko. Ma t onder der
selver KoninghlijIce handt ende segel opgedragen , gedateert op 't slot Stockholm, den 27en Januarij lestleden ,
die hiernevens originalijcken gesien, gelesen ende gerecognusceert is, ter eenre;
Ende den eersamen, voornemen ende achtbaeren S r Elias
Trip, ingeseten coopman deser stede Amsterdam , to andere sijne.
Welcke voorschr. respective heeren Comparanten verklaert hebben : hoe dat sijluyden over eenen vasten ende
bestendigen troop , leveringe ende betalinge van sekere
quantiteyt verscheydene wapenen wel bedachtlijck met malkanderen gecontracteert hebben ende volkomelijck verdragen sijn, in der manieren naervolgende :
Namelijck ende eerstelijck: vier duysent ses hondert ende
twee musquetten, met hare ledren bandollieren ende forquetten , voor thien guldens ende thien stuyvers 't stuck.
Item, vier duysent ses hondert ende twee stormhoeden,
voor twee guldens ende sesthien stuyvers 't stuck.
Item, drye duysent vier hondert sessenvijftigh geslepene
harnasschen, namelijck, dat voorste ende achterste, midsgaders den hoed, ringhkraghen ende tasschen, voor veerthien guldens ende thien stuyvers 't stuck.
Item, drye duysent vier hondert sessenvijftigh essenhoute spiessen, tot twee guldens thien stuyvers 't stuck.
Item , twee ende tseventigh trommelen met hare draegbanden ende stocken , tot twaelff guldens 't stuck.
Item, een hondert hellebaerden , voor twaelff guldens
't stuck.
Item , twaelff fijne partisanen tot vier ende twintigh
guldens, ende dan noch twaelff cleyner tot twaelff guldens
't stuck.
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Item , vijff hondert complete cuirassen oft ruyterswapenen , tot vijfftigh guldens 't stuck.
Item , vier duysent vijff hondert ponden buscruyt , tot
t'negentigh guldens de hondert ponden.
Item, vier duysent ende vijff hondert vierdraedts lonten,
tot thien guldens 't hondert.
Item , vier duysent ende vijff hondert musquetcoegels,
tot derthien guldens 't hondert.
Ende dan ten lesten:
Acht duysent acht en vijfftigb rappieren oft degens, met
hare scheeden ende gehenghsselen, voor vier gulden ende
thien stuyvers 't stuck.
Alle deze voorverhaelde wapenen, geweer ende amunitie
sal den voornoemden S r Trip aldus leveren : Namelijek,
binnen veerthien dagen de meeste helft daervan, ende dan
de reste binnen drye weg en oft een maendt daerna, bij
aldien sulcx mogelijck sal sijn; alles alhier binnen der stadt
van Amsterdam , bloot ende niet ingepackt.
Maer in gevalle den voorsch. S r Trip de gantsche leveringe deser wapenen ende chrijchs-amunitie binnen alsulcken tijdt niet en konde presteren, als dan sal hij mette
leveringhe vande helfft volstaen, ende wegen de reste vrij
ende ontslagen sijn ende blijven.
Ende om dese wapenen, geweer ende amunitie alsoo to
ontfangen, sal den welgedachten heer Hoffmaerschalck
eenen expresser man alhier t'Amsterdam ordonneren ende
stollen, aen den welcken Sr Trip deselve in der manieren,
boven geschreven, sal leveren. Ende wanneer deselve alsoo
van hem ontfangen ende aengenomen sullen sijn, sal Sr
Trip van sijner sijde geheelijck daer mede voldaen hebben,
ende voor gene namaninge noch eenighe voordere actie,
aensprake oft pretensie dien aengaende gehouden sijn,
maer 't beloop van dien tot de boven gestipuleerde prijson, in voegen als pier voor gestelt is, Yonder eenige
exceptie ende uytvlucht inoeten ontfangen en bekomen.
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't Gene nu alle ende yegelijcke de boven gespecificeerde
ende in voorverhaelder manieren geleverde wapenen, geweer ende amunitie tot de prijsen, bij yder stuck in specie
geexpresseert, t'samen aen gelde bedragen sullen, dat selve
beloop sal ende wil den welgemelten Hoffmaerschalck aen
den voornoemden S r Trip binnen negen na gedane loveringe eerstkomende maenden alhier ter stede Amsterdam
in banco precys ende onfeylbaerlyck laten uytkeeren ende
betaelen.
Ende om dit alles ende yegelycx malkanderen respectivelyck alsoo wel getrouwelyck ende onverbrekelyck to houden, hebben de voornoemde heeren contrahenten vastelyck
belooft ende daervoor in der beste ende crachtighste forme
verobligeert ende verbonden hare respective particuliere
have ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toekomende, ende bovendien den welgedachten heer Hoffmaerschalck sijne Hoogst-gedachte Ko.
Mat, sijnen Allergenadighsten Koningh ende Heere, uyt
crachte van de boven aengeroerde schriftelijcke commissie
ende macht. Alles oprechtelyck ende Bonder argh oft list.
Aldus gedaen binnen der stadt Amsterdam ter logyse
van den welgedachten heer Hoffmaerschalck, geleghen in,
de Warmoestraet, genaemt den Wildeman, in de tegenwoordigheyt vande eersame Willem Usselincx ende Clemens Claeuw-Bergh, als gelooffwaerdigthe getuygen hiertoe
versocht ende ghebeden , die nevens de voorschr. heeren
contrahenten de minute met eyghener handers hebben onderteeckent.
In fidem debitae translationis subscribo et signo idem.
P. Ruttens, Not. publ.
Naar het origineel.
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Van Jhr. A. Ver-Huell:
Photographie van een houten beeldengroep , voorstellende Jezus
met de schrifigeleerden (afkomstig uit een klooster 14 Doetinchem).
Portret van Houbraken , door D. J. Sluyter.
Twee portretten van J. Wagenaar.
Van den Heer J. H. van Lennep :
Staatsalmanak , 1874. 's Hage, 1873. 8°.
Villemain , Lascaris ou les Grecs du
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Sacle. Paris,

1825. 8°.
De Carvalho , Essai hist. polit. sur la constitution et le Gouvernement du Portugal. Paris, 1830. 8°.
Van de Schrijvers:
Mr. A. J. Enschede, Index op de keur- en gebodregisters
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van de dad Haarlem van 1490-1694, aangevuld tot 1755.
's Gravenhage, 1875. 8°.
J. G. Frederiks, Willem van Oldenbarneveld , Beer van
Stoutenburg (Overdruk).
Mr. Th. H. F. van Riemsdijk , De hooge bank van het
Veluwsche Landgericht te Engelanderholl. Utrecht, 1874. 8°.
Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, Vier gedingen uit de Velutosche Klaarboeken (Overdruk).
Dr. H. Rump, Literarischer Handweiser, 165, 166. Munster, 1875. 8°.
P. A. Leupe , Reisje nit de Preangerlanden naar de Zuidzee
(Zuidkust van Java), in het belang van het mijnivezen in 1730
ondernomen (0 v erdruk).
In rolling ontvangen:
Van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, te Zwolle:
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. I, 1. Boeck van
Rechten der stad Kampen. Dat Guldenboeck. Zwolle, 1875. 8°.
Van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen :
Naamlijst van Directeuren en Leden. kerslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering , 1869-1874. Middelb.,
1874. 8°.
Wet van het Zeeuwsch Genootschap. Middelburg, 1874. 8°.
Van de oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften , to GOrlitz :
Neues lausitzisches _Magazin,

ner Band. GOrlitz, 1874. 8°.

Van de Redactie:
Messager des Sciences historigues, 1874. 4. Gand, 1874. 8°.
Van den Historischen Verein fur Nieder-Sachsen, to
Hannover:
Zeitschrift , Jahrgang 1873, and 36 Nachricht. Hannover,
1874. 8°.
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Tot leden van het Historisch Genootschap zijn benoemd
de Heeren J. Gerdes Oosterbeek, te Arnhem ; A. C. Lofte Dordrecht; A. A. Looijen, te Utrecht; Mr. R. P.
Mees R. Az. , te Rotterdam ; J. J. Meinsma, te Delft;
M. A. Perk, te Amsterdam; Mr. C. Pijnacker Hordijk,
te Amsterdam ; Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te Utrecht;
Mr. J. A. Sillem, te Amsterdam; J. C. van Slee, te OostZaan ; Jhr. M. A. Snoeck , te 's Hertogenbosch; A. van
Toorenenbergen , te Groningen ; Jhr. A. Ver-Huell, te
Arnhem; H. A. Vethake, te Breda; A. W. Wijbrands,
te Hoorn.

VISITE-KAARTJES.

De Heer B. W. Wttewaall doet eenige mededeelingen
omtrent het tijdstip dat de visite-kaartjes in ons Vaderland in gebruik zijn gekomen en legt eenige exemplaren
over van dusdanige kaartjes, zoo als die door een lid zijner
familie in 1775 , na eene uitlandigheid van 20 jaren , uit
0.-Indien komende, LOB eene voor hem onbekende nieuwigheid werden ontvangen.
Van de vertoonde exemplaren waren de names zoo wel
gedrukt ale geschreven op den witten achterkant van speelkaarten.

DE PALAS EN KEMNADE.

De Heer de Jong van Rodenburgh heeft naar aanleiding
van bet in eene vroegere Vergadering door hem aange-
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roerde over de Palas en Kemnade , daaromtrent nailer onderzoek gedaan. Hij meent dat de Falas de groote zaal
(deel, Diele) was; bet heiligdom van huis, waar ook de
vuurhaard stond. Spreker schetst de inrichting van eene
oude burgt. De ruimte tusschen cingel en gracht beet
Dwiager, dan komt men aan de brug en poort, waarboven
de Wehr. De poort was verdedigd door de Slegethor,, valdeur. Door de poort gekomen zag men de Palas, met
hoog en beschilderd dak. De vloer van de zaal was bestrooid met dennen takken of gehakt stroo. Naast de Palas
stond 1 een gebouw, de Kemnade. Riekert verklaart het
door steenen huffs. Hij vond aangeteekend, dat de Palas,
ridderzaal, verwarmd werd, de Kemnade, die van de Palas
afgescheiden was, niet. De Kemnade schijnt voor vrouwenverblijf bestemd te zijn geweest. Het slavische woord Kamin schijnt met Kemnade niet in verband te staan. Spreker
heldert dit alles op door aanhalingen uit middeleeuwsche
schrijvers.
De Heeren Brill en Raabe nemen deel aan de hieruit
ontstane gedachtenwisseling.

HISTORIEPLATEN.
W.-,■-•'',...W\J

De Heer •Nijland geeft uit zijn verzameling ter bezichtiging historieplaten uit de
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JOURNAAL
VAN

SPLINTER RELMIGII,
SOLDAAT EN LATER HOPMAN IN DIENST VAN DEN LANDE ,

van 1572 tot 1589.
Medegedeeld door

R. F R 1:7 I N.

Het eigenhandig dagboek , dat ik thans voor het eerst
in druk geef, is mij daartoe welwillend afgestaan door den
WelEerw. Zeer Gel. Heer A. van Lommel, s. J., die zich
als ijverig navorscher in Bibliotheken en Archieven naam
heeft gemaakt. Hij heeft het aangetroffen in een Familiearchief, dat hij niet wenscht te noemen.
Het is in vroegeren tijd niet volstrekt onbekend noch
ongebruikt gebleven. De Geschiedschrijver Bor, Wien bij
het schrijven van zijn omvangrijk werk van alle kanten
bouwstof werd toegevoerd, heeft ook dit journaal ten gebruike gehad. Hij schijnt het tusschen de jaren 1621 en
'26 bekomen te hebben. Althans in het deel van zijn
Historien, dat hij in 1621 uitgaf, en dat met het 18e boek
eindigt, maakt hij van het journaal geen gebruik op die
plaatsen, waar het hem van dienst had kunnen zijn, zoo
als op bl. 320 van bet IP deel (der uitg. van 1680), als
hij van het gevangen nemen van Marten Schenck handelt.
Maar in het volgende deel , dat in 1626 uitkwam , toont
hij het Dagboek te kunnen; wat hij (II bl. 498) over de
krijgsbedrijven in het Overkwartier van Gelder, omstreeks
Juli 1584, schrijft, is nagenoeg letterlijk er uit overgeno-
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men. Evenzoo hetgeen hij (hi. '712) over den oorlog in
dezelfde streek gedurende het jaar 1586 verhaalt, bij Welke
gelegenheid hij schrijft: „Op 't hugs te Wel lach Capiteyn
Splinter van Helmich, van geboorte van Uytrecht." Duch
nergens noemt hij het Dagboek als bron waaruit hij put.
Na Bor heeft, zoo ver ik weet, niemand anders het Hs.
gebruikt. Het zal sedert lien tijd onder de Familiepapieren, waaruit het thans aan den dag komt, berust hebben.
Het komt mij voor, dat het de eer der uitgaaf wel verdient. Nieuwe verrassende berichten levert het niet. De
schrijver was niet ingewijd in de geheimen van het landsbestuur of van den krijgsraad ; hij voerde slechts uit wat
hem gelast werd te doen ; hij beschrijft wat hij te gelijk
met vele anderen heeft gedaan en bijgewoond; hij doet
het kort en bondig en weidt zelden uit in de bijzonderheden der gebeurtenissen. Maar bet verhaal van zijn eigen
bedrijf ademt den geest van zijn tijd; het is als of de
laden, die ons door hen, die ze zelf bedreven, verhaald
worden onder onze oogen geschieden ; zoo gaat het ons
ook bij het lezen van Helmich's Journaal. Geen geschiedboek , dat de voorvallen uit de tweede band geeft, kan die
aanschouwelijkheid evenaren , en daarom zijn wij er meer
en meer op uit om, met voorbijgang van alle tusschenpersonen , onze inlichtingen bij de oog- en oor-getuigen to
gaan inwinnen. Zie daar de hoofdreden waarom ik het
dagboek wilde uitgeven. Maar bovendien is er ook nog wel
wat nieuws uit te leeren; voor de tijdsbepaling en de volgorde der gebeurtenissen inzonderheid kan het goede diensten bewijzen. Ik mag dit bij eigen ervaring getuigen.
Van den auteur is maar weinig, buiten hetgeen zijn
dagboek leert, bekend. 14 was geboortig van Utrecht,
loch de nasporingen in het Archief van die stad, door den
heer Archivaris op mijn verzoek welwillend ondernomen ,
hebben Diets omtrent de familie, waaruit hij voortkwam,
aan bet licht gebracht. Tijdens de inneming van den Briel
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was hij in Engelaud. Denkelijk zal hij daarheen zijn uitgeweken , of uit vrees voor geloofsvervolging of uit vrees
voor straf wegens deelneming aan de onlusten van het
jaar '66. Hij zelf laat ons omtrent de redenen van zijn
uitlandigheid in het duister.
Van zijn gezin en zijn nakomelingschap weten wij wel
niet veel, maar toch jets. De Familiepapieren, waartoe het
Dagboek behoort, bevatten o. a. een brief van lijfreh to ,
van 9 Juli 1605, op Herbertha Splithoff (zoo staat er,
doch denkelijk is Splitloff bedoeld), weduwe van Splinter
Helrnich , wijlen Capiteyn , en op Adriaen en Maria Helmich, 's jaers 200 tit van 40 gr. — De weduwe moet later
hertrouwd zijn met jhr. Gerlich Doys, burgemeester van
Deventer. Beide geslachten, van Doys en van Splitloff,
zijn in Overijsel wel bekend en behooren er tot de regenten-familien. Dat doet vermoeden , dat Helmich ook van
goede geboorte zal geweest zijn, hoewel bet aan den anderen karat toch ook niet vreemd zou zijn, als iemand van
geringe afkomst, maar die tot den rang van Capitein was
opgeklommen , een goed huwelijk had gedaan.
Hoe dit zij , de noon van Splinter, Adriaen Helmich ,
komt voor als een deftig burger van -Utrecht. De Familiepapieren bevatten van hem het volgende document:
„1618 7 Novr . Willen vergaderen in wettachtige huwelijk,
bij rade en goetduncken van hare vrinden , joncker Adriaen van Hellemys van Welle, noon van hopman Splinter
Helmich , geprocreeert bij jofvr. Herbertha Splitloefs, zijde
echte huisvrouwe, ter eenre zijde — ende Elisabeth Conincx , dochter van Goert Conincx, Gecommitteerde raedt
ter admiraliteyt van Suyt-Hollant."
De getuigen van het huwelijk zijn alle van aanzienlijke
huizen, Renesse, van der Aa, van Assendelft enz. De gehuwde is eerst schepen en raad van Utrecht geweest en
later, in 1628, raadsheer in het Hof geworden. Wij zagen
dat hij den naam van Van de Welle had aangenomen : uit
11
XXXI. J.
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welken hoofde is mij onbekend. Zijn nakomelingen schijnen zich later alleen met dien tweeden naam te hebben
genoemd en dien van Helmich te hebben opgegeven. Maar
zij zijn voor ons en voor het onderwerp, dat ons bezig
houdt, van geen belang.
In hoever ooze Capitein verwant was aan den bekenden predikant Werner Helmich, zijn tijdgenoot, blijkt niet.
De milie overlevering beweert, dat beide van gn geslacht
waren, en dat daarvan maar een enkele tak de hervormde
religie heeft omhelsd. Of de nakomelingen van den Capitein roomsch zijn gebleven of misschien weer roomsch
zijn geworden , weet ik niet. De tegenwoordige bezitter
van de familiepapieren is, geloof ik , katholiek.
Zonder twijfel heeft Bor, die ook te Utrecht geboren
was en er zijn betrekkingen had, van den toenmaligen
Raad der stad, Mr. Adriaan, het Dagboek van diens varier
den Capitein ten gebruike gehad.
Het Dagboek bestaat uit tweeerlei bestanddeelen , uit
den tekst, waarin beschreven wordt wat de schrijver zelf
heeft bijgewoond , en nit talrijke kantteekeningen, waarin
hij gemakshalve de gelijktijdige en gelijksoortige gebeurtenissen vermeldt , waarbij hij niet tegenwoordig w. as. De
laatste hebben natuurlijk geen historische waarde, zij herinneren aan overbekende zaken. 1k heb daarom gemeend
ze meestal te moeten weglaten. Er zijn er echter onder
die in zoo nauw verband staan met den tekst, dat ze niet
zonder nadeel gemist konden worden : die weinige heb ik
behouden en aan den voet der blz. geplaatst. Den tekst
heb ik geheel en onveranderd laten afdrukken. Uit het
schrift en nit de kleur van de inlet blijkt dat het Hs. niet
dagelijks werd bijgehouden, maar dat sours bij eene gelegenheid de gebeurtenissen van eenige weken te zamen
werden geboekt. .Het scheen overbodig van al die kleinigheden notitie te semen. Daartoe is de waarde van het
Journaal niet groot genoeg.
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Hier volghen etlicke van die principale tochten ende
entreprinsen, die ick Splinter Helmich selfs heb
helpen executeren ende te weghe brenghen ghedurende desen oorloghe, beghinnende van alsulcke
tijde als bier na verclaert staet, ende dat met
die compaignien ende veendels daer ick onder
ghelegen heb , ende selfs gehadt heb vliegend
veendel. Uytghesondert dat op die canten
aengheteyckent staet, en ben ick selfs niet bij
gheweest; uytghesondert oock alle andere schermutsinghen sijn hier niet gereckent dan daer ick
selfs knechten heb bij gehadt.

Inden eersten, ben ick ghetoghen uyt Londen op den
20"

dach van April ende te scheep gheghaen, so ick daer

aenghenomen was van weghen die graef van Lume, sonder loopgelt tontfangen, door mijn heere van Sweden '),
ende sijn ghearriveert te Vlissinghen met alle het volck
(behalven een schip met amonicie, dat in den Briel aenguam) op den 22 en van April, twelck gheschieden door
faute dat die schippers verseylt waren (so ick niet beeter
en weet).
Den .. Aprilis sijnder voor Vlissinghen etlicke scepen ghecommen
van Antwerpe, gheladen mit Spaengaerts, menende in die stadt te cowmen, so datter drie van haer principale hootden in die stadt ginghen, te
kennen ghevende dat sij die Spaengaerts daerin begheerden van Conincks
ende van due d'Albas weghen; waerop die van Vlissinghen haer so beraden hebben, dat sij haer alle drie gevanghen Beset hebben, waervan
het een die cousin van due d'Alba was; ende den 26 Aprilis sijn sij alle
drie binnen Vlissinghen gehangen, hetwelek ick gcsien heb.
Int leste van April sijnder etlicke Spaengaerts aen den Haeck angeset,
die weleke binnen Middelburch quameu , want ons volek your Middel-

1) Zoo lees ik. Misschien wordt Adriaen van Swieten bedoeld.
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Den 4 en Bach Meij sijn wij binnen Vlissinghen monster

ghepasseert, ende ghestelt onder hopman Jacop Simonssz.
de Ruck, ende Philippe Grenu als Lutenant ende .....
Courtevile als veendrich , ende waren bevonden ghemonsterde soldaten onder den voornoemden hopman over die
300, ende worden op die borgers costen geleyt. Welcke
voornoemden hopman ick van aenbegin heb ghedient voor
sijn lijfschut , met vier ghoutsmits ghesellen.
Den 12 en Meij sijn wij ghetoghen met het veendel binnen der Veer, alwaer wij binnen vonden Cappiteyn Genyn
ende Cappitein Anthoine van Wavert, ende worden daer
oock op die borghers costen gheleyt.
Sommighe daghen hier na quam mons r Beauvois met
sijn volck uyt Middelburch , menende met liste binnen
der stadt vander Veer te commen, mer wij dreven hem
so lustich daervan, dat hij sijn wijck most nemen binnen
het dorp Sandwijck. Ende int aftrecken vielen onder sommighe uyt die stadt, so dat ick onder al een sergent van
die vijant schoot, den welcken (omdat hij den eerste was
die van die vijant ghecreghen worden) binnen der stadt
van sommighe onder die galch ghesleept worden, sijn oren
afghesneden wesende, doer nieuschiericheyt; ende 3 daghen daer na vertrocken sij weder vandaer en verbrandent,
want daer warender Brie met eene schoot gheschoten uuter
stadt dwers door haer loopschants ende een muer.
Int eerste van die maent Junius toghen wij buyten die
burch lagen aen die sijde van Armuyen , ende hebben sanderdaechs ons
volck van die stadt wech geslagen ende oock uut Armuyen gedreven.
Den 16 Meij wordt mij de pluymen van mijn hoet gescoten, so wij
scarmutseerden tegens die vijant die binnen Armuyden lagen in garnison.
Den .. Meij tooch cappitein Antoine te sceep van der Veer met etlicke soldaten, van elcke veendel wat, ende sloegh aen last te Rommeswael, twelck hij innam , ende creech het veendel met 40 soldaten geangen. Daer werter 36 of gehangen binnen der Veer, code twe jongens,
die verbeden worden, ende twe die tegens ander uutgelaten warden.
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stadt van der Veer met etlicke soldaten na een dorp ghenaempt Serraskercke, menende sommighe van die vijant
daer te vinden, dan sij waren vertrocken na Middelburch;
Diet tegenstaende so bleven wij die nacht daer, dan sanderdaechs sachternoens ghinck ick weder na die stadt met
mij tweder, want wij lijfschutten van den hopman waren,
ende maer door bidden merle gegaen waren , menende die
vijant te helpers erencken ; mer die nacht daernaes+; quamen die van Middelburch uut, ende bedremden onse volck
binnen die kerck , die welcke sij meenden aen brant te
steecken, dan so sij niet en costen, mosten sij weder na
Middelburch trecken , mer sij verbranden al die huysen
rontsom die kerck int vertrecken; weghgetoghen sijnde
quam ons volck weder ter Veer.
Int leste van die maent Junius ghinghen wij met 3 of 4
schepen voor tgat van Armuyen ligghen, waervan ons
hopman admirael ghemaeckt werden, ende schoeren het
ghat mit kabels (aen weersijden met schepen ghesoncken
sijnde) wel vast toe. In die selfde tijt creghen wij een
paep met een bode met brieven ghevanghen , die met een
schuytgen binnen Middelburch meenden te commen ; welcke
paep den Admirael Bede hanghen opt scip.
Den 4en Augusti scheyden wij van der Veer met Brie
veendel knechten, te weeten Jacop Simons, hopman Cloot,
ende Haverschot, ende namen daechs daerna dat hooft van
Zirckzee in , en beschansten ons daer.
Den Ben Augusti, smorghens mit den dagheraet, hebben wij die selck op die haven cant van Zirckzee inghenomen , ende ses oft acht van die wacht loot gheslaghen;
die rest weeck binnen die stadt. Terstont daerna quam
daer een ijser uut die stadt door die knie van een cappitein van een vlieboot, ende een stuck uut mijn rappier,
met noch twee soldaten onder het bal uut haer voeten
ghestreecken. Ende den 9 en sijn wij mit appoinctement
binnen die stadt gecommen, die vijant uutreckende met
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1572. ingheslaghen veendels , sonder tromslach ofte barnende
lonten.
In die stadt wesende heeft ons den hopman (alle vijf sijn
lijfschutteu) plaetse van adelborsten ghegheven onder sijn
veendel.
In die maent November hebben wij etlicke wracke ghesoncken op die Hont , bij Lillo, om die schepen van Antwerpen te schutten, dat sij niet doer en souden moghen
om Middelburch te victuailleren, mer door enighe affairen
was ick daer niet bij.
Omtrent het eerste van September, ghinghen wij met
Sarras ende met etlicke veendels te scheep , en voeren
voorbij thooft van Berghen-op-Zoom door den boomcreeck,
menende een aenslach te maecken op Antwerpen, twelck
faelgeerden; dan int wederkeren vielen wij aen tlant van
der Ghoes aen, bij Crueninghen, ende bleven in dat dorp
twe of Brie daghen ; daer na toghen wij indernacht naerder bij die stadt, in een dorp ghenaempt Cloetinghen ,
alwaer wij oock sommighe daghen bleven, tot dat wij op
een morghenstont thooft voor die stadt in namen, ende
belegherden voorts die stadt. Vijf ofte see daghen daer na
wordent gheschut ghestelt ende beschoten die havenpoort.
Middeler tijt word ick cranck ende liet mij brengen ter
Veer, ende den Mien dash daer na voer ick na Zirckzee;
want ick ter Veer weinich ghemacks had. Middeler tijt
quam Bertelentis oock voor der Goes; dan so sij niet veel
uutrechten en costen, toghen 'sij wederom van daer; ende
one veendel quam doers in garnison binnen Zirckzee, int
leste van October.
Int lest van October ter Goes door Mondragon outset.
Omtrent 3 ofte 4 daghen hier na togen wij wederom na der Veer
met ons veendel , mer hopman Cloot bleef binnen Zirckzee liggen met
sijn compaignie.
Wij worden binnen Zirckzee op den borghers costen geleyt tot in die
maent Junius toe, als die Lutenant Grenu sijn commissie toonden als hopman.
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A°. 1573.

Den

O en

Januarij hebben wij die assauers helpen ver-

branden , onder het casteel van Rammeckins, die welcke
waren in als 17 stucken, ende sijn daervan ghebrocht tot
vieren toe binnen Vlissinghen; mer wij lieten daer een
rayseil deur die sterckheyt van die wint, twelck verbrant
worden, ende een hue, die de mast int weder verbs varen
afgheschooten Wert, mer tvolck worden ghesalveert. Die
assauer, dien ick holp semen, mosten wij oock verlaten
ende in Brant steecken door die sterckheyt van die wint,
die welcke ons beletten dat wijse voorbij het casteel niet
brenghen en mochten.
Int eerste van April is ons veendel gegaen te scheep,
also die vloot van Antwerpen of quam om Middelburch
te victuailleren , ende hebben daervan ghecreghen Brie
scheepen, een ghenaempt den Olifant, ende een ghenaempt
tLant van Beloften, ende een ghenaempt den Engelschen
Crayer, ende die reste quam binnen Middelburch. Door
cranckheit was ick daer niet bij.
Terstont hierna toghen sij na Souburch, in Walcheren,
ende hebben tselfde inghecreghen mit appoinctement; mer
so ick to Zirckzee cranck lach en was ick daer niet bij.
Van daer sijn sij wederom to scheep ghegaen, ende sijn
mit die gouverneur Rolle voor Tortolen ghetoghen ; mer
sijn torts daerna wederom tsceep gegaen, ende des anderen daechs, den eersten Meij, sijn sij wederom aen last
gheslagen tuschen Berglien en Tortolen, ende hebben den
dijck doorgesteecken; mer als sij saghen dat het niet genoech ondervloeden (want bet te veel voorlands hadde) so
sijn sij wederom te scheep ghegaen. Een dach ofte twe
Den 13en Aprilis worden binnen Delft die beelden in kercken en cloosters in stucken geslagen.
Den 21en Aprilis hebben die van Vlissingen 6 oorlooghsscepen Beauvois outnomen int wederkeren van Middelburch na Antwerpen.
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daerna 41 sij weder aen last gheslaghen, ende hebben
die sluys tusschen Berghen ende Tortolen op den dijck
uutghegraven achter haer, ende van voren haer wel beschanst voor die vijant.
Ick lach noch te Zirckzee cranck.
Ende den Ben Meij is Dragon ghecommen ende heeft
hoer uut die schants ghedreven, so datter ontrent 800 man
bleef, so gheslaghen als verdroncken. Die reste verliepent , so dat alle die veendels daer bleven, uytghesondert
ons veendel van Jacop Simonssz. de Rijck, twelck die Lutenant van die veendrich (eender ghenaempt Slot van Antwerpen) daer af brocht. Die gouverneur Rolle bleef daer
oock verslaghen , ons hopman Jacop Simonssz. de Rijck
wert gevanghen ; ooze veendrich Courtevile wert gheslaghen met meer andere.
Ick lach noch te Zirckzee cranck.
Drie of vier daghen hier na toonden die Lutenant Philippe Grenu een commissie als hopman.
Terstont hierna quamen sij wederom in Zirckzee in ons
ghewoentlicke garnison , om die compagnie wederom te
dresseren, alwaer ick noch cranck lach.
In die maent Julius toghen wij met een menichte cornpaignien ende sommighe peerden na Soutelant in Walcheren , met die lutenant van sijnder Excelencie, ghenaempt
monsr Poiet, alwaer wij sommighe daghen waren, ende
toghen doen met etlicke veendels na Vlissinghen.
Te Vlissinghen commende, ontrent den

18en

Julij, ghat

mij die cappitein Grenu die hellebaerde, in die plaetse
van die sergent Aman ; welcke sergentschap ick van die
tijt af behielt, tot dat ick van hem scheyde op den

15en

julij 74.
Grenu was hopman, maer wij en hielden hem maer als
onse lutenant, overmits wij Jacop Simonss. de Rijck eedt
gedaen hadden , die tAntwerpen gevangen was.
Van Vlissinghen toghen wij met die Gouverneur van Vlis-
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1573. singhen (te weeten Caerl Boisot) voorts finder nacht, ende
toghen dicht onder het casteel van Rammeckins heen, ende
beschansten ons op den dijck, so dat wij den vijant weder
te rug dreven , die uut Middelburch quamen om ons van
daer te slaen ; ende allenschens schansten wij naerder het
casteel , so dat wij met het gheschut daer op beghosten
te schiete'n , mer principaelick ondergroevent also op den
selfden dijck (want den hoeck stont op eenen booch over
den dijck gheslaghen) dat wijt sanderen daechs souden
hebben laten springhen, ende voorts daer op gestormt
souden hebben. Die vijant, die daer op was, dit siende
dat wij ghereetschap maeckten om te stormen , ende gewaer wordende dat wijt ondergraven hadden

0 Ill te laten
springhen, hebben sij begheert te parlementeren ; twelck

gheschiede, also dat haer toe ghelaten is uut te trecken
mit haer baggagie ende gheweer, sonder brandende lonten;
twelck gheschieden op den 4en Bach Augusti 1573.
Ontrent 4 of 5 daghen her na quam die vloot van Antwerpen af, om Middelburch te victuailleren; doer toghen
wij wederom na Soutelant , menende dat die vijant daer
aen liggen soude met hare vloot; mer sij leydent aen den
hoeck, bij die polder van der Veer aen , alwaer sij een
deels van haer victuaille lonten en brochtent binnen Middelburch. Dragon ghinck die tijt binnen Middelburch met
sijn volck dat vers was, ende Beauvois tooch wederom te
scheep mit sijn volck in die plaets van Dragon.
Middeler tijt ginghen wij wederom tscheep te Vlissinsinghen, ende voeren voor der Veer onder die vloot, seindende altemet brandende wracken onder haer vloot, so
dat sij dieshalven ende tonweershalven (want daer sommighe van haer schepen verghinghen) weder mosten vertrecken , al eer sij haer ghoet half ghelost hadden, vertreckende
van daer creghen ons volck noch sommighe van haer
schepen, ghelaten met terwe, ende die reste liep wederom
haer Antwerpen. Die spriet van ons scip was onstucken
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gheschoten , twelck oorsaeck 'was dat ick daer niet bij en
was als sij weder vertoghen naer Antwerpen.
Niet lang bier na voeren wij weder na Vlissinghen ende
toghen voorts met monsr Poiet tusschen thooft ende die
stadt Middelburch; daer wij ons in eenen nacht so beschanst hadden, dat sanderen daechs, als die vijant met sijn
meeste macht uut die stadt quam, wederom te rug mosten,
ende lieten after haer principals Cappitein die daer was,
ghenaempt Cappiteine Fay, den welcken binnen ouse
schanse ghesleept worden mit een coorde om sijnen hals,
want hij sonder groot perijckel niet te halen en was, overmits hij neffens die haven lach, ende aen dander sijde van
die haven lach die vijant. Sanderdaecbs sont Dragon een
trompetter om het dode licbaem te hebben, Hier also hij
in die schanse begraven was bleef hij die tijt daer legghen.
Ende als wij een tijt lang daer gheleghen ende ons wel
beschanst hadden, mosten wij duer bet quaet weer wederom
van daer trecken , want wij daer niet drooch leggen noch
sitten en costen, so dat wij wederom na ons garnison binnen Zirckzee toghen.
Terstont hier na quamen die van Antwerpen te Berghen
uut die haven, ende ioeghen onse scheepen van Rommerswael wech , ende besetten Rommerswael met volck , menende dat steick te maecken ende te houden. Sanderdachs quamen die schepen van Vlissinghen wederom ende
ioeghen haer schepen wederom te Berghen in de haven,
ende" besetten die in Rommerswael waren rontsom wel
ende vast.
Doen toghen wij oock to scheep ende holpen Rommerswael so besetten, dat sij gheen outset en costen gecrijghen , ende so sij gheen cruyt meer en hadden ende wij
daerenboven des snachts haer sergent creghen met een
schuyt vol cruyts ende lonten, dien hij daer binnen meenden te brenghen, hebben sijt duer faute van dien op moeten gheven , vie et bagage sauvi ; twelck gheschieden den
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1573. selfden nacht als wij den sergent gecregen hadden; welcke
sergent op die scheepen ghehanghen worde.
Drie ofte vier daghen daer na wor pen Rommerswael aen
brant ghesteecken van het scheepsvolck, ende verbrandent
gantselick of.
Daernae toghen wij wederom te Zirckzee in ons garrison , mer mosten van die tijt of dickwils te scheep ligghen
voor Rommerswael (ende dat bij buerten mit beele veendels) oft ontrent Rommerswael.
Aldus to scheep liggende hebben wij een beclimming
ghedaen te Berghen op Zoom, met leeren, mer also daer
noyt meer dan 3 leeren gherecht en waren, (ontdect
sijnde van een muelenaer die daer dicbt bij op sijn muelen was) sijn wij gheoorsaeckt gheweest weder of te treeken , alhoewel datter sommighe al op die muer waren,
waeronder een schotse veendrich was, die sijn veendel
uuterhant gheruckt were, ende hij van boven neer ghestoten wert. Dit is geschiet duer bevel ende bijweesen van
Joncker Arent van Dorp, Gouverneur van Zirckzee.
Daerna hebben wij noch een entreprinse ghedaen , in
die maent December, met die Gouverneur Arent van Dorp ,
op Tortolen, met Brie compaignien, te weeten die compaignie van Cappitein Grenu, Dubois, ende Nicolaes Tamineau. Tot dese entreprinse hebben wij ghehadt sommighe
die de stadt poorte met ghewelt open sonde loopen met
een boom, daertoe gemaeckt sijnde, mer also sij maer het
clineket open liepen ende worpen den boom omvarde,
roepende : het is open , so mosten wij op handers ende voeten daerin cruypen, waervan ick den derde was. Nietteghenstaende dat sijn die meeste part van die officiers end
etlicke soldaten noch daerin ghecommen, sodat onser sommighe tot op die merckt toe waren; mer door flan vertreck vant incommen , dat wij niet volcks ghenoch wetter
haest binnen costen crijghen, is den vijant so sterck int
gheweer gheworden, dat wij na die poorte wederom onse
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wijck mosten nemen. Ende noch een assaut ofte twe ghedaen hebbense, mosten int leste ter stadt weder uut wijcken , want die Spaengaerts oock stercker bevonden waren
als men ons wijs ghemaeckt hadde; men had ons aengedient datter maer 100 Spaengaerts ende 50 Hoochduytschen in waren , waervan die meeste van die Spaengaerts
cranck waren, want sij met Beauvois uut Middelburch gecommen waren; mer wij bevonden wel antlers. Das die
wijck nemende lieten wij daer twe van onse soldaten van
onse compaignie, die welcken sij levendich met die beenen opwaerts hinghen (om dat sij eertijts bij haer gedient
hadden) ende lieten se so sterven. Pus toghen wij wederom na Zirckzee in ons ghewoentlicke garnison.
Ick was met een helbaerde op mijn rusting gesteecken.

A.. 1574.
Int eerste van die maent Januarij sijn wij wederom
tscheep gegaen, ende ghinghen met onse vloot een goy
half mijl van Rommeswael liggen; want die vijant voor
Rommeswael mit haer vloot lach, dier tijt. Ende den 29en
Januarij hebben wij een moet gegrepen onder onse vloot,
ende sijtl met een eendrachtelick accoord op haer ghevallen , nadat wij ons gebet eendrachtelick voor Godt ghestort hadden , ende hebbense niet alleen van daer ghedreven te Berghen tot in die haven toe, mer noch 10 van
haer beste oorlogsschepen toegecregen, ghelijck cromstevens end anderen , waervan den Admirael ende Vies-Admirael, ende bet schip daer Don Julian Romero op was
(oft hoorden te weesen) alle drie vechtender hant inghenomen worden, so dat sij allemael gheslaghen worden die
daer op waren. . Die ander 6 scheepen dit siende, gheen
raei, weetende om wech te commen, hebben haer scheepen
ghestrangt so na als sij mochten , ende spronghen so over
boort; waervan noch veel verdroncken en gheslaghen wor-

Journaal van Splinter Helmich.
1574,

173

den; ende het tiende scip salt voor Rommerswael opt
drooch , want het was opt leechste water. Doen bleven
wij in haer plaetse voor Rommerswael legghen dien nacht
met onse vloot; ende den

30en

Januarij voeren wij met

onse beste cromstevens na Rammeckins bij ons andere vloot,
menende die andere vloot van Antwerpen (die op den
font lach) ouck te helpen slaen. Mer so haest als sij
ons saghen commen, hiesten sij haer seylen op ende voeren sonder omsien wederom na Antwerpen toe. Ende als
wij onse schepen ende buyt ghedeilt hadden , voeren wij
wederom na Zirckzee in ons garnison. Ick was gescoten
(hebbende mijn rappier in de hant) opt cruysvat rappier
dat die stucken op mijn rusting aftstuyte , staende op het
boevenet van dAdmirael van Zirckzee : aen yder zijde worder een neffens mij gescoten.
Den

17 6n

Mertij sijn wij wederom te scheep gegaen van

Zirckzee met den Gouverneur Arent van Dorp, ende sijn
te Zevenberghen ghearriveert den 19en Mertij, het welck
ons die veendrich Rans over heeft ghegeven (die daer op
het casteel was) sonder slach of stoot, ende hem worden
terstont een commissie bestelt om een veendel knechten
aen te semen. Terstont pier na begosten wij te schansen
ende rontsom sterck te maecken , ende worden 10 oft 11
veendels sterck ; mer also hem die vijant te Breda sterck
van volck maeckten , ende die canon ghereet maeckten om
ons te commen beschieten , ende wij niet genoch beschanst
waren om die canon weder te staen, hebben wij tselfde
snachts verlaten, ende na Gheertrudenberghe getoghen.
Ende die vijant quam des anderdaechs daerin van Breda;
mer ons scheepsvolck hadden het casteel al aen brant ghe-

Den 27en Februarij heeft Dragon Middelburch ende Armuyen overgelevert in handen van sijnder Excellencie, uuttreckende mit haer gheweer
ende baggagie nut die stadt, mit uutgedaen lonten ende ingeslagen veendels, ende dat door bongers noodt.
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1574. steecken al eer sij daer quamen. Dit gheschieden op den
tweden dach van April.
Ende den selfden dach gingen wij te Geertrudenberghe
tscheep, ende voeren op Dordrecht, alwaer wij voor die
stadt tscheep bleven dien nacht; ende sanderdaechs worden wij te Papendrecht aen gheset, ende gingen te voet
duer Gorcum tot Braeckel toe, daar bleven wij dien nacht
ende des anderdaechs toghen wij voort voorbij Bommel ende
quamen voor Weerdenburch den 5" Aprilis, ende belegerdent, met mons r Poiet, een franchois, wesende overste
Lutenant van sijnder Excellencie ; ende des anderdaechs
wordent beschoten. Den 8en Aprilis so worden haer voorcasteel verbrant, ende Cappitein Rans worden doen doorschoten ; ende den 9en April hebben sijt opghegeven ,
uuttreckende mit brandende lonten. Sij waren sterck 37
soldaten, Bonder den hopman; ende mijn vrouwe van Weerdenburch mit haer 3 dochteren waren oock daer op.
Op den selfden dach toghen wij wederom voorbij Bommel, ende bleven twe nachten te Braeckel, ende den II"
Aprilis op die Paesdach toghen wij buyten om Gorcum tot
Papendrecht, daer wij sommighe daghen bleven, tot dat
wij wederom na Zirckzee toghen in ons ghewoentlicke garnison.
Den lien Meij tooch ons veendel uut Zirckzee na die
Vijf Sluysen, ende den selfden dach tooch ick met verlof
van mijn Cappitein haer Engelant, tot Noorwits, ende bleef
aldaer 14 daghen bij mijn Buster Jacobgen. Doen trock
ick na Londen; daer sijnde quam die tijding dat die vijant
in Holland was gecommen om Leyden te belegghen, twelck
oock gheschiede, so dat ick dier oorsaecken mij terstont
wederom maeckte na mijn veendel, twelck noch op die
Vijf Sluysen lach, bij Schiedam; daer sijnde begheerden ick
Den 'Nen Aprilis toghen die Fransoysen van het huis te Weerdenburch, nadat sijt geplundert hadden en verbrandent.
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1574. een paspoort van mijn Cappiteine Grenu (om oorsaken die
mij daer toe moveerden) die welcken ick duer veel moytens van hem creech op den 15 en Julij 1574.
Den T en Julij ben ick in den Briel bij hopman Ruyckhaver in dienst ghetreden, ende heeft mij oock die outste
plaetse vant sergeantschap gegeven onder het veendel daer
Renoy over commandeerden.
Den

sijn beyde die nieuw veendels aen die

stanghen ghesteecken, ende ghegeven teene Cornelis Buys
ende het ander Wilhelm de Jong.
Ende den lesten Octobris sijn wij ghemonstert binnen
den Briel.
Den 17 en Decembris sijn wij met beyde die veendels uut
den Briel ghetoghen door Leyden, ende sijn den 18 en ghearriveert op die Oude Wetering.

A0. 1575.
Den 21 en Meij bijn wij met beyde die veendels binnen
Leyden in garnison ghecommen.
Den 21 en Julij sijn wij wederom op die Oude Wetering
ghetoghen mit ons veendel alleen.
Den 18 en Septembris sijn wij met beyde die veendels
ghetoghen na Ooltgensplaet.
Den 23 en Septembris toghen wij met beyde die veendels
na Duvelant, in een dorp ghenaempt Oosterlant; alwaer
wij vonden den Gouverneur van Middelburch, Charles de
Boisot, als Oversten , ende Arent van Dorp, Gouverneur
van Zirckzee, ontfangen worden.
Den 27en Septembris ghinghen wij savons met ons veendel te scheep tot Vianen, ende voeren onder die vloot van
Zirckzee, om die galeyen van die vijant te helpen schutten,
die in Duvelant aen lant wilden slaen.
Den 28en Septembris des nachts is in die lucht een zeer vreemt ende
wonder scrickelick teycken gesien.
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Septembris , smorgen voor dageraet , ghinghen

die Spaengaerden door twater van Philipslant, tuschen
onse oorloochsschepen, ende quamen also over in Davelant, alhoewel datter veel gheslagen wert, ontrent 300 man,
ende die reste quamen met die galeyen over van SintAnnalant. Die tijt worden Caerl van Boisot oock Baer
geslagen. Den selfden dach togen wij met die schepen
ende met 10 veendels binnen Zirckzee, te weten beyde
ons veendels van Buychaver,, Cappitein du Bois, Cappitein Grenu , Cappitein Wierick , Cappitein Hans Crom,
Cappitein Bernard, Cappitein Laporte, Cappitein Niclaes
de Cleef, Cappitein Bemmel, Cappitein Joost van Enden,
— Cappitein Jasper is naderhant oock in gecommen met
die scouwe. — Ende den

30"

quamen die Spaengaerden in

't lant van Schouwen, tusschen die stadt ende het clooster
Sion, door het water ghegaen , sodat wij in die stadt belegert worden. Ick worde gelogeert tot den ouden Hoffer,
en teerden mit hem tot dat wij Belt cregen, op den

9en

November.
Den Wen Octobris worden alle die soutketen op die
haven afgebrant, uutgesondert die bij 't Vingerling stonden,
want after die wint was , ende dat quam alleen door een
keeten die boven die wint in brant geraeckten, mer noyt
con men seckerlick weten hoe dat het bij gecommen was.
Den lien Octobris quam die vijant en bestormden thooft
voor Zirckzee, mer tveendel van Grenu en Laporte sloeghense terug twe mael, op die visdijck. Ende den selfden
dach verlieten sit duer bevel van die Gouverneur ende die
Cappiteinen, so die vijant van achteren door twater bij die
galch overquamen en van voren quamen van ghelijcken.
Copie. Wij Burghemeesters, Schepenen ende Raden der stede van

Zirckzee doers te weten, certificerende voor die gherechte waerheyt ,
dat heden date van desen den Gouverneur deser stede, mitsghaders die
Capiteinen van tcrijchsvolck ons te kennen gegeven hebben, hoe dat
opten laesten alarme niemant ofte weinich van den schutters deser stede
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1575. Den 14en quamen 3 Spaengaerden in die stadt ende parlementeerden mit die Gouverneur Arent van Dorp , die
van der stadt ende die cappiteinen , uutghesondert onsen
hopman Ruychaver, en wilden hem niet daer mede moyen ,
noch daerin consenteeren , mer souden liever met onse twe
veendels (van Ruychaver) voorbij tclooster Sion daer door
gheslaghen hebben , so dat het dier oorsaecken (ende oock
omdat den Admiraal Louis Boisot ontboot, dat alle die
gheen, dien hij becommen soude connen van die gheen die
uut die stadt commen souden , in die groat schieten ende
omhals brenghen soude) afgheslaghen wert.
Den 22en Octobris stack Ruychaver den dijck bij Wingerling door, ende lichten die sluys nut.
Terstont hier na worden dicht onder die selck oock twe
gaters in den dijck doorghesteecken, ende die Gouverneur
hem ghevonden hadden noch ter plaetzen daer deselve bescheiden sijn,
noch oock met hem gheweest op de vesten omme neffens hemluyden des
vijants ghewelt te helpen wederstaen : beclagende hun oock dat zijluden
noch die voorsz. schutters noch oock iemanden van den burghers in
twerck cunnen ghecrighen ende behouden , noch oock overcommen die
materialen ende instrumenten, dienende om die voorsz, stede aen den
watercant ende elders daert noot is te sluyten ende te bewaren. Begheerden derhalven aen ons, wij souden aen de voorsz. schutters ende burgers
willen afvorderen oft hun meniughe oock is, volgens hueren eedt hemluyden bij te staen ende dese stede ten nytersten toe te helpen houden
ende beschermen ; wantet hen anders niet moghelick en waer alleen met
het crijchsvolck, daer binnen wesende, die nu al vier nachten aen den
andereu ter wachte gheweest zijn, de grote ende sware wachten te continueren ende overal te besetten. Indien de schutters hun devoir wilden
blijven doen, den voorsz. Gouverneur, capiteinen ende crijchsvolck wouden met hen leven ende sterven. Alle welcke beclachten wij den schutterien ende andere notabele burgers deser voorsz. stede, opt stadthuys
vergadert wesende, hebben gaen voorhouden, in presencie van den Capiteinen Eloy, Rudan , Hans Crom ende Johan van Renoy, als daertoe bij
den voorsz. Gouvernuer gedeputeert wesende. Ende nadien dat de voorsz.
schutterien ende burgers mitdsgaders Weth ende Raedt dese beclachten
int Lange ghehoort hadden, hebben als ghenouch uyt ma monde daerop
XXXI. J.
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1575. Dorp liet noch een gat dicht onder tVingerling doorsteecken , so dat het lant so onder water liep, dat men mit
galeyen (die de Gouverneur dede maecken) over tlant
varen mochte.
Den 26 e11 Octobris deden die van der stadt een publicacie ende stelden die cost op een seeckere prijs, te weeten:
een pont botters op 5 st. , die kees op 5 groot , het osse
vleys 3 groot, schapen vleys 2 st. , het inbrouwen bier 5
groot die vaen, mer dit en duerden niet lang.
Om dees tijt begonnen die heeren van der stadt tinne
ghelt te slaen laten, om die knechten daer mede te betalen , belovende dat het selfde wederom vergoet soude worden tot sijnder tijt, ghelijck die Generale Staten oock dat
selfde beloofden schriftelick.
Den 30en Octobris worden Bommene stormenderhant
inghenomen, ende al vermoort dat daerin was, die sergent
doen antwoirden, hoe dat tmerendeel van hemluyden duer den groten
brant van gisteren binaest verdorven was, sagen hen gepriveert van
tnyen hooft, de stadt qualick versien van victualie en andere nootelickheden , dier voortaen niet inne te brengen en souden sijn, nademael tgat
van Borrendame ghestopt is, waerna soude volgen (so sij seyden) als
den borger voorts al uytgeteert ware, dat ze hem alien in 's vijands genade ende onghenade souden moeten stellen. Dit al geconsidereert, ende
insonderheyt dat hem die vijant duer eene trompette veele schoone offeren heeft gedaen presenteren, so dochtet hem raetsaem ten eersten mit
hem te capituleren. Ende u a dat die voorsz. Capiteinen versocht hadden
dat men sonde gaen ad votes, omme te weten ende zeker te wesen
wiens meninge sulcks was, so is ons ende hemluyden gebleecken, dat ze
alle gader van dier meyninghe waren, uytgezondert seven int ghetale,
die presenteerden met het crijchsvolck te levee ende te sterven ; enich
merckelick ghetal verclaerdeu van de anderen , indien den vijant hem
gheen goede conditien en wilde accorderen, dat ze in sulcken gevalle
het uytersten met het crijchsvolck wilden opsetten. Hier of hebben de
voorsz. Gouverneur ende crijsvolck versocbt te hebben acte, die wij hem
geaccordeert hebben bij desen. In oirconde van desen tzegel ter zaecken deser stede hier onder aengehanghen, op den twaleffden Octobris
a° xvc1xxv,

Journaal van Splinter Helmick.

179

1575. maior van Middelburch, Valentijn, bleef daer, ende Schetter met sijn compagnie, ende Joost Hoeck met sijn cornpaignie.
Den

l en

Decembris tooch hopman Ruychaver uut die

stadt Zirckzee met een scuytgen over den dijck bij onse
vloot, die bij Borndam lach.
Den G en December quam hopman Ruychaver voorbij het
hooft onder bet gheschut van die vijand p een varen tot
binnen Zirckzee , met 3 schepen ende 6 schouwen , die
schepen mit coorn gheladen , ende die schouwen mit soldaten, tveendel van Cappitein Jasper, ende hopman Pallinger, Cappitein van het Bredaes veendel, mit sijn veendel.
Den

16 en

December voeren uter stadt 6 scepen voorbij

het clooster Sion naer Hollandt, gheladen met saet; ende
hopman Bemmel tooch met sijn veendel merle uut.
A°. 1576.

Den eersten Januarij haelden hopman Ruyckhaver met
die schouwen ende sijn eerste veendel veel buyts te Noordwel, ende brocht die binnen der stadt, als coorn, vleys,
beesten, ende diergeljeken, want men bij buerten uutvaren sonde met veendels.
Den 9 en Januarij quamen voorbij thooft tot in die stadt
ghevaren 17 schepen, gheladen met alderhande victuaille ,
ende ses schouwen, gheladen met die reste van Cappitein
Jasper sijn soldaten.
Ende Bemmel quam oock met sijn veendel wederom in
die stadt op die selfde schepen ende schouwen.
Den lien Januarij voeren wij met galeyen ende schouwen (met ons ander veendel van Ruychaver, daer Renoy
over commandeerde) uut die stadt ende holpen een schuyt
over den dijck bij een kerckgen, genaempt Rijngerskercke,
al.waer wij etlicke van die vijant in bedremden, menende
die te crijghen, mer omdat den vijand so sterck quam,
12*
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1576. mosten wij die verlaten , in den naem dat ick met 2 adelborsten , ende 10 soldaten schier op den dijck was blitiveti
staen, ten waer mij een clein schuitgen gehaelt had. Ende
ick worde door mijn boven gescoten.
Den Hen snachts toghen wij uter stadt met die voornoemde galeyen ende schouwen (alwaer Jochim Admirael
op was) ende sloeghen in den morghenstont te Noordwel
aen, want wij Baer soldaten in hoorden, die welcke haer
in die kerck beschanst hadden; welcke kerck wij in brapt
staecken , so dat die meeste part verbranden, ende spronghen 12 of 13 boven uut den toorn uyt die clockgater ,
waervan te lijf bleven 2 tromslagers, ende twe vrouwen ,
die eene daervan croop door een spiegat van den toorn,
naeckt met haer kindecken, dat ontrent out was 8 oft 10
dagen , die reste sprongen haer te barsten , ende dander
verbranden op den toorn ; sij waren in al 33 of 34 sterck ,
waeronder waren twee Fransoische edelluyden , die mede
verbranden ; ende die sergent (noch int levee sijnde) namen wij met die tromslagers ende dat kindecken mede in
die stadt; die sergent storf sommighe daghen daerna, want
hij zeer ghequetst was, ende het kindecken worden in die
stadt opghebrocht; den eenen tromslagher onder ons veendel v. oor tromslagher ghenomen, ende den anderen onder
Laporte ; hier mede waren wij once buert quijt ende en
hadden anders gheen buyt.
Den 20en Januarij tooch hopman Ruychaver, die sergent
maior Plucke, ende die burghemeister Joost Swantsz. over
den dijck na mijn heere den prince van Orainge ende die
Staten des lands, om affairen die stadt aengaende.
Den 31 en Januarij toghen uut die stadt 23 sceepen ; om
voorbij thooft te varen, die welcke gheladen waren met
sout, saet, peerden, hout, bomen, ende die compaignie
van Hans Crom , waervan twe schepen aen grout quamen:
die een, mit bomen gheladen, creech die vijant, die reste
quamen behouden over. Dees tijd voer die predicant Her-
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1576. manus Modet mede uut die stadt Bonder weeten ofte
verlof.
Den 6e. Februarij quam hopman Bemmel wederom in die
stadt mit sijn compaignie, voorbij thooft, op ses schauwen.
Den 16e. Februarij quamen van Antwerpen etlicke scepen van oorloogh ende galeyen voor Zirckzee.
Den 25e. Meert voeren die eerste compaignie van hopman Ruychaver ende host van den Enden, met onse galeyen uut binnens lants, ende creghen een schip van die
vijant dicht bij Brouwershaven , twelck ghesoncken wert,
ende sloeghen etlicke van die vijant, ende brochten 6 bootsghesellen ende 2 Spaengaerden gevangen tot bijder stadt
toe ; doers hingen sij 4 bootsgesellen op ende eene Spaengaert, die 2 ander bootsgesellen bleven bij ons dienende,
ende den Spaengaert gevangen geset.
Den 13 en April togen 4 veendels uter stadt op den dijck
tuschen Borndam ende die Flauwersluys, to weeten, teerste
veendel van Ruychaver ende het veendel van Polgrum ende
bet twede veendel van Ruychaver (tveendel van Bernard
bleef tsceep), ende worden terstont weder van daer gheslagen , ende lieten 20 soldaten after, behalven die ghequetste,
waervan hopman Polgrum een was ende sterf daervan.
Den 17e. April meenden die Graef van Holach ons tontsetten door die palisades bij tclooster Sion, twelck faelgeerden , alhoewel dat sij twe brave assauten daer op deden in der nacht, ende verbranden een vliesche boot van
die vijant.
Den 23e. April quam die Graef van Holach voor der
Veer mit al die armeye. Ende den 26' n vielen sij op Sint
Annalant aen tlant, alwaer sij veel volcks lieten.
Den 27 e. Meij quam den Admirael Louis Boisot, op een
Den 12en Martij hebbea die van Woerden die convoy gelicht, di, van
Amsterdam op -Utrecht voeren, elide brochten veel gevangens tot Woerden.
Den 21 en Martij hebben die van Gorcum enige seansen tegen die stadt
over, aen de Brabanse sijde, ingenomen.

182

Journaal van Splinter _Helmick.

1576. vallende water, mit het grote schip Job Janssz. bij Borndam aenleggen, in presenci van sijn Excell e , hoewel nochtans dat hij selfs met mijn heere die Prins dien dach een
duyf in die stadt ghesonden hadde, dat den anslach des
anderdaechs eerst gheschieden soude mit het wassende water, daerop souden wij van binnen tegens uut gecommen
hebben mit onse vloot, om die victuaille over den dijck te
crijghen. Ende so den Admirael met het scip op een hooft
quam te sitten , wort het schip also doorschoten met grof
geschut van die vijant, dat het int laetste omviel ende
sonck te grondt, so dat den. Admirael selfs daer bleef met
die meeste part van het volck, ontrent 100 en 50 man,
met nog twe hue schepen , die verbrant worden door het
vuer van ons selfs volck.
Des nachts daeraen volgende toghen wij met onse vloot
uter stadt, ende ginghen onder den dijck bij Borndam
liggen , menende dat sij van buyten al even wel aencommen souden, ghelijck sij ons daechs te voren gescreven
hadden door die duyf; twelck niet en gheschiede.
Den bell Junij quam Hans Crom, die cappitein, over den
dijck in die stadt met brieven, ghescreven van sijn Excelle:
dat inhoud was, indien wij die stadt noch 6 weecken houden mochten, had hij moets ghenoch om ons tontsetten.
Den 13 e11 Junij snachts voeren wij met onse vloot tegen
den dageraet onder den dijck bij die Flauwersluys, menende dat die vloot van buyten aen commen soude, ghelijck wij haer ontboden hadden, want die vijant daer niet
sterck en was; mer sij quamen niet, duer faute dat etlicke
scheepen verdoolden duer den mist, ende oock dat die
bootgesellen ende soldaten niet zeer willich en waren.
Den Men Junij quamen die schepen van buyten, meneirie ons binnens dijck te vinden mit onse vloot , ende
so daer aen te slaen; dan so sij haer daechs te voren niet
vertoont en hadden — ghelijckt gheaccordeert was — so
en lieten wij ons dien dach daer niet vinden , want die

Journaal van Splinter
1576,

183

vijant hem tuschen dach ende nacht daer oock so versien
had van gheschut ende beschanst, dat men daer immers also
qualick sonde aen moghen commen hebben als bij Borndam.
Den 24en Junij heeft die Gouverneur Dorp , mit etlicke
van ons Capiteinen ende die Borgemeesters, met den vijant gheparlementeert op den dijck bij tVingerling, tuschen
beyde die gaters; mer sijn niet gheaccordeert, want sij
wilden van het crijchsvolck daeruut kiesen ende ghevanghen houden ende van die borgerye, so dat men alle middel socht om daer duer te slaen, twelck niet wel moghelick was om doen.
Den 28 eli Junij heeft den vijant weder begeert te parlementeren , mer ons volck heeft daer niet willen ghaen.
Den 29 en heeft den vijant wederom begheert te parleraenteren, ontbiedende, indien sij lien dach niet en accordeerden , so en sou daer gheen ghenade meer voor ons
weesen ; dus is ons volck weder daer gegaen , ende sijn
mit den anderen gheaccordeert uut te trecken mit ons
ingheslagen veendels, sonder tromslach , dan mit ons geweer, sonder die lonten brandende, ende onse eyghen bagagie en anders gheen, noch gheen borgheren mosten mede
uut trecken.
Mosten die stadt overgeven door faute victuaille ende
cruyt van ammonicie.
Den 2 e3 Julij sijn wij mit elf scheepen daer uut die
stadt Zirckzee getoghen; ende den selfden dach quam ick
binnen der Veer, omdat ick cranck was, mer ons veendel
quam den 3 en Julij daer binnen.
Den 3en Julij mosten wij die 11 schepen wederom te
Zirckzee laten brengen, want twas so geaccordeert ende
hadden oock van haer bootsgesellen daerop gelaten.
Den 4 en Julij liet ick mij na Vlissinghen voeren, menende dat ons veendels daer commen souden, mer sij
togen den selfden dach binnen Middelburch.
Den 5 en Julij liet ick mij te Middelburch brenghen.
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Den 10en Julij toghen wij met beyde ons veendels Ea

Sommersdijck alwaer wij den 13 en ghearriveert sijn.
Den 14en Julij toghen beyde ons veendels bij Hercking
op den dijck, bij sommighe ander veendels, die haer aldaer
van voren beschanst hadden, want men verrnoyden dat die
vijant daer opt lant sou vallen.
Den 15en Julij liet ick mij na Delft voeren, omdat ick
cranck was, ende ben den H en daer gearriveert.
Den 19en Julij toghen beyde ons veendels na Claeswael,
ende den selfden dach sijn sij daer gecotnmen.
Den 28en Augustus ben ick weder van Delft gescheyden
ende den selfden dach gearriveert int lant van Strijen, op
Claeswael bij mijn veendel , ende worden gelogeert ten huyse
van een weduwe, genaempt Crijntgen Lievens, op hare
costen, tot dat ick van daer tooch.
Den lesten Septembris ghetoghen mit die veendels van
Claeswael, ende overgevaren op die Cluendert, den Ruygenhil ende Fijnert, ende worden daer gelogeert.
Den Ben Octobris ghetoghen mit die veendrich Willem
de Jong, ende met die esquadre van Hans van Diest , op
het casteel te Sevenberghen.
Den 18e11 Octobris quam Cappitein Crissonniere met
sijn compaignie daer, so dat ick wederom na die Clundert
tooch met mijn volck.
Den lesten Octobris weder getogen mit het selfde volek
op het casteel te Sevenberghe.
Den 2en Decembris wederom ghetoghen na die Clundert
mit mijn volck, want Cappitein Hans Crom quam daer in
mijn plaetse mit sijn compaignie.
Den 9en November toogh hopman Ruychaver met die helft van beyde
sijn compaignien van die Cluendert, ende arriveerden den 12e1 binnen
Delft. Den 21en December toghen sij nut Delft, ende namen den 26en
Sparendam in. Den 7en Januarij of daer ontrent tooch die vijant uut
die schants na Haerlem toe.
Den 30en December worden Willem de Jong, onse veendrich, op

Journaal van Splinter Relmich.

185

A. 1577.
Den 14en Januarij ghetogen mit beyde die veendels van
die Cluendert, ende gearriveert den selfden dach te Middelhernis (te Middelhernis was ick gelogeert ten huyse van
op sijne costen , tot dat ick vertrok). Ende ontrent den lesten Januarij sijn wij daer te scheep gegaen,
ende gevaren voor thooft van Zirckzee, van daer voor Armuyen, , ende so voorts na Berghen op Zoom, met meer
andere veendels, menende daer een aenslach op te maecken , twelek faelgeerden , so dat wij wederom toghen, ende
sijn ghearriveert op
Den 7" Februarij mit ons veendel alleen in den Briel,
bij Cappitein Trillo; ende het ander veendel van Ruychaver tooch na Sparendam toe.
Den lesten Februarij ghetoghen uut den Briel met het
veendel; den selfden dach in den Haech gearriveert.
Den eersten Mertij uten Haech ghetoghen mit het veendel, ende den selfden dach te Leyden ghearriveert.
Den 2" Meert te Leyden te scheep gegaen mit het
veendel, ende den selfden dash op Sparendam ghearriveert.
Den 19" Mertij heeft mij hopman Ruychaver het veendel gheschoncken op Sparendam in sijn logement, twelck
Willem de Jong ghevoert had.
Den 28" Mertij heeft mij die Lutenant Johan van Renoy tselfde veendel (door bevel ende van wege hopman
Ruychaver) in die Kant overgelevert op Sparendam, in pre.
senci van alle die knechten , ende hebben mij oock voor
haer veendrich gekent, na dat mij Renoy dat selfde duer
ghenoech bevolen had wel te bewaren.
Den 16en Octobris , also mij den hopman ontboden had,
Sparendam in die kerck door sijn arm gheschoten , staende met die Gouverneur Senoy ende Ruychaver ende deviseerden, ende dat van een soldaet
die haer een eerschoot scheneken Wilde (so hij seyde), ende worden binnen Delft gebroclit, alwaer hij sommighe daghen daerna sterf.

186
1577.

Journaal van Splinter Helmick.

ben ick in persoon alleen getogen van Sparendam na hopman Ruychaver, dien ick ter Goude den 17" Pant ; doers
reysden ick met hem na die Nieupoort, aldaer bleef ick
dien nacht.
Den 18" Octobris tooch ick mit Brie soldaten van daer
door Schoonhoven ende door Ise:stein , tot den Doorslach
toe, ende voorts over die vaert tot binnen Vyanen, alwaer
ick bij die poort in den Gulden Hoorn ter herberghe
ginck , ende smorgens vroech, den 19 en dach, soo haest
als die poorte op waeren, quam den anderen veendrich,
Robbert de Bruyne, daer in die stadt valle y, mit een 50
man, ende besetten die Gorcumse poort; ende die 3 soldaten die ick merle gebrocht had (ende noch 6 soldaten, die
den selfden nacht oock in die stadt geslapen hadden) daermede besetten ick die ander poort, ende namen den poortier die sluetelen of, besettende stracks bet slot van achter
ende voren wel. Terstondt dede die heer van Hunnepil
duer sijn dienaer mij vraghen , wat ick begheerden , ende
van wiens wegen ick dat dede. Ick antwoorden hem, dat
ick dat dede van weghen die Staten van Hollandt , van
wiens weghen ick begheerden op het huys te sijn; hij dede
mij vraghen, of ick bescheyt daervan hadde. Ick antwoorden, ia: of hij mij daervoren aensach sulcks te beginnen
sonder bescheyt te hebben; hij antwoorden, het was hem
eens wedervaren , so dat hij mijn bescheyt begheerden te
Den 17 en Octobris tooch ons veendel van Sparendam, ende quam den
selfden dach binnen Leyden.
Ende den 22 en Octobris togen sij weder uut Leyden, ende quamen den
23en in de Nieupoort, ende daer gefourriert.
Den 25en Octobris tooch een esquadre van ons veendel uut die Nieupoort, convoyerende een cleyn ijseren stuckgen geschut, tot Vianen opt
huys, alwaer sij geaccommodeert warden.
Den 30en Octobris tooch die Lutenant Renoy ende sergent Mol met
noch een esquadre te Vianen opt hays, ende sijn daer geacommodeert
geworden.
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1577. sien. Ick antwoorden, dat hij die hamey openen soude,
ick wout hem tonen, twelck hij doen soude op geloof dat
men niet en sou schieten (so hij semblant toonden); want,
in die plaetse van die hamey open te doen, stiet sijn poortier die wervel mit die voet van die valbrug, so dat die
valbrug op snelden, ende om datter doen etlicke schueten
worden gheschoten (want sij van boven het slot 3 mael
geschoten hadden) begheerden die beer van Hunnepil, om
sijn dochters wil, dat men ophouden sou mit schieten, ende
tonen bet bescheit dat men hadde aen die wet van der
stadt : hij wildet slot geern openen, indien sij bekenden
dat het bescheit ghoet waer. Middeler tijt quam hopman
Ruychaver selfs, ende sprack met die heer van Hunnepil,
seggende, dat hij iemant beneden seinden soude, hij soude
een veendrich in die plaetse boven seinden , ende tonen
den selfden sijn bescheyt; twelck so geschiede , want den
hopman mij tot twe reysen toe boven sont, tegens den
onderdrost, die afquam om het bescheyt te sien.
Bit geschieden smorgens te acht hueren; ende sachternoens quamen die soldaten ebrst daerop, te weeten een
esquadre van die eerste compaignie van de hopman; ende
die ander drie esquadres quamen den selfden dach in die
stadt ende worden Baer gefourreert.
Den D en Octobris heeft mij hopman Ruychaver met
brieven aen die Staten van Hollant gesonden, haer te kennen ghevende die saecke van Vianen.
Den 20en ben ick weder met brieven van die Staten
gereist op Leiden.
Den

gereist door Woerden , ende gecommen tot

21 en

Utrecht den
Den

23en

Den

25 en

22en.

gecommen tot Vyanen.
Octobris heeft mij den hopman weder geson-

den aen die Staten, om haer gelt te versoecken voor beyde
die veendels (want wij die tijt geen scrijver en hadden);
waerop sij mij den 20 en ordonnancie gaven , voor elck veep,
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1577. del 14 daech, to weten 1300 gl., op Jan Lucasz., rentmeester tot Leyden; twelck ick op den

November
ontfangen heb, ende ben stracks door Woerden ende
-Utrecht getogen , so dat ick hetselfde den 2 en Novembris
l en

den hopman Ruychaver binnen Vyanen aengetelt heb.
Den 22 en Novembris bin ick mit onse halve compaignie
ende met het veendel binnen Gorcum getogen.
Den 26en Novembris ben ick met het veendel uut Gorcum ghetogen, 'ende den selfden dach binnen Vianen gearriveert ende in die stadt gefourreert geworden.

A 0. 1578.
Den

Januarij verscreven ons die Staten om tot Geertrudenberch te trecken in garnison maer die knechten
8en

en wilden niet vertrecken sonder haer afreeckening te
hebben, so dat sij mij mit mijn veendel 14 daech lang
bewaerden in mijn logement.
Den

22 en

Januarij ghetogen met het veendel uut Vianen

duer der Gouw, ende gearriveert binnen Leyden den 24en,
want ons die Staten doen aldaer verschreven hadden.
Den

2 en

Februarij sijnder 5 van onse soldaten tot Ley-

den gevangen gestelt door sommige van die Staten, om
der muyterye wil van Vyanen ; die welcke alle 5 op den
Seri

Februarij int bos van den Haech door die roy roey

gehangen worden, van wegen die Generale Staten.
Den

8en

Februarij getogen uut Leyden mit het veendel

Den 23en November is die Coronel Helling in die furie doorschoten
gheweest binnen Amsterdam, want (na dat sij die stadt ingenomen hadden) Baer wederom uutgedreven worde mit gewelt, mer so sij die Coronel Ruychaver gevangen hadden, hebben sij hero alle sijn clederen uutgetogen, na dat sij met hem geaccordeert waren vant ransoen, ende
daerenboven moordadich vermoort, namentlick van eender genaampt den
Rijser.
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1578. binnen den Haech , ende den

9en

van daer getogen door

Delft, ende bleven dien nacht te Rotterdam; sanderdaechs
toghen wij van daer, ende quamen op den

lien

Februarij

binnen Gheertrudenberghe, waer wij gefourneert worden
twe daghen daerna.
Den

5 en

Meij ghetoghen uut Gheertrudenberge mit het

veendel, ende den selfden dach ghearriveert voor Rotterdam , ende des anderdaechs den

ben

gepasseert door Rot-

terdam ende door Delft, ende den selfden dach gearriveert
binnen Leyden.
Den

lO en

Den

25"

Meij tooth ick in persoon tot Utrecht.
Meij is het veendel ghetoghen uut Leyden
27en sijn sij bin-

ende gearriveert voor Haerlem, ende den

nen der stadt ghecommen, mer also ick tot Utrecht was
en was ick daer niet bij.
Den

lien

Junij quam ick wederom tot Haerlem bij mijn

1 l en

Junij savons te scheep gegaen mit het veendel

veendel.
Den

uut Haerlem, ende ghearriveert binnen Leyden op den
12 en Junij.
Den 22" Junij gevaren uut Leyden mit het veendel,
ende den selfden dach ghearriveert op Sparendam.
Den 23 en Junij op Sparendam verscheept mit ons veendel; ende ons Oversten, Arent van Duvenvoorde, ende Teilinghen haer beyde veendels quamen oock uut Haerlem,
ende voeren also ghelijcker hant vant last om na Campen
te varen, achtervolghende het bevel van mijn Heeren die
Den 27en Meij sijn tot Amsterdam die beelden in stucken gheslaghen
ende die grauwmonnicken mit etlicke van die wet ter stadt uutgeleyt.
Den 29en Meij sijn die beelden tot Haerlem in stucken geslagen in
etlicke kercken.
Den 20en Junij isser een Engelsman in den Haech gejustificeert van
wegen die Staten des Lands, om die beeldestormerij wil van Haerlem ;
worden eerst geworcht ende daer na aen die galch mit die beenen opwaerts gehangen.
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Staten; wij bleven dien nacht tscheep voor Amsterdam
opt water ligghen,
Den 24 en ghearriveert onder het lant van Campen, ende
bleven dien nacht tscheep ligghen.
Den 25 en Junij sijn wij aen het lant ghetreden, alwaer
ons George de Lalain, graef tot Runnenburch, vrijheer
van Vilis, peer tot Vileroy ende Semay, stadholder over
Vrieslant, Groeninghen ende Linghen etc., ontfangen heeft.
Ende wij sijn voorts ghetoghen voor Campen, in een dorp
genaempt Bruynuppe, alwaer wij vonden hopman Vliet
ende Weda mit haer veendels; ende het sGraven veendel
lach in het clooster ghenaempt den Oort ; daer bleven wij
twe nachten in, ende worden doers in het voornoemde dorp
ghefourreert; hopman Hotting lach beschanst aen dander
sijde van die stadt, bij die Venpoort aen dlJselcant; hopman Muylert lach mit sijn veendel over dthel, voor die
brug, beschanst; hopman Rijnswou lach met sijn veendel
op het Sluyscken.
Den 25 en quam hopman Caerl van Wijngaerden oock
uut Noordhollant mit sijn compaignie aen lant, in het clooster genaempt den Oordt, ende worden daerna oock in het
dorp genaempt Bruynuppe gelogeert bij ons.
Den 25 en Junij snachts sijn wij gegaen mit ontrent 200
man , so van ons Overste sijn. veendel , Teilinghens veendeel ende bet onse, om een muelen bij die Sellebroederspoort in te nemen; twelck wij deden; dan so daer gheen
pioniers en waren, om ons te moghen beschansen, so sijn
wij weder mit gemack terug ghetoghen.
Den 26 en Junij sachternoens Bede die vijant een uutval
bij dese muelen, ende cregen ghevangen ons Oversten sijn
veendrich , genaempt Sauwenbalch, mit een van onse soldaten; ende een sneden sij den pals of; mer terstont daerna
namen wij den voorgenoemden muelen in ende beschansten ons daer. Den selfden avont tooch ick ende Wijnghaerden met ons twe vliegende veendels in die schans
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op die wacht; doen stack den vijant die ander muelen, die
naerder onder die stadt stout ende beschanst was, in brant.
Den 28en Junij quam hopman Heinrich van den Berch
oock uut Noord-Hollant mit sijn veendel , ende worden te
Bruynnuppe ghefourreert.
Den 29" Junij quam een galey van Hoorn bij die stadt
ligghen om bet water te bevrijen.
Den len Julij quamen daer twe metalen stucken van
Hoorn.
Den 3en Julij hebben wij met onse veendel dicht onder
die Haechpoort, tuschen die verbrande huysen, geschanst.
Den 5 en Julij sijnder twe veltstucken ghestelt op die
muelenwerf bij die Haechpoort, ende ons Oversten Lutenant, Capitein Smit ende hopman Willecken van Angheren eysten die stadt op, van wegen mijn p eer van Vilis en
het ghemene Ridderscbap van dien Lande, maer sij wilden
geensins daerna hooren.
Den Gen Julij begost men te schieten mit die twe veltstucken op den hoecktoorn van dIJselkant.
Den Ten Julij quam des Oversten veendrich Souwenbalcb
weder uyt die stadt voor een maent colts ; ende den selfden Bach quamen van Enckhuysen 2 ijsere sakers, schietende 30 pont ijsers; daer was bij een last cruyts mit 100
koghels.
Den Ben Julij quam Mr Thomas Bots van Utrecht mit
5 cortouwen ende 300 coghels.
Den 10'n Julij snachts heeft hem hopman Vliet dicbt
voor aen dlJselbrug beschanst.
Den 11 en Julij sijnder uut Suyt-Hollant 33 tonnen cruyts
gecommen.
Den l2 en Julij heeft men mit 3 cortouwen ende 3 veltstucken gheschoten op 3 toornen, te weten : die toorn op
diJselkant, den toorn van die Haechpoort, den toorn naest
die Haechpoort; in als gheschoten tot 236 schoten toe.
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1578. Den selfden dach quamen daer 12 grove tonnen cruyts
van die van Amsterdam.
Den 13en Julij begonsten die berchgravers die Haechpoort te ondergraven; gheschoten ontrent 40 schoten.
Den 14en Julij heeft men 3 cartouwen in den boomghaert ghestelt; gheschoten ontrent 30 schoten. Des avonts
worden hopman Teilinghen bij bet gheschut doot geschoten.
Den 15 en Julij worden gheschoten ontrent 10 schoten.
Den 16en Julij worden hopman Teilinghen begraven in
een dorp genaempt Saling. Den selfden dach worden mit
2 cortouwen ende mit 2 veltstucken verschoten anderhalf
last cruyts , ende schoten bresche neffens den toorn die
naest die Haechpoort stont.
Den 17en Julij die bresche noch grocer gheschoten mit
die 2 cortouwen ende 2 veltstucken ; gheschoten ontrent
184 schoten, des nachts oock etlicke schoten geschoten.
Den 18en Julij sari& den vijant een brief uter stadt,
begherende te parlementeren.
Den 19en Julij sijn sij geaccordeert om uut die stadt te
trecken mit haer baggagie, mit ingheslagen veendels, sonder vuer noch tromslach, mits condicie dat men haer convoyeren soude vrij ende onbehindert tot op sRijcks bodem
toe; sij waren 2 veendels ende ontrent 5 hondert man sterk.
Den 20en Julij toghen sij uter stadt, ende het veendel
van hopman van den Berch, het veendel van Teilinghen,
ende wij met het onse toghen door die stadt Campen om
haer te convoyeren ; wij togen dien dach door Graffors
ende door Geelmuyden, 1 mill, ende voeren over het water tot Swarte Sluys toe; daer deden sij des aeons eedt,
in presencie van onse hopluyden, dat sij in 6 maenden
niet en souden dienen. Den selfden dach toch des Graven veendel , hopman Hotting sijn veendel ende hopman
Muylert haer veendels binnen Campen, ende bleven daer
in garnison ligghen.

Den 21 en Julij ghetoghen tot Meppel toe, 1 mil,
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Julij ghereden door Ruynen, 1 mijl, ende van

daer tot Beile, 2 mijlen.
Den nen Julij ghereden door Borck ende door Vruelde
ende door Oosthesselen tot Koeverden toe, samen 2 mijl
een half.
Den 24en Julij hebben wij haer gheconvoyeert een weinich buyten Koeverden tot in het graefschap van Bentem
toe ; daer scheyden wij van haer, ende reden doen weder
door Koeverden tot Dalen toe, 1 'nip, ende van daer tot
Slees toe , 1 mijl.
Den 25 en Julij ghereden door Swijl, Wesup, Vruelde,
Borck tot Beile toe, te samen 2 mijlen, ende voorts tot
Aensen toe, daer bleef die helfte van onse veendel, 1 mijl,
ende ick tooch voorts door Ruynen mit die ander helfte
van mijn veendel tot Aechten toe, een half mijl; die 2
veendels van Heinrick van den Berch ende Teilinghen
bleven tot Ruynen.
Den 26en Julij ghereden door Wijck, voorbij het clooster
te Dickelen , ende door Meppelen tot Swarte Sluys toe,
samen 2 mijlen ; ende het veendel van hopman Heinrick
van den Berch ende Teilinghen voeren over tot Geelmuyden.
Den 27 en Julij ghetoghen door Gheelmuyden, Graffors,
ende Campen , tot Bruynuppe in ons oudt logis , samen
1 mijl.
Den

30en

Julij gheschiet reveue tot Bruynuppe door

ons Overste Arent van Duvenvoorde.
Den 31 en ghetogen door Campen mit onse 5 Hollansche
veendels, te weten: ons Overste sijn veendel, ick mit het
mijne, Teilinghen sijn veendel , Wijnghaerden het sijne,
ende Heinrick van den Berch bet sijne, om voor Deventer te trecken om die stadt te belegghen ; ghetoghen dien
Bach voorbij het clooster te Claerwater ende door Hattem,
1 mijl, ende tot het clooster te Hulsberghen toe, een
half mijl ; daer bleef het veendel van Wijnghaerden ende
13
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1578. Heinrick van den Berch ; ons veendel tooch tot Wapenvelde in die buerschap van Heerde ; ende het veendel van
Teilinghen tooch tot Heerde toe.
Den len Augusti ghetogen door Heerde ende door Wu,
1 mijl, tot int Nubroeck toe, oock een mijl ; het veendel
van Teilinghen tooch int Aubroeck; Wijnghaerden tot Tep
toe; ons Overste veendel ende Heinrick van den Berch
toghen tot Derwolde toe , samen 2 mijlen.
Den

Zen

Augusti savons ghetogen door Derwolde, ende

voeren over dIJsel voor Deventer mit onse 4 veendels ,
als ons Oversten sijn veendel, het onse, Teilinghen ende
Heinrick van den Berch , ende dat bij een edelmans buyscken genaempt Brienen , waerop een veendel Gascoingers
lach; in het clooster te Diepenveen lagen 2 veendels Gascoingaerts , daer ter sijden vonden wij 10 van des Graven
veendels, Heer tot Vilis etc. Te weten het veendel van
die Heer van Rijnswou, Weda, Vliet, Haen, Wterwijck ,
Wermelo, Grovestein , Matenes, Esschode , Althof. Aen
die westsijde van dUselkant lach hopman Hageman mit
2 veendels beschanst, deene schans noordwaerts ende die
ander aen den ellenbooch suytwaerts, beyde op dIJselkant.
Den

3 en

Augusti quam het veendel van Wijnghaerden

oock daer; ende den selfden dach toghen die Ghascoingaers van het huyscken Brienen ende uut het clooster
Diepenveen , om wederom na Hertooch Casimirus te treeken, daer sij van daen ghecommen waren. Oock mede den
selfden dach heeft ons Oversten mit sijn Lutenant, Cappitein Smit , Wijngaerden ende Heinrick van den Berch
die stadt Deventer berent ende besichticht, sodat die moffen
een uutval deden mit 20 peerden ende ontrent 200 man to
voet, so dat wij met ons 5 vliegende Hollansche veendels
op schermutsinghe tegens haer toghen ende dreven haer
weder in die stadt ; sij hadden 6 ghequeste peerden, daer
tegens creghen sij eenen van ons ghevanghen , te weten
die soon van Herman van Zuylen. Des nachts hebben
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1578. ons volck een loopschans ghemaeckt op een klein berchgen ende op die Galchberch ; ende Wijughaerden ende
Haen togen mit haer veendels aen die oostsijde van der
stadt in een clooster ghenaempt Hunnepel.
Den

4 en

Augusti toghen ons Overste sijn veendel, ick

met het mijne, Heinrick van den Berch ende Teilinghen
sijn veendel (daer sijne veendrich Boene hopman die tijt
af worden) op dat clein berchgen, daer die loopschans
snachts op gemaeckt was, ende maeckten ons hutten aldaer; ende 3 van des Graven veendels toghen in die loopschans op die Galchberch, ende maeckten haer hutten
aldaer. Des nachts naerder gheschanst aen die Norenborgher poort, waerin toghen 4 van des Graven veendels,
ende doen branden die vijant een oliemuelen af voor die
Norenburgherpoort.
Den

5 en

Augusti snachts naerder aen die 9 muelens

gheschanst.
Den G en Augusti quamen in bet clooster te Hunnepel
3 veendels van weghen Graef Johan ende tlant G-elder,
als : Gherrit de Jong, Evert van Waghening ende Raeshoorn. Des nachts worden noch naerder geschanst aen
dlJselkant.
Den 7 en Augusti tooch Hageman mit een veendel vooraen dlJselbrug in een schans, die den vijant verlaten had.
Den 8e11 Augusti snachts hebben wij met onse 4 veendels 4 muelens inghenomen ende daer beschanst, ende ter
sijden aen noch een muelenwerf beschanst, dicht onder die
Norenborgherpoort. Den selfden nacht heeft Wijngaerden,
Gerrit de Jong, Evert van Wagening ende Raeshoorn ,
een schans gemaeckt op die suytwestsijde van dIJsel , bij
Santpoort, ende worden besloten ghemaeckt ; ende Rageman branden het wachthuyscken op die IJselbrug af. Den
selfden nacht worden 2 cortouwen mit een halve cortow
gestelt recht voor die Norenborgertoorn mit een veltstuck.
Den

9 en

Augusti toghen alle 4 die voornoemde veendels
13*
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daer in die besloten schans ; ende den vijant schoot den
tweden schoot (mit een ijser van 60 pont) een van de 4
muelens onder die voet , daer ons volck onder beschanst
laghen, so dat daer enighe onder bleven , ende oock etlieke ghequetsten; ende onse volck schoten lien dach mit
die halve cortow op die Norenborgher toorn ontrent 16
ofte 18 mael.
Den 10 en Augusti gheschoten ontrent 12 of 14 mael.
Den li en Augusti gheschoten ontrent 8 of 10 mael. Des
snachs heeft mijn hopman ende Heinrick van den Berch
een muelen helpers beschansen bij die Bruynpoort.
Den 12 en Augusti smorgens toghen Wterwijck ende Olthof in die voornoemde meulenschans op die wacht. Den
selfden dach schoot ons volck mit die 2 cortouwen ontrent
20 schoten.
Den 13 en Augusti gheschoten ontrent 8 ofte 10 schoten.
Den selfden dach worp ons volck die meulen onder die
voet, die beschanst was bij die Bruynpoort. Des snachts
worden geschoten van ons volck 4 schoten.
Den 14en Augusti schoot men int gansche legher vieLoire, oock mit 14 metalen stucken, so cortouwen half cortouwen , veltstucken ende een slang , want Don Johan
veel volcks afgheslaghen was bij Lueven : daer bleven wel
7 van sijn principale hoofden, so Coronels als andere Cappiteinen.
Den 15 en Augusti worden een schans ghemaeckt tuschen
die Siecken ende die Berchpoort aen die oostsijde. G-heschoten ontrent 20 schoten.
Den 16en Augusti worden een schans ghemaeckt neffens
die Siecken, om een ticheloven. (gheschoten ontrent 12
schoot.
Den 17en Augusti worden een schans ghemaeckt om het
Den *Nen Augusti deden Johannes ende Petrus Dathenus die eerste
sermoenen in die Minnebroeders kerck.
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1578. capelleken, tusschen den ticheloven ende die IJselschans,
op die suytwest sijde. Den selfden dach begonst men die
myne te graven na die Norenborgher toorn , om die te
moghen doen springhen. Gheschoten ontrent 12 schoot.
Den 18en Augusti begonst men een beslote schans te
maecken op dlJselkant, bijnaest teghens der Wolde over,
om het grofgeschut daerin te moghen nemen (oft noodt
waer); want daer tijding was ghecommen, dat die stadt
ontset soude worden. Gheschoten ontrent 14 schoten.
Den 18 en Augusti worden die soon van Herman van
Suylen weder uut die stadt ghesonden voor een maents
solts. Gheschoten ontrent 6 schoten.
Den 20en Augusti gheschoten ontrent 8 schoten.
Den 21 e1 Augusti begonst men een besloten schans te
maecken op dlJselkant aen die noordwest sijde, dicht onder die stadt bij die Norenborger toorn. Gheschoten ontrent
16 schoten.
Den 22 en Augusti savons tooch ons Overste veendel in
die besloten IJselschans voornoempt op die wacht, ende
maeckten sanderdaechs haer hutten aldaer om daer te blijven; ende ick tooch mit mijn vliegende veendel bij het gheschut op die wacht, dat voor die Norenborger toorn stout.
Gheschoten 4 schoten , snachts gheschoten 1 schoot; ende
gestelt 2 cortouwen op den eersten muelenwerf, ende 2
cortouwen besijden die muelenwerf op die wech, na die
Norenborgerpoort te tijden.
Den 23en Augusti tooch hopman Haen uut het clooster
te Hunnepel in die schans tuschen die Siecken ende die
stadt, ende hopman Raeshoorn tooch uut die IJselschans
in die schans die om bet capelcken was ghemaeckt. Ende
Gherrit de Jong ende Evert van Wagheninghen toghen
oock uut die voornoemde IJselschans in die schans om den
ticheloven ghemaeckt , ende maeckten haer hutten in die
schansen om die te bewaren. Gheschoten ontrent 40 schoten. Des avons tooch ick mit mijn vliegende veendel in
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1578. die besloten IJselschans bij die Norenborger toorn om daer
te blijven; snachs een halve saecker ghestelt op die wech
bij die 2 cortouwen.
Den 24 en Augusti tooch hopman Heinrick van den Berch
bij ons in die besloten IJselschans om daer te blijven ;
doen maeckten wij onse hutten daer alle ghelijck. Gheschoten ontrent 80 schoten.
Den

25 en

Augusti gheschoten ontrent 10 schoten.

Den 26 en Augusti gheschoten ontrent 40 schoten; snachts
worden die blinden gegraven, om van onse schans vrij te
moghen ghaen tot onder die muelenschansen.
Den 27 e11 Augusti gheschoten 6 schoten ; snachts worden
die blinden gegraven, om vrij te moghen ghaen tot die leste
muelen bij dlJselbrug.
Den 28" Augusti smorgens branden Hageman dIJselbrug dicht aen het Tolhuysken af. Gheschoten 2 schoten;
snachs worden die blinden gegraven om vrij moghen ghaen
tot die Bruynpoort toe.
Den 29° Augusti wederom dlJselbrug aenghesteecken
int midden ; gheschoten 17 schoten; savons quam hopman
Boene mit sijn veendel oock in onse besloten IJselschans
op die wacht om daer te blijven; snachs een besloten
schans gemaeckt dicht neffens onse schans om die amonici
daer in te berghen.
Den 30" Augusti dlJselbrug weder aen brant ghesteecken dicht aen die schans daer Hageman in lack. Geschoten

8 schoten.

Den

31 en

Augusti die brag wederom aen brant ghesteec-

ken. Geschoten 4 schoten; snachs begonst men een besloten schans te maecken aen die wech tusschen die Berchpoort ende die Bruynpoort.
De laeste Augusti begonst men in Brabant allenthalven openhaerlick
te predigen.
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1578. Den l en September snachs een loopschans ghemaeckt, van
die muelen voor die Bruynpoort tot bij een muelen voor
die Berchpoort.
Den Zen September deden die moffen een uutval met 2
hondert man, ende sloeghen die wacht op in die voornoemde
loopschans, ende creghen ghevanghen een corporael mit
een soldaet van die compaignie van Esschode. Gheschoten
3 schoten; snachs is die brag weder aen brant ghesteecken.
Den 3en September die IJselbrug weder aen brant ghesteecken.
Den 4en Septembris worden een tromslager aen die stadt
noch een mael ghesonden , om te versoecken die ghevanghens te moghen lossen voor een maent sults, ghelijck sij
met die Graef gheaccordeert waren , mar sij en wilden den
tromslager gheen ghehoor gheven , so dat sij daer mosten
blijven. Gheschoten 1 schoot. Den selfden dach worden
die schans om die Galchberch besloten ghemaeckt. Savons
worden die Lutenant van hopman Vliet doot gheschoten;
snachs die brug weder aen brant ghesteecken.
Den 5en Septembris snachs begonst men te graven om
die graft te vullen tusschen die Bruynpoort ende die Norenborger toorn. Gheschoten 4 schoten.
Den Ten Septembris geschoten 13 schoten; savons worden
die veendrich van hopman Vliet doot gheschoten ; snachs
dlJselbrug weder aen brant gesteecken.
Den Ben Septembris deden die moffen een uutval op die
pioniers die de graft toeworpen , so dat aen beyde sijden
Den len Septembris worden gevoert in die voornoemde amonicischans
4 veltstucken mit een slangh en alle het sceep dat daer was.
Den 3en Septembris worden tot Amsterdam alle die beelden in stucken gheslaghen.
Den 4en Septembris worden tot Haerlem noch een mael, ende tot
Wesup ende Muyen alle die beelden in stucken gheslaghen.
Den 5en Septembris worden te Campen die grote kerck leech gemaeckt
van alle beelden ende afgoderijen , om daerin te predicken.
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1578. etlicke soldaten bleven ; sij lieten haer voerder daer doot
ligghen ende een soldaet van den hueren worden ghevanghen. Gheschoten 13 schoten.
Den

9en

Septembris gheschoten 7 schoten.

Den 10en Septembris gheschoten 12 schoten.
Den lien Septembris quam hopman Muylert van Campen in die nieu besloten schans, ghemaeckt tusschen die
Bruynpoort ende die Berchpoort aen die wech. Gheschoten
11 schoten; snachs herstelt 2 cortouwen van die wech ende
ghestelt ter sijden int velt bij die muelens.
Den 12 en Septembris gheschoten 98 schoten; ende schoten
een ôlein toorncken ter sijden van die Norenborghertoorn af.
Den 13en Septembris gheschoten 1 schoot. Savons tooch
hopman Wterwijck van die Galchberch mit sijn veendel in
die schans bij Muylert , ende maeckten haer hutten sanderendaechs daer om te blijven ; snachs is die dienaer van
mr

Thomas Both geschoten mit 2 lodes seffens, genaempt

Stam van Utrecht.
Den 14en Septembris toghen hopman Wermelo en Esschode 000k van die Galchberch in die schans bij Muylert
ende Wterwijck om daer te blijven, maeckende haer hutten ; ende hopman Grovestein bleef op die Galchberch ;
ende den selfden dach tooch hopman Weda mit sijn veendel van die wech, daer hij altijt gheleghen had, bij hopman
Grovestein op die Galchberch.
Den 15en Septembris gheschoten 1 schoot. Snachs sterf
die dienaer van

mr

Thomas Both , ghenaempt Stam van

Utrecht , een expert canonnier.
Den

16en

Septembris gheschoten 24 schoten.

Den

l7en

Septembris gheschoten 1 schoot.

Den l8en Septembris tooch hopman Esschode uut die
schans bij die Berchpoort , ende tooch na Oldenzeel om
aldaer in garnison te ghaen legghen. Den selfden dach is
den voornoemden Stam van Utrecht in het clooster van
Diepenveen begraven.
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1578. Den 19en Septembris gheschoten 10 schoot. Snachs heeft
men 2 veltstucken ghestelt op die muelenwerf, die beschanst was bij die Bruynpoort; men heeft dien ghenomen
uut die amonicischans, ende dander die voor die schans
stont bij die cortouwen. Den selfden nacht sijn onse minuers in die mijne van den vijant ghecommen, ende cregen
daerin een ton pecks, bijl, keersen ende ander ghereetschap. Gheschoten 3 schoten.
Den Nen Septembris hielen die pioniers op mit graven
mu die ghraft te vullen. Gheschoten op den Norenburger
toorn 132 schoten. Snachs heeft men een cortow van die
wech , een slang ende 3 veltstucken wech ghevoert in die
IJselschans teghens der Wolde over, die veltstucken ghenomen uut die amonicischans mit die slang. Den selfden
nacht sijn etlicke . schanscorven ghestelt voor die amonicischans int velt, om daer geschut te stellen.
Den 21en Septembris had hem die vijant verborgen in
die stadt vesten, ende worp den brant mit vuerballen in
die schanscorven mit haer handen , die welcke schanscorvon gestelt stonden op het gat daer die pioniers die graft
hadden begonst te vullen. Gheschoten op den thorn Norenborger 53 schoten. Snachs tooch ons Oversten Duvenvoorde sijn veendel uut onse schans in die schans teghens
der Wolde over.
Den 22en Septembris gheschoten op den Norenborger
toorn 95 schoten. Snachts heeft men die 2 cortouwen van
het velt bij die muelens wech ghenomen ende ghestelt bij
die schanscorven voor damonicischans int velt.
Den 23en Septembris gheschoten mit die 2 voornoemde
cortouwen , den tweden schoot die cap van die Norenborger toorn onder die voet, so dat sij buyten die stadt vesten viel. Gheschoten in als 10 schoten. Savons quam
hopman Hageman van dander sijde van dUsel over mit
een veendel knechten en tooch in damonicischans. Snachs
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1578. heeft die vijant die cap van den thorn voornoemt in brant
ghesteecken. G-heschoten 1 schoot.
Den 24en Septembris smorghens viel die vijant uut der
stadt mit 200 ende 50 man op die muelenwerven ende het gat
daer ons volck die wacht in hadden, ende op het gat daer
men die graft had beghonst te vullen ; in welck ghat die
vijant 2 gevangens creech van Weda sijn veendel, van ons
veendel cregen sij 4 ghevanghens, ende wij hadden 7 ghequetsten , waeronder een corporael mit een anspassade
was , die corporael storf den derden dach , want hij met
een gevalst loot gheschoten was; wij hadden oock 17 doden die op die plaets doot bleven , so op die muelenwerf
als int ghat. Cappitein Smit, ons overste lutenant sijn
jonghen worden oock ghevanghen. Heinrick van den Berch
had oock etlicke ghequetsten, daer sommighe of storven ,
want die laden ghevalst waren. Op die muelenwerf daernaest, daer Rijnswou die wacht had mit sijn gansche veendel, bleef Rijnswou sijn sergent, ende die reste ginck lopen,
so dat den vijant een van die cortouwen los schoot mit
die hant Bonder iontstock ; middeler tijt vielen wij so dapper daerop aen, dat wij den vijant weder in die stadt dreven , ende creghen van haer ghevanghen die veendrich van
, ende een soldaet
hopman Rijck , ghenaempt
die storf den selfden dach ; daerbeneffens een edelman
mit sijn dienaer, die daer doot bleef ligghen , ghenaempt
Mijlert , die suster soon van Bolswijler, mit weer andere
soldaten , die sij binnen der stadt sleepten. Terstont hier
na sant den vijant een tromslager uter stadt, versoeckende
om te lossen ghevangens tegens gbevangens, dodens tegens
dodens, ofte so veel soldaten voor die veendrich als hij paye
ofte solden van den Heer verdiende ; het welck haer gheweighert worden , om dat sij op den 4en Septembris onsen
tromslager gheen gehoor en wilden gheven om onse ghevangens to moghen lossen voor een maent sols, ghelijck
dat gheaccordeert was. Den selfden dach quamen daer
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1578. uut Hollandt (want sij afghedanckt waren, ende waren
weder van die Graef aenghenomen) hopman Swijn ende
Jacob Augustijnsz. mit haer veendels, ende maeckten haer
hutten tusschen onse schans ende damonicischans; ende
hopman Wijngaerden quam van dander sijde van die stadt
(uut sijn ghewoenlicke schans) in onse schans, in die plaets
van ons Overstens veendel, ende hopman Corput quam
oock nut Hollandt mit sijn veendel (afgedanckt sijnde, ende
weder van Graef Johan aengenomen sijnde) ende tooch in
dlJselschans in die plaetse van hopman Wijngaerden. Gheschoten 3 schoten.
Den 25en Septembris worden die muelenwerf stercker
ghemaeckt, daer ons volck verslagen worden ; ende den
tromslagher quam weder uut die stadt, versoeckende om
die veendrich te moghen lossen , ende dat den edelman
Mijlert eerlick mocht begraven worden. Gheschoten 4 schoten ; des nubs gheschoten 1 schoot.
Den 26" Septembris quam den tromslager weder uut
die stadt, versoeckende om die veendrich te moghen lossen. Den selfden dag worden den edelman Mijlert begraven int clooster te Diepenveen. Gheschoten 2 schoten.
Den 27en Septembris quam die tromslager weder uut die
stadt, brenghende een bedde mit sijn toebehooren voor die
veendrich. Gheschoten 2 schoten.
Den 28" Septembris gheschoten 9 schoten.
Den 29en Septembris heeft men door begheerte van die
veendrich een tromslagher ghesonden aen die stadt, versoeckende dat hem ghesonden mochte worden enich ghelt,
om sijn eighen lust ende sinlickheyt daer mede te moghen doen.
Den 30en Septembris worden die veendrich door een
tromslager ghesonden uut die stadt 40 daelders rijckse.
Den len Octobris gheschoten 2 schoten.
Den a en Octobris weder een tromslager ghesonden aen
die stadt aenghaende die veendrich. Gheschoten 1 schoot.

204
1578. Den

Journaal van Splinter Helmick.
4en

Octobris gheschoten 5 schoten. Snachs is ons

volck weder in die mijne van die vijant ghecommen, ende
creghen daerin etlicke bernende lampen, 2 hellebaerden,
2 earners van bassen gheladen mit musquetloden. Den
selfden nacht toghen ons Overste Duvenvoorde sijn veendel, ick met het mijne ende Boene wit het sijne uut het
leger, ende togen over dUsel om naer Suyt-Hollandt te
trecken , want die Staten ons ontboden hadden aldaer te
cowmen op cassement; ende hopman Wijngaerden ende
Heinrick van den Berth toghen den selfden nacht oock
uut het leger om naer Noord-Holland te trecken , want
sij oock ontboden waren.
Den yen Octobris tooch des Overste p s veendel, ick met
het mijne door Broecklant tot Oppeldoorn toe , 2 mijlen;
ende Boene tooch tot Beckberck , 2 mijlen een half.
Den

ben

Octobris ghetoghen neffens Kootwijck 2 mijlen,

ende tot Bernevelt toe, noch 1 mijl en een half; daer bleef
ick snachs met mijn veendel, ende des Overstens veendel
tooch tot Voorthuysen toe mit Boene sijn veendel.
Den T en Octobris ghetoghen neffens Amersfoort, 1 mijl,
tot opt Hoochlant, bleef des Overstens veendel. Ich tooch
mit mijn veendel tot die Emerbrug toe, 1 mijl ende Boene
tooch tot Baerl toe, noch een mijl verder.
Den

Sen

Octobris ghetoghen door Baern mit mijn veen-

del tot Soest toe, 1 mijl. Den selfden avont quamen van.
die Staten van Hollandt 2 van des Graven van Runnenburchs Commissarisen (als Oyenbroeek ende Piperpoy), mit
haer brengende seeckere brieven van die voornoemde Staten, dat wij aenghesiens briefs wederom na tleger voor
Deventer souden trecken, aensiende den hoot ende het
groot versoeck van die Graef van Runnenburch.
Den

S en

Octobris ghetogen mit mijn veendel neffens

Amersfoort; 1 mijl , ende over tHoochlant tot der Nijkerck
toe, noch 2 mijlen. Des Overstens veendel quam van
tHoochlant oock tot der Nijkerck toe, 2 mijlen ; ende
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1578. Boenens veendel van Baern over dEmerbrug oock tot der
Nijkerck toe, samen 3 mijlen.
Den 10en Octobris ghetogen tot Putten toe, 1 miji; daer
bleef des Overstens veendel, ende ick ende Boenens veendel toghen tot Armel toe, noch een half miji.
Den

Hen Octobris tooch des Overstens veendel van Putte

tot Eep toe, 3 mijlen ; Boenens veendel tooch van Armel
tot Faersen toe , 3 mijlen ; ick met mijn veendel van Armel door Elspijck, anderhalf miji, ende door Eep, anderhalf
miji, ende tot Heerde toe, 1 miji.
Den 13en Octobris ghetoghen tot Veruchten met mijn
veendel, 1 miji.
Den 16en Octobris tooch ons Overstens veendel van Eep
weder over dlhel int leger voor Deventer; ende Boenens
veendel tooch van Faersen tot Welssen toe, 1 mijl, Den
selfden dach quamen 8 Welsche veendels uut Brabant, so
tot Eep , Wu , der Wolde ende daer ontrent. Oock toghen dien dach beyde die veendels uut Campen, als des
Graven veendel ende Hotting, na het leger voor Deventer.
Den 17en Octobris creghen wij bescheyt van ons Oversten (doch van weghen die Staten), dat wij na Hollandt
weder souden trecken.
Den 18en Octobris tooch tveendel van Boene van Welssen tot Oldenbroeck toe, 3 mijlen. Ende ick tooch mit
mijn veendel van Veruchten voorbij het clooster Hulsberghen tot Oldenbroeck toe , 2 mijlen.
Den 19en Octobris ghetogen mit beyde die veendels voorbij
der Elburch, 1 mijl, door Doorspijck, oock een mijl, door
Nunspijck , oock 1 mijl, tot op die Hoef een half.
Den 20en Octobris door der Nijkerck, een half miji, tot
opt Hoochlant neffens Amersfoort toe, 2 mijlen.
Den 21en Octobris ghetoghen tot Bunschoten , 1 mijl.
Den 22en Octobris over Emerbrug en door Baern, 1 miji,
tot Hilfersum toe, noch 1 miji.
Den 23en Octobris ghetoghen door Bussum ende Neer-
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1578. den, 1 mijl, ende door Muljerberch tot Muijen toe, 1 mijl ;
die veendels bleven voor die poort in die schueren.
Den 24en Octobris ghinghen die veendels tsceep ende
voeren tot Amsterdam toe, mer keerden door bevel van
die hopluyden wederom te Muijen in die schueren.
Den 25en Octobris wederom te Muijen tscheep gegaen
ende voeren tot voor Amsterdam toe. Ick reed door Diemen, 1. mijl, tot voor Amsterdam toe, noch 1 mijl. Den
selfden dach sijn beyde die veendels (Renoy ende Boene)
gemonstert in het sieckhuys ende afgedanckt gheworden
van weghen die Staten van Hollandt , ende dat door de
commissarius Dirck Duvel.
Den 26en Octobris savons (na dat die knechten haer
gelt ende paspoorten ontfanghen hadden) heb ick mijn
veendel in presencie van die knechten van die stang gheDamen, ende nam van haer vriendelick afghescheyt naer
behoren.
Den 28en Octobris ghevaren van Amsterdam door Auwerckerck , 1 mijl, door Abcou, 1 mijl, door Bambrug , een
half mijl, door Maerssen, derdalf mijl, tot -Utrecht toe, 1 mijl.
Den 29 Octobris binnen Utrecht thuys gecommen.
Den 2en November gereist tot Woerden, 4 mijlen.
Den 3en November gereist tot Leyden toe, 3 mijlen.
Den 4en November gereist tot in den Haech, versoeckende (mit weer andere officieren van die compagnie) aen
mijn Heren die Staten om ons afreeckening te moghen
crijghen.
Den 12 November gheaccordeert mit mijn Heeren die
Staten van Hollandt, mit sampt die anderen officieren van
die compaignie gheweest, als nameliek van den dienst ghedaen bij wijlen hopman Ruychaver, ende worden ghemeender hant gheaccordeert op 3 voile maenden betaling, een
yder na den dienst ende officien dien hij bedient mocht
hebben bij den voornoemden hopman Ruychaver; welverstaende dat die selfde accordatie maer en streckten , be-
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1578, ginnende van die maent September of a' 1576 tot die
maent November toe a° 1577, so dat alle voorgaende diensten ende bet tinneghelt van Zirckzee daer niet gereeckent en sijn, noch en is van ghelijcken den dienst ghedaen bij hopman Johan van Renoy, is oock ongereeckent
ghebleven tot op een andermaal.
Den selfden dach gereist mit ordonnancie van mijn Heeren die Staten van Hollandt tot Delft, houdende op den
rentmeester der selver stadt, ghenaempt Lodesteyn.
Den Hen Novembris ontfanghen die voornoemde 3 maenden uut handen van Mertyn Ruychaver, die broeder van
die voornoemden hopman Niclaes Ruychaver.
Den 14en Novembris gevaren tot Leyden , 4 mijlen.
Den

16en

Novembris ghevaren door Woerden, 3 mijlen ,

van daer tot Utrecht toe , 4 mijlen.
Den

17en

Novembris binnen Utrecht thuys ghecommen.

Den

21"

Novembris ben ick in die cost ghetreden tot

mijn Fluster Anna op 6 gl. ter maent.
Den

31en

Decembris, als nieuwe jaers avont ende nieuwe

jaers dach, sijnder etlicke binnen Utrecht geapprehendeert
gheworden als Contra uny maeckers, ghelijckerwijs sij oock
ghenoemt worden , als namentlick Luendert Urf, Splinter
van Hamersfelt, hopman Kootwijck, als hopman van die burgerijen, meester Henrick Medenblick, Wachtelaer. Splinter warden den

8en

Januarij weder uytghelaten op borge,

mits sijn hant weder doorstrijckende, lien hij geteyckent
had tegens die Generale Uny, die gesloten ende ghemaeckt
was bij die Generale Staten des Lands.

Den 6en Decembris ende den 7en ende den 8en heeft men tot 1Jselstein alle die beelden in stukken gheslagen; den 8en begost men in die
grote kerck predicatie te doen.
Korsavont worden die predicant uyt Amersfoort gheleyt, so hij dachs
te voren eerst in die stadt ghecomen was.
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A. 1579.
Den 10e ' Januarij worden hopman Kootwijck ende Wachtelaer weder uytghelaten op borge, mits haer hant weder
doorstrijckende, dat zij gheteyckent hadden tegens die Generale Uny.
Den 29en Januarij worden die Generale Uny naerder
binnen Utrecht vant stadthuys afgelesen; ende ghepubliceert, als dat alle munnicken, papers, kanoniken, nonnen
ende bagbijnen uyt haer clooster mochten ghaen om te
hijlicken, die wilden, milts na haer nemende haer ampart
van die cloosters ghoederen ; ende die daerin begheerden
te blijven souden een zeecker portie houden, waerop dat
sij souden moghen levee, met meer veel andere grote puncten streckende tegens die gheestelicken, ende veele puncten streckende tot vrede van die gemeente. Oock worden
daer afghelesen, dat men St. Jacobs kerck opruymen soude
van die beelden die daerin waren , tot behoef van die gereformeerde religie. Welcke kerck die gereformeerde voornoempt' voor haer behoef souden houden , mit die Minrebroeders kerck , ende anders gheen.
Den 12 en Januarij heeft men die beelden in St. Jacobs
kerck mit goeder ordinghe afgenomen ende ghans opgheruympt. Den selfden dach worden meester Henrick Medenblick oock los ghelaten op borge, sijn hant doorstrijc.
kende, ghelijck die anderen.
Den 12en Januarij ben ick aenghenomen van wegen die
Staten van Utrecht door haer ghecommitteerden, als te
weten tot Lutenant van hopman Ghijsbert van Berck, om
die Schotten te helpen stuyten, dat zij over die Leck in
tSticht van Utrecht niet comen en souden. Den 'selfden
dach tooch mijn hopman Berck voornoempt na die Vaerdt
mit die knechten die dien dach aengenomen waren. Insgelijcks Bede den anderen hopman, oock dien dach aengenomen van die Staten van Utrecht, ghenaempt meester

Journaal van Splinter Ile&nick.
1579,

209

Adriaen Valck; dan ick bleef tot Utrecht om sommighe
affairen. Savons worden op die Vaerdt gevoert 4 bassen
mit sijn toebehooren.
Den 13en Januarij ben ick na die Vaert ghetogen mit
nog etlicke knechten, dien ick aengenomen had, ende vont
aldaer mijn hopman mit zijn volck, ende hopman . Valck
met zijn volck, met een grote menichte boeren rontsom
uyt alle die dorpen. Des avonts tooch hopman Valck mit
zijn knechten na bet dorp Honswijck.
Den 16 en Januarij sijnder 6 veendels Schotten over het
ijs gecommen voor Culenburch mit 30 peerden , dien sij
met die punt over scheepten , want zijt daer open ghebijt
hadden. Dit gheschieden door hulp ende toelatinghe van
die Graef van Culenburch, sulcks dat hopman Valck met
sijn volck , noch die huysluyden die daer op den dijck waren, niet veel veers en boden, maer liepen een yder haers
weechs; wij togen mit ons volck van die Vaerdt, menende
haer te hulp te comen, maer also wij te laet quamen
toghen wij wederom na die Vaerdt; hopman Valck quam
terstont bier na oock mit sijue knechten op die Vaerdt bij
ons. Die Schotten over sijnde toghen tot Houten ende
bleven dien nacht aldaer. Des nachs sonden wij brieven
aen die Coronels van die Schotten , als Coronel Beaufort
ende Stuardt, haer te kennen gevende, dat wij luyden op
die Vaerdt niet en waren als vijanden van hemluyden ,
maer waren daer als hare vrienden, om die selfde Vaert te
bewaren van wegen die van Utrecht, begherende nietemin
dat zij ons wilden ongemolesteert laten, twelck zij beloofden te doen.
Den

17en

Januarij quamen noch

16

veendels bij Culen-

burch over het ijs, so Schotten als Engelschen-, ende verspreyden haer in alle dorpen rontsom in tSticht.
Den 29en Januarij sonden die Staten van Utrecht brieyen aen mijn hopman Berck ende hopman Valck , dat zij
14
XXXI.
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met haer volck buyten die Tollesteechpoort commen souden om gecasseert te worden.
Den 21en Januarij togen wij met beyde die compagnien
van die Vaerdt, wij met het onse buyten Tollesteechpoort
ende hopman Valck met die sijne buyten die Wittevrouwenpoort. Den 'selfden avont tooch ick (door bevel van
die Staten van Utrecht) wederom op die Vaerdt mit onse
knechten.
Den 24e11 Januarij sijn wij met onse compaignie ghetre-

den in dienste van die Staten Generael ende die Gheunieerde Provincien,
Den 31 en Januarij tooch ick duer bevel van die Staten
van Utrecht mit ons volck van die Vaerdt buyten die Wittevrouwenpoort, alwaer het nieuwe veendel aen die stang
gesteecken wordt , ende toghen terstont hierna binnen der
stadt Utrecht op St. Peters kerckhof, alwaer ons den eedt
wordt afgenomen van wegen tForstendom van Ghelder, die
van den Graefscappen ende landen van Sutphen, Hollandt,
Zelandt ende Utrecht, ende passeerden voorts monstering
in presencie van die gecommitteerden van tlant van Gelder,
die Heer van Poelgeest, van wegen die van Hollandt ende
Frederick uyten Eng, van wegen die van Utrecht, belovende ons alle 4 maenden afreekening te doers hebben
mit het achterstal van dien. Ende nadat ons den artickel voorgelesen was, so tooch ick wederom buyten die Wittevrouwenpoort , alwaer wij gefourreert werden.
Den 3en Februarij ben ick ghethoghen mit die compaignie tot op St. Martynsdijck ende die Oude Wetering, 1
half mijl.
Den 4en Februarij ghetogen door Seyst, 1 mijl, ende door
Driebergen, een half mijl, tot Doorn toe, noch een half mijl,
alwaer wij niemant thugs en vonden van die huysluyden ,

Den 24en Januarij worden hopman Valck mit sijn volck buyten die
Wittevrouwenpoort afgedanekt.
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1579, suicks dat wij daer noch broot , noch bier , noch genichderhande eetbaer waer int dorp en vonden ; dan wij aten
koolstroncken ende droncken water daer toe.
Den 5 en Februarij Bond ick etlicke soldaten tot Koten
mit die fourrier, menende mit al die knechten aldaer te
volghen, dan wij waren so seer beweert van die sne (dien
nacht ghevallen) ende die wint worden sterck, dat die
wagens mit die baggagie niet over wech en costen ghecommen , overmits die menichte van die sue, suicks dat
ick ghedronghen was dien nacht noch tot Doorn te blijven
mit het veendel, ende mosten ons alle ghelijck lijden Bonder broot ofte bier te genieten, maer aten een stuck van
een koolstronck, raw ende oock gebraden, ende aten die
sne daer toe, ofte smolten die selfde om also den dorst
te bluschen , want die put was so vol snees ghevallen ende
gewayt, dat men bij gheen water comers en mocht, om
dat die sne stracks bevroren was; sommighe van die knechten soden rog in sne water ende aten dat, om den hongher
also te stoppers ende te weren.
Den

G en

Februarij sandt mij onse sergent Reijer van

Wijck 4 huysbacken broijen ende een scaep, dat hij gheslacht had, mit een roompot mit room, twelck hij becommen had op den huysman, so ick hem mit etlicke soldaten
uytgesonden had; al het weicke ick die soldaten uytdeilden die ick bij mij had, so ver alst streckte. Ende wij
creghen 2 waghens van weghen het dorp Lambroeck; ende
tooch dien Bach mit het veendel ende baggagie door Lambroeck tot Koten toe, een half mijl.
Den T en Februarij ghetoghen voorbij Wijck, een half mijl,
tot Ameronghen toe, noch een mijl.
Den

Ben

Februarij ghetoghen neffens Renen, 1 mijl, ende

Om dees tijt worden Luendert Urf weder los gelaten uyt die gevangenisse binnen Utrecht, om die Contra uny wil, milts borge stellende
ende sijn hant duerstrijckende, dien hij getijckent had, ghelijck die andere.
14*
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1579, voeren daer over den Rijn, gingen voorts tot Lienden toe,
in die Neder Betu, noch -een half mijl.
Den

9en Februarij ghetoghen aen die Waeldijck tot Och-

ten, 1 mijl.
Den

10en Februarij ghetoghen na Lent, twelck recht

tegens Nimwegefi over leyt , menende voorts binnen Nimwegen te comers , achtervolghende dordonnancie van S. E.
Graef Johan van Nassau. Dan ghetogen sijnde door Doijeweert ende Hien , tsamen 1 mijl, so quam mij een bode
te ghemoet mit brieven van mijn hopman, aen mij ghescreven door S. E. Graef Johan , inhoudende dat ick mit die
knechten weder terug soude trecken tot Ochten toe , tot
wijder bescheyt, wederom 1 mijl. Int wederkeeren is once
sergent Hans van Diest tot Doijeweert in een schuytgen
getreden mit 1 adelborst, 1 corporael, 1 tromslager, 3
musquettiers, 1 soldaet ende 2 ionghens, om also die Wael
of te varen tot voor Ochten toe; insgelijeks deden oock
andere' soldaten , die noch een scuytgen vervulden, alles
dit sonder mijn consent ofte weten. Voor Ochten comende
bij het hooft, is dat een scuytgen, daer die sergent in was,
dwers voor die willigen boomen gedreven die int water
stonden om die grootheyt des waters wil , sulcks dat dat
scuytgen door sterckheyt des strooms omsloech, ende vie.len alle gelijck int water, waervan die sergent, 1 soldaet,
1 ionghen ende die scipper verdroncken , men heeft oock
noyt gheweten waer sij bleven. Die reste worden weder
ghevist, den adelborst, die corporael ende die 3 musquettiers worden alle 5 aen die trom weder gevist; den tromslager ende den anderen iongen worden beyde aen een
willigen boom die int water stondt oock weder ghevist.
Den

12en Februarij ghetogen wederom tot Lienden, 1

mijl, menende voorts binnen Tiel to commen , achtervolgende die ordonnancie van Graef Johan , hetwelck oock
faelgeerden. Dien Bach quam mijn iongen Jacob Ariaenz.
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1579. van Aelsmaer wederom bij mij, ende worden op die seel
ghestelt als soldadt ende oock onder een corporaelscap.
Den 13 en Februarij tooch ick (achtervolgende dordonnancie van den amptman Dirck Vijch ende het Ridderscap
van die Neder Beta) mit een corporaelscap na Huesden
ende Kester, ende die veendrich tooch mit een corporaelscap tot Maurick, ende die sergent Reijer tooch met 16
soldaten tot Rijswijck ende Ravesway, ende het derde corporaelscap tooch tot Ingen ende Eck. Den hopman bled
tot Lienden mit die rest ende adelborsten. Dan so ick
tot Huesden 2 veendels Schotten vandt, ben ick lien dach
weder terug ghekeert tot Lienden.
Den 22 en Februarij is den dijck bij Hien doorghebroocken , sulcks dat die ghansche Neder Betu onder water liep.
Den l en Martij ontfinck ick een missive , gescreven ter
ordonnancie vant Ridderscap van tlant van Gelre, inhoudende dat ick aengesiens briefs mit die knechten uyt die
Neder Beta vertrecken soude, welcke brief ick stracks na
mijn hopman gesonden hebbe tot Utrecht.
Den Z en Martij ben ick tot Reenen gegaen om mijn hopman aldaer to verbeyden , ghelijck hij mij ontboden had ,
maer also S. E. Graef Johan daer passeerden na Utrecht,
so vercreech ick brieven van sijn E. , houdende aen den
amptman Dirck Vijch , dat ick noch in die Neder Betu
blijven soude mit die compaignie , tot wijder bescheyt.
Den yen Martij creech ick pateutbrieven van mijn hopman , onderteyckent van S. E. Graef Johan , ende tooch
den selfden dach van Lienden door Eck, 1 half mijl, ende
Maurick, daer tveendel lack, oock een half mijl , oock door
Rijswijck, noch een half mijl, ende voeren voorts over den
Rijn bij Wijck, ende tot Koten toe gegaen, noch een
half mijl.
Den ben Martij ben ick gereden door Werckhoven , een
half mijl, ende door Oyck een half mijl, ende neffens Bunnick, een half miji , tot voor die stadt Utrecht toe, no( h
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een half mijl, ende worden buyten die Weertpoort gefourreert mit die compaignie.
Den 7en Martij savons getogen mit once compaignie over
die Bilt tot voor die Slijckpoort van A.mersfoort, 3 mijlen,
ende besetten alle die muelenaershuysen voor die poort ;
Capitein Niclaes quam mit die 3 deelen van sijne compaignie van Vyanen over Utrecht ende voorts over die
Bilt, ende quam voor die Utrechsepoort van Amersfoort,
4 mijlen , ende beschansten hem aldaer bij die naeste muelen aen der stadt, so hij die scuppen ende spaijen bij hem
Creech ende wij niet.
Den selfden nacht quam hopman Winault van Ommeren
mit sijn compaignie (eerst view aengenomen) oock voor
die stadt, ende beschansten- hem om het kapellecken bij
die Camperpoort.
Den 8en Martij smorgens vroech quamen bij ons van die
schutterijen van Utrecht 2 veendels, ende bij Cappitein
Niclaes quamen 2 veendels schutters van die van Amsterdam. Dien dach hielde men spraeck met die van Amersfoort, te weten, ofte sij die stadt wilden overleveren in
handen van die Staten ende die Geunieerde Provincien
ofte Diet, twelck zij weygerden. Den selfden dach schoten
sij uyter stadt mit een roer een berch in brant in ons
quartier, sulcks dat die verbranden. Den selfden dach
quamen van Utrecht 3 cortouwen, 2 half cortouwen ende
1 veltstuckgen, mit alle amonicie daertoe behoorende. Oock
mede quam dien dach S. E. Graef Johan van Nassau bij
ons , logeerden op den Heylighenberch int clooster.
Des snachs worden int quartier van Niclaes op die wech
3 cortouwen ende 1 half cortow gestelt, om die Utrechsepoort daer mede te beschieten. Geschoten dien nacht 4
schoten.
Den selfden nacht beschansten wij ons op die naeste
muelenwerf bij der stadt voor die Slijckpoort, ende stelden
bmeden op die straet schanscorven, om oock geschut daer
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1579. te molten planten, ende wij branders den molenaer sijn
buys met den berch af. Ock so sonden die van Amersfoort dien nacht een brief aen once Gecommitteerden ,
welcken brief S. Excell e selfs onderteyckent had op den
4 en. Martij binnen Antwerpen, inhoudende dat men die
questie tuschen die van Utrecht ende Amersfoort ter neder soude leggen door luyden, die men daertoe soude mogen deputeren ; maer also S. Excell e niet en wiste, doen
hij dien brief onderteyckende, dat mijn Heeren die Staten
sulcks begonnen hadden, so is ons belast geworden evenwel voort te varen ; twelck geschieden.
Den 9en Martij smorgens gelijcks den dach begonst men
op dUtrechse poort te schieten mit die 3 cortouwen een
halve , gevende die van der stadt ter antwoort dat S. Ex.
Graef Johan binnen 2 hueren haer weder antwoordt seinden soude , ende dat nietemin middeler tijt een yder siju
beste doen soude. Terstont hierna begost men op dUtrechsepoort wederom te schieten, ende nadat Baer op geschoten waren 100 ende 1 schoten, so heeft men haer ter
antwoort gegeven, dat zij eender, genaempt Gerrit van Rijn ,
buyten der stadt zouden seinden , hetwelck een van die
principale maelcontenten was, ende wij louden wederom
binnen der stadt seinden die burgemeester Jan van Westrenen ; hetwelck sij weygerden ; nietemin heeft die bargemeester Westrenen voor die Slijckpoort gegaen met een
tromslager ende mijn hopman, haer te kennen gevende,
hoe wijluyden gesint waren mit haer te handelen , so sijluyden niet goetwillich mit ons accordeerden ; hetwelcke
den burgemeester voornoempt haer naerder van als genouch to kennen gegeven heeft; maer also sij geen goet
antwoort en gaven, dan bleven al even zeer verhardt, so
seyde mijn hopman Berck : duet dan vrijlick u beste , wij
sullen van ghelijcken doen, ende besien oft wij die sleutelen medegebrocht hebben ofte niet; stracks bier na worden met het grof gescut geschoten 3 scoters , waermede
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Cappitein Niclaes de Luer op dUtrechse poort aenviel mit
zijn volck ende mit die van Amsterdam , ende namen die
hamey mit die middelste poort (die al onder die voet geschoten was) in, mit oock die stadts wallen tuschen beyde
die poorten ; mit dien hebben mijn hopman Berck ende
ick mit ons volck ende etlicke van die schutters van Utrecht oock op die Slijckpoort aengevallen, ende ick dede
stracks die hameij open schieten mit den derden schoot
mit een musquet, sulcks dat ick terstont stro en bout
haelden ende dede halen, waermede ick die middelste poort
aen Brant stack, sulcks dat zij gans verbranden; maer die
van der stadt worpen ons dapper met keselstenen , want
zij ons qualick beschieten mochten. Ick worden mit een
keselsteen op mijn gasquet geworpen. Middeler tijt worden
hier en daer etlicke schoten geschoten mit ons grof geschut; oock so worden bij onse schanscorven een half cortow mit een veltstuckgen gebrocht , om op die Slijckpoort
daermede te mogen schieten.
Terstont hierna quamen die van der stadt ende begeerden te parlementeren, belovende haar gedeputeerden (te
weten 2 guesen ende 2 maelcontenten ofte papisten) dien
avont buyten der stadt to seinden om mit ons te accorderen , sulcks dat men ophiel van meer te schieten. Savors, als haer gedeputeerden quamen, gingen • sij op den
Heyligenberch bij S. E. Graef Johan, ende die burgemeester Jan van Westrenen ginck wederom binnen der
stadt in haerluyden plaetse. Snachs hielden wij onse wachten in beyde die voornoemde poorten. Desen selfden nacht
quam noch 1 cortouw van Utrecht mit cruyt, ijsers, schanscorven, horden, hellebaerden, spiessen ende alle amonicie
ons noodich sijnde.

Den yen Martij snachts schickten die burgers van A mersfoort die Minrebroeders kerck op mit het clooster ende sellekens, gans onstucken ge.
slagen dat daer in was gebleven.

Journaal van Splinter Helmick,

1579. Den

Wen ,

217

Martij sijn sij gheaccordeert mit S. E. Graef

Johan , dat S. E. mit 2 veendels daer binnen carmen sonde,
te weten ons veendel van hopman Ghijsbert van Berck
ende cappitein Niclaes de Luer mit sijn veendel, ende dat

4

2 kercken mosten opruymen voor die gereformeerde,

als die Vronwenkerck ende die Minrebroederskerck. Sachternoens te 2 hueren togen wij daerin door die Camperpoort mit die voornoemde veendels mit S. E., ende worden
stracks gefoureert op den borgers haer costen , ende alle
die vreemdelingen , uytgeweeckenen van Utrecht, Amsterdam ende anderen, warden gevangen- genomen ende op
rantson ghestelt, twelck sij naderhant betaelden.
Den

Martij togen die 2 Amsterdamse veendels we-

lien

derom na Amsterdam toe, nadat sij te vreden gestelt
waren. Den selfden dach quamen die gedeputeerden van.
Utrecht , als die van het Vorstendom Gelre , het Graefscap van Sutphen, Hollandt, Zelandt ende Utrecht. Oock
reedt een wagers van Amersfoort vol burgers van Utrecht
(die met ons in die stadt ghecomen waren) om tUtrecht
een predicant te halen.
Den

12"

Martij toghen beyde die Utrechse veendels mit

het geschut wederom na Utrecht toe, nadat zij te vreden
gestelt waren. Den selfden dach quamen 2 predicanten
van Utrecht tot Amersfoort. Snachs worden die beelden
in die Vrouwenkerck onstucken geslagen van etlicke burgers van Utrecht ende Amersfoort; ende in dandere kercken worden sij met gemack afgenomen , door vreese van
onstucken geslagen te worden.
Den

13"

Martij worden het eerste sermoen in die Vrou-

wenkerck gedaen binnen Amersfoort.
Den

14en

Martij worden hopman Wijnout van Omme-

ren , die buyten die Camperpoort lack beschanst bij het
cappellecken, afgedanckt.
Den

l en

Aprilis tooch cappitein Niclaes uyt Amersfoort

mit zijn volck na Vyanen, om voorts na den Briel to varen.
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1579. Den 31en Meij sijn alle cloosteren open gheset binnen
Amersfoort door die wet der solver stadt, hebbende commissie daertoe van die gheunieerden ofte bontghenoten,
opdat een ieder daer uyt mochte ghaen, tzij dan om te
hijlicken ofte antlers; oock die daerin begeerden te blijven
mochten dat doen, achtervolgende het inhoudt van die Uni.
Den 9 en Junij savons hebben enighe burgeren van Amersfoort die grote kerck geopent ende hebben eenighe beelden
onstucken gheslagen, maer also het belet worden door den
Magistraet, so en hebben zijt niet al connen volbrenghen.
Den 23en Junij quam hopman Heindrick van den Berch
binnen Amersfoort mit zijn compaignie, ende wij toghen
daer uyt. Ick reedt mit mijn peert daer uyt ' door Seyst,
2 mijlen, ende voorts door Bunnick ende Vechten tot
Houten toe, te samen noch een mijl, ende bleven daer
dien nacht.
Den 24en Junij getogen ende ghereden neffens het Goy
ende tot Buesecom over het veer, tot Buesecom toe , 1
mijl, ende bleven daer dien nacht.
Den 24en Junij gereden ende ghetoghen door Ravensway ende Rijswijck tot Maurick toe, samen 1 mijl.
Den 26en Junij, in die plaets dat ick meenden dat wij
voorts louden ghetoghen hebben om Maestricht te helpers
ontsetten, so was die saeck also ghelegd dat wij daer bleven, ende deilden het veendel in drien, te weeten den
hopman tooch mit een partij tot Lienden mit een sergent, ende die veendrich mit een partij ende mit een sergent tot Eck ende Ingen, ende ick bleef mit die derde
partij tot Maurick.
Den gen Julij ghereden ende ghetogen mit mijn volck
van Maurick door Eck ende Ingen tot Lienden toe, samen
1 mijl, ende voorts van daer mit het gansche veendel door
Soelen, anderhalf mijl; dan ick reedt tot Tiel ende so voorts
door Soelen tot Hemert toe, noch 1 mijl; snacks daer gebleven.
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1579. Den 8en Julij gereden ende getogen tot Tuyl op het
veer voor Bommel , anderhalf mijl, menende voorts over
die Wael te varen om binnen Tsertogenbos te trecken ,
achtervolgende het accord dat die borgers mit malcanderen gemaeckt hadden, tot 6 veendels knechten toe in te
nemen , nadat sij op den Nen Junij malcanderen seer geslagen hadden , daer bleven wel 30 borgers loot, overmits
dat Maestricht den 29en Junij van den Spaengaerden ingenomen was : so hebben sij nietemin op den Ten Julij doen
publiceren vast stadhuys, dat een yder, tzij gereformeert
ofte papist, uyt die stadt mochte trecken binnen 15 dagen
mit alle haer goederen, want sij gheene Prince soldaten
binnen en begeerden, so dat daer van die gereformeerde
over die 6 hondert man uyt togen, behalven wijf ende kinderen. Dit verstaende hebben wij ons veendel in sessen
dorpen gedeilt, te weten Haesten, Helo, Herwijnen, Weerdenburch , Nerijnen, ende Opijnen, ende ick tooth tot
Haesten, maer den hopman reedt tot Utrecht bij die bontgenoten, om ander bescheyt te vercrijgen.
Den 10en Juuij hebben die borgers tot Utrecht ale die maelcontenten
her geweer benomen ende alle dieghene daer sij quade suspici op hadden, om dat zij dotter Schram , den preeckebroeder, door requeste , versoeckende aen die heeren der stadt , wederom in die stadt hebben wilden
om te predicken, tzij met gemack ofte ongemack, want hem verboden
was van die wet niet meer te predicken binnen der stadt, door zijn
groote oproericheyt. Des nachs hiernaest hebben zij in die Buertkerk
alle die beelden in stucken gheslagen ende die kerck verbrant.
Den Hen Junij sloegen zij in die Preeckerskerck ende in S. Nicolaeskerck, oock in sinte Geertrudenkerck, alle die beelden in stucken , insgelijcks te Brigitten.
Den 18en Junij, Sacramens Bach, heeft men binnen Utrecht in die Brierkerck ende in lint Nicolaeskerck die eerste sermoenen gedaen.
Te weten, in die voornoemde kercken; des jaars te voren den 17en
Augusti in die Minnebroerskerck begost.
Den l5en Junij worden binnen Utrecht die religions vrede ghepubliceert op niews.
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li en Julij brocht den hopman wederom bescheyt

om weder binnen Amersfoort to trecken, ende togen ende
reden door Meteren, 1 half mijl, gereden door die Lingen
to Geldermalsen ende Buermalsen, 1 half mijl, ende voorts
door As, Sermondt en Buesecom, 1 mijl, ende voorts over
den Rijn gevaren, ende getogen neffens het Goy tot Hauten toe, 1 mijl.
Den 12 en Julij van Hauten, door Bunnick, 1 half mijl,
ende door Seyst, 1 half mijl, ende voorts tot Amersfoort
voor die poort toe, 2 mijlen; dan die knechten worden tot
Luesden bier ende cost bestelt van die van Amersfoort,
mar ick reedt binnen die stadt.
Den l4 en Julij togen wij mit ons veendel in Amersfoort,
ende worden op servici gelt geleyt, maer die beveelhebberen worden gefourreert; ende Heindrick van den Berch
tooch daer weder uyt, ende quam den selfden dach binnen
Utrecht mit sijn veendel, oock op servici gelt; ende was
het eerste Prince veendel dat daer in quam.
Den 20en Julij tooch hopman Heindrick van den Berch
wederom uyt Utrecht mit sijn veendel.
Den 29en Julij zijn die van Antwerpen binnen Utrecht
bij die bontgenoten mede in die Uni ghetreden ende verbonden.
Den 31 en Julij is een sergent mit een esquadre soldaten
van ons veendel uyt Amersfoort ghesonden na Wijck to
Duerstede, om haer garnizon to nemen op het huys ofte
slot aldaer, ende dat door het verzoeck van die burgemeesters van Wijck aen mijn- heeren die bontgenoten; maer
als die soldaten daer quamen , heeftse den gemenen burger
niet daerop willen hebben , sulcks dat zij door ander verzoeck aen die bontgenoten (tUtrecht vergadert sijnde) verworven hebben van haer eyghen burgers aen to mogen
nemen, tot 28 toe, om het buys ofte slot daer mede to
Den 22en Junij worden tot Abcou ende die omliggende dorpen die
beelden in stricken geslagen.
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1579. besetten ende bewaren , ende dat op gagie, als men bij
den soldaten gewoenlick is te doen, so dat onse soldaten
op den

Augusti wederom binnen Amersfoort gecomen
sijn in haer logementen.
Den 15 en Augusti zijn wij met ons veendel getoghen
Z en

uyt Amersfoort, om te trecken na Nimwegen , achtervolgende het inhout van het patent van Graef Johan van
Nassau; ende hopman Jan van Vyanen tooch wederom in
onse plaets. Ons veendel tooch dien avont tot Meertsberghen toe, 3 mijlen , maer ick reedt mit mijn peert tot
Utrecht toe, also ick daer te doen had bij die bontgenoten van zaecken het veendel aengaende.
Den 19en Augusti reedt ick door Seist , 1 mijl , door
Doom, 1 m., door Leersum 1 half m., door Amerongben
1 half m., tot Renen toe, 1 half m.
Den

20en

Augusti bij Renen over den Rijn overgevaren

in die Neder Betu, door Koster, 1 half m., door Ochten
1 half m., door Doijeweert ende Hien, tsamen 1 m., neffens Aelst tot Slijckewick, 1 m. ende tot Oosterholt toe ,
1 half m.; van daer wederom door Slijckewick, 1 half m.,
door Valburch in die Over Betu, 1 half m., tot het clooster te Appellepap toe, 1 half m., alwaer hopman Hertman
Hoeckus mit zijn volck lath.
Den

21en

Augusti door Valburch, 1 half m., tot Herre-

velt toe, 1 half m., alwaer ick die 2 deelen van ons veendel vant, ende tot Zetten het derdendeel, ende tot Aelst
het vierdendeel ; zij waren daechs to voren tegens den
avont van Driel aldaer gecomen.
Den 22e. Augusti tooch den hopman mit een esquadre
van Setten door Herrevelt, 1 half m. , tot Valburch toe ,
noch 1 half m. , ende deen sergent tooch mit 1 esquadre
van Aelst door Herrevelt, 1 half m. , tot Slijckewick toe
aen die Waeldijck, noch 1 half m.; ende den anderen sergent tooch mit 1 esquadre van Herrevelt door Slijckewick,
1 half m., tot Oosterholt toe aen die Waeldijck, 1 half m.;
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ende ick bleef met het veendel ende
revolt.
Den

26en

1

esquadre tot Her-

Augusti reedt ick van Herrevelt tot Aelst, 1

half in., ende liet het veendel mit die heeft van die esquadre deer, ende ick reedt voort tot Setten mit dander heeft
van die, 1 half m.
Den

28en

Augusti gereden mit die voornoemde esquadre

tot Rantdijck, 1 half m., aen den Rijndijck, alwaer ick die
selfde liet, ende ick reedt voort tot Heteren op den Rijndijck, alwaer ick 2 esquadre vant, comende deen van Slijckewick, 1 m., ende dander van Valburch, 1 half m., waervan
ick deen esquadre tot Heteren liet, ende ick reedt mit
dander esquadre tot Driel, oock op den Riindijck,
Den

1

half mijl.

Augusti gereden mit die 3 voornoemde esquadre door Elst, 1 m., tot Lent toe op het veer voor Nim29en

wegen, noch

1

m., alwaer ick den hopman mit die vierde

esquadre vant, gecomen zijnde van Oosterholt, 1 half m.,
om voorts te trecken naer Wachtendonck.
Den 30en Augusti over die Wael gevaren ende voorts
getogen over die hey tot Neerassen toe, bij die stadt Graef,
2 mijlen, ick ginck snacks binnen die stadt Graef.
Den 31 en Augusti heeft ons die Graef van Hohenloe
wederom geschickt na thuys te Hedel ende Bommelreweert;
wij voeren also die Maes of mit 2 ponten , voorbij Ravestein , Batenburch, Mogen, Macheren, Oijen, Verloon,
Alphen , Litoijen, Lit, Herwerden, Kessel, Berghen, Rossum , Alem, Empel tot Groot Driel toe, tsamen 5 mijl ,
alwaer wij den eersten Septembris aen last quamen.
Den 3en Septembris* tooch ick mit 2 esquadre van Driel
door Rossum, 1 half m. Den selfden dach quam die Graef
Den 23en Augusti is tUtrecht een pegs afgelesen, die tot Cuelen gesloten was, maar zij en worden niet geaccepteert.
Den Zen Septembris worden thuys te Hedel overgegeven van den hopman Robbrecht de Bruyne ende hopman Francois van Limbureh, tot
behoef van sijnder Exc. ende die geunieerde provincien.

Journaal van Splinter llelmich.

223

15A. van Hohenloe in Bommelreweert mit 300 ende 50 peerden , die welcke uyt die voochdij van Gelder quamen.
Den 4en Septembris quam onse veendrich van Driel bij
mij tot Herwerden mit noch een esquadre.
Den Gen Septembris tooch ick van Herrewerden door
Rossum, 1 half m., tot Driel toe, noch 1 half m., alwaer
die knechten tsamen tsceep ghingen , elide voeren also die
Maes of tot Heusden toe, tsamen 2 m. ; maer ick reedt
met mijn hopman van Driel door Hedel, 1 m., door Amelroy ende Wel, tsamen 1 m., tot op het veer to Ophemert ,
noch 1 half m. , alwaer wij over voeren , ende reden voorts
door Neerhemert, voorbij het clooster te Beern, tot Huesden toe, noch 1 half m., ende die knechten bleven in die
voorstadt voor die Wijcksepoort.
Den 7en Septembris tooch ick met 2 esquadre soldaten
voor die Authuesdensepoort in die voorstadt.
Den 22en Septembris togen wij mit onse compaignie
binnen die stadt Huesden, in die grote kerck, om dat men
seyde, dat die Spaengaerden op wech waren om die stadt
te comen berennen.
Den 23 e1 Septembris worden wij in die burger huysen
gefourreert. Den selfden dach quam hopman Stuyper oock
mit zijn veendel binnen de stadt, ende togen oock in die
grote kerck.
Den 24en Septembris worden Stuyper mit zijn volck oock
gefourreert. Den selfden dach quamen die Spaengaerden
Den lien Septembris hebben die soldaten tot Sutphen alle die beelden in die kereken onstucken geslagen.
Den .. Septembris is een gemaect verraet geweest tusschen een cappitein van den Briel ende die maelcontenten van Artois ende Henegouwen , op conditie sij souden aencomen met scepen , in wijse van des
Princen volcks, ende die cappitein soude haer die poorten van den Briel
open doen ; middeler tijt zijn die Hollanders oock met scepen te water
geweest, ende hebben haer so welcom geheten, dat veel daervan loot
bleven, ende die reste verdroncken door onweder.
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1579. tot Druynen , Vliemen, Engelen ende in die omliggende
dorpen; stracks begonsten wij mit gemeender hant, so
borgeren als soldaten, den dijck door te graven buyten die
Herpsepoort.
Den

25 en

Septembris begonst men den dijck buyten die

Wijcksepoort oock door te graven. Den selfden dach quam
Valdeus mit etlicke Spaengaerden, so peerden als voetvolck , bij het clooster te Beern , alwaer zij enige soldaten
verrasten ende gevangen cregen, so van de castelein Backs,
onse, ende Stuypers veendel, ende togen doen weder af.
Den selfden dach worden die voorstadt buyten die Huesdensepoort, mit het clooster te Beern, van ons volck in
brant gesteecken. Savons quamen 15 ofte 16 Spaengaerden op het huyscken te Outhuesden, door verzoeck van
die beer van Outhuesden ; oock so worden den dijck buyten de Herpsepoort voort doorgegraven. Snachs so quam
hopman Frans van Limburch oock in die stadt mit zijn
compaignie, ende gingen in die grote kerck.
Den 26en Septembris worden hopman Frans mit zijn
volck oock gefourreert. Dien dach worden den dijck oock
voorts doorgegraven buyten die Wijcksepoort. Den selfden dach hielden wij enige scermutsinge tegens den vijant,
die op het huyscken te Outhuesden waren, ende wij sonden onse tromslager aen Valdeus tot Druynen , om onse
soldaten te rancioneren voor een maent soits. Des nachs
besetten wij bet huyscken te Outhuesden mit enige van
onse soldaten.
Den 27en Septembris quam Valdeus mit etlicke peerden
en voetvolck, ende ontsetten die op het huyscken waren ;
ende, wijluyden houdende scermutsinge tegens haer,, togen
zij middeler tijt vant huyscken ende plonderden het beste
ende het meeste daervan, ende togen also wederom; wech
getogen zijnde, plonderden wij het selfde voorts, ende den
castelein Bede den brant daerin steecken. Den vijant tooch
den selfden dach voorts tot Loon, Kessel, Oosterholt ende
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1579. Waelvvijek , ende so voorts rontsom den Bos, ende dat
door vreese vant water, omdat wij die dijcken doorgesteecken hadden. Den selfden dach sonden wij wederom
onsen tromslager mit het rancon daer bij , te weten :
elck soldaet voor een maent solts, ende worden daervoor
ghelost.
Den 30en Septembris tooch Valdeus na, Breda toe mit
zijn. Spaengaerden.
Den len Octobris heeft men den dijck bij Heeckhuysen
doorgegraven , ende den selfden dach quamen wederom
Walen in die voornoemde dorpen ende rontsom den Bos.
Den 3en Octobris tooch hopman Frans van Limburch
uyt Huesden mit zijn compaignie naer die stadt Breda.
Den 4en Octobris quam cappitein Herck uyt Hollandt
voor die stadt Huesden mit een huescip van oorlooch ende
twe iachten. Den selfden dach quamen hopman Cleerhagen ende hopman Hans Crom mit haer veendels in die
stadt ende hopman Hertman Hoeckus quam mit zijn veendel in die voorstadt op den Wijcksendijck.
Den 5en Octobris tooch hopman Hans Crom mit zijn
knechten wederom stilswijgende uyt die stadt Bonder tromslag , ende zijn veendrich stack het veendel in zijn boxsen,
ende togen also wederom na thuys te Hedel, daer zij van
daen gecomen waren , want sij maer pro forma in die stadt
gecomen waren.
Den 6en Octobris begonst men een bolwerck to maecken binnen aen die buytense poort, op den Wijcksendijck
in die voorstadt.
Den 9en Octobris begonst men een bolwerck te maecken
buyten tegens aen die Huesdensepoort.
Den 10en Octobris heb ick scrijvens ontfangen (in absenci mijns hopmans) van die G-raef van Hohenloe, om
te trecken mit onse compaignie in die voorstadt van die
stadt Graue, twelck die castelein Backs wederom afliep
bij die Graef. Den selfden dach voer het huescip van oor15
XXXI. J.
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1579, looch mit die twe iachten wederom van die stadt ende gingen int gat van die Dies liggen.
Den

12" Octobris begonst het water in die stadt ende

in die huysen te lopen door het groot water, dat door die
gaters in die dijeken gesteecken door liep. Den selfden
dach brochten onse soldaten ende Stuypers soldaten 3 Wal•
sche soldaten gevangen, die zij bij den Bos te buyt gecregen hadden.
Den

n en Octobris most ick mit die meeste part van die

soldaten die in de Pottestraet gelogeert waren uyt onse
logementen door die grootheyt des waters. Den selfden
dach brochten die soldaten van hopman Cleerhagen een
soldaet musquettier gevangen , oock bij den Bos gecregen.
Den selfden dach viel den eenen toorn van die Huesdensepoort mit die valbrug in die stadt graften door die sterckheyt des strooms vant buytenwater, die daer neffens liep.
Den selfden dach stopte men dat gat, dat buyten die
Wijcksepoort doorgegraven was.
Den

14en Octobris brochten onse soldaten ende die cas-

teleins soldaten noch 3 Walsche soldaten binnen, bij den
Bos gehaelt ; oock so werden een van Stuypers soldaten
gevangen bij den Bos van die Walen. Snachs viel den
anderen toorn van de Huesdensepoort oock in die stadts
graften.
Den

l6en Octobris worden 2 van Cleerhagens soldaten

bij den Bos gevangen van die Walen, om den Bos leggende.
Den 20" Octobris tooch hopman Hartman Hoeckus uyt
die voorsiadt van den Wijcksendijck na den Briel.
Den 24" Octobris quamen 2 galeijen van Utrecht, die
mijn hopman had doen comers.
Den 26 en Octobris zijn die voorgenoemde Walen gerancioneert elcks voor een maent zolts.
Den

28en Octobris is hopman Stuyper mit zijn veendel

uyt de stadt getogen na Dordrecht.
Den 2 Novembris voer ick mit onse 2 galeijen uyt na
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1579. Megen ende Ravesteyn , mit etlicke soldaten daerop, om
enighe affairen uytterichten , daer ick van den casteleyn
ende die cappiteinen om gesonden was.
Den aen Novembris ben ick wederom neerwaerts gevaren mit de galeijen tot Herwaerden toe , so mij den aenslach faelgeerden.
Den 4en Novembris wederom tot Huesden mit die galeijen gevaren.
Den 12 en Novembris quamen die Walen wederom te
Vlijmen ende beschansten haer aklaer.
Den 13en Novembris quamen oock Walen tot Engelen
ende Empel ende beschansten haer aldaer.
Den 15en Novembris voer ick wederom mit die galeijen
uyt na Hedel toe , ick op deene ende cappitein Cleerhagen op dander, hebbende elcks op ontrent 15 soldaten.
Den then Novembris namen wij te Redel van cappitein
Hans Crom zijn veendel noch ontrent 30 soldaten met
ons , ende voeren tot Empel , alwaer wij aen lant traden,
menende die Walen te overvallen, maer also sij alle ghelijck in de kerck liepen (alwaer sij haer beschanst hadden)
mosten wij wederom daervan wijcken, want zij ontrent 100
man sterck waren , alhoewel dat men ons wijs ghemaeckt
had dat zij maer 16 of 16 sterck waren ; wij waren ongevaerlick 60 man sterck. Ick worden die selfde tijt door
mijnen hoet ende haer ghescoten. Hierna voeren wij wederom neerwaerts tot Wel toe, ende logeerden ons dien
nacht aldaer.
Den 17en Novembris voeren wij wederom van daer na
Huesden toe.
Den 27en Novembris begonst men een brug tmaecken
aen. die Authuesdensepoort, om over te mogen gaen.
Den Gen Decembris is die volmaeckt gheweest.
Den 14 Decembris ben ick gesonden met etlicke soldaten om die kerck tot Heeckhuysen ende Herpt of te doen
branden, twelck gheschieden.
15*
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16 en

Decembris quam die compaignie van hopman

Boene in de voorstadt op den Wijcksendijck.
Den

H en Decembris quam het veendel binnen.
2Oen
Den
Decembris begonst men op den Wijcksendijck

eenighe huysen of to breecken door bevel van den Castelein ende cappiteinen. Den selfden dach quam cappitein
Johan van Duvenvoorde mit sijn veendel binnen de stadt
Huesden.
Den

21 en

Decembris togen wij uyt Huesden mit ons

veendel in Bommelreweert; ick reedt mit mijn peert tot
Wel toe, ende bleef alwaer mit het derdendeel vant veendel ; ende tveendel tooch tot Ammelroy mit die reste.
Den

22 en

Decembris reedt ick door Hedel, Driel, tot

Rossum toe , anderhalve grote m., alwaer ick mit een esquadron bleef; ende mijn hopman tooch mit de reste voorts
tot Herwaerden toe, noch 1 half m., alwaer wij elcks een
esquadron soldaten vonden van hopman Wolter van Doornick, die welcke tot Groot Driel lach mit de reste van
zijn veendel.
Den M en Decembris togen die voornoemde twe esquadrons na Driel bij haer veendel.
Den selfden dach savons quam den Oversten Hageman
tot Herwaerden tsceep aen mit etlicke veendelen soldaten,
so van Aernem , Doesburch , Sutphen als Nimwegen.
Den

24 en

Decembris quam den Oversten Iselstein in

Tielderweert aen mit etlicke veendels soldaten , so van
Venlo, Graef als anderen. Den selfden dach quam de
heer van Sweden uyt Hollandt oock mit enighe veendels
soldaten in Bommeireweert.
Den 25 en Decembris togen alle die veendels, die met
Hageman tot Herwaerden aengecomen waren, over die
Wael in Tyelderweert bij de anderen; ende die veendels,
Den 22 eu Decembris quam cappitein Cleerhagen oock in Bommelreweert uyt Huesden.
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1579, die met die beer van Sweden gecommen waren, togen wederom terug.
Den

26en

Decembris tooch ick van Rossum tot Her-

waerden toe mit die esquadre, die ick bij mij hadde, 1 half
m., ende voeren voorts mit ons heele veendel van Herwaerden tot Varick over in Tielderweert, gingen tot Opijnen toe, 1 half m., alwaer die veendrich mit de helfte vant
veendel bleef, ende den hopman ende ick togen voorts mit
een esquadre tot Weerdenburch toe, 1 half m., ende deen
sergent tooch mit dander esquadre voorts tot Haesten toe ,
noch 1 half m.
Den

28en

Decembris zijn wij tegens den avont bij Born-

mel over die Wael gevaren, en voorts getogen tot Hedel ,
1 m. , alwaer wij alle de voornoemde veendels vonden tot
25 toe, bedragende ontrent 3 duysent man, menende also
een aenslach te maecken op tSertogenbos, twelck ons
faelgeerden.
Den 29e. Decembris togen alle die veendels wech, een
yder na haer quartier daer zij van daen gecomen waren ,
maer ick tooch wederom na Rossum mit een esquadre, 1
m., en mijn hopman tot Herwerden, 1 half m, als voren ,
ende Wolter van Doornick tooch we derom tot Driel, ende
Cleerhagen tooch tot Wel ende Hemert, ende Francois
van Limburch bleef tot Hedel ende Ammelroy.

A .. 1580.
Den 8e. Januarij heeft mij den hopman van Utrecht
patent gesonden van de Geunieerde, om te trecken mit
de compaignie binnen Culenburch. Dien Bach getogen
van Rossum door Herwaerden , 1 half m., ende alwaer over
de Wael ghevaren ende gemarcheert in Tielderweert tot
Opijnen, 1 m.
Den

9 en

Januarij gemarcheert door Nerijnen, Weerden-
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1580, burch ende Tuyl, 1 half m., ende voorts over die Lingen
bij Beest , 1. m. , daer dien nacht gelogeert.
Den 10en Januarij gemarcheert tot Everdingen , Sijlvelt
ende Honswijck, 1 m.
Den

18"

Januarij is het veendel van Everdingen , Sijl-

velt ende Honswijck opgetogen, om te trecken binnen
Venlo in garnison ; getogen tot Deyl, 1 m.
Den

D en

Januarij gemarcheert bij Beest ende over de

Lingen gevaren, 1 m., voorts gemarcheert tot Tuyl, noch
1 m., ende gelogeert tot Haesten, Tuyl, Weerdenburch,
Nerijnen ende Opijnen.
Den 20" Januarij ben ick met die compaignie gereden
ende gemarcheert van Tuyl neffens Weerdenburch, Nerijnen, Opijnen, Hesel, Varick ende Hemert, anderhalf m.,
aldaer bij Druymel over de Wael gevaren ende voorts' gemarcheert tot Alphen toe, noch 1 mijl.
Den

21 en

Januarij gemarcheert duer Maesbommel, 1 half

in., door Apelteern, 1 half m., tot Batenburch toe, noch
1 half m. , alwaer cappitein Francois van Limburch bij ons
quam mit zijn veendel.
Den 22 en Januarij over de Maes gevaren bij Langen, ende
te samen gemarcheert neffens Ravestein, 1 half m., ende
door Vellup tot voor de stadt G-raef, 1 in., ende logeerden
op de Stoof ende den Ham mit ons veendel, ende Francois van Limburch op den dijck.
Den

23 en

Januarij tsamen gemarcheert over de hey, als

door Baers , 1 m. , Uffel , 1 m. , Buegel , Bocksmeer ende
Santbeeck, 1 m., Grueninghen, Beeck, 1 half m., Maesais,
1 half m., Ghysteren, 1 half m., Mierlo, 1 half m., Broeckhuysen 1 half m., tot Lottum toe 1 half m. , alwaer wij
mit beyde veendels in de kerck logeerden.
Den

24en

Januarij tsamen gemarcheert door Qrebbevorst,

1 half m., tot op het veer voor Venlo, noch 1 half m. ,
ende tsamen gelogeert tot Bleerick. Des snachs mit beyde
veendels die Maes afgevaren na Wel toe; bijcans bij Wel
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comende zijn wij aQn lant getreden, alwaer wij vonden den
Overate Iselstein mit ontrent 200 soldaten ende 100 ruyteren uyt Venlo; die ruyteren waren van Pieck ztin vaen.
Den

25en

Januarij zijn wij smorgens tot Wel gecomen ,

2 ra., ende hebben thuys berent , alwaer Merten Scenck
zijn volck op was , van wegen den Prins van Parma , mit
ontrent 60 soldaten ende 20 ruyteren, maer wij begonsten
ons starck te bescansen om de kerck , ende hielden dien
dach etlicke scarmutsinghen tegens den vijant , sulcks dat
dien dach 1 van haer soldaten doot gescoten worden ende
3 gequetst ende 2 gevangen; ende 1 tromslager van Frans
van Limburch worden op thuys gevangen ende 1 soldaet
gequest.
Den

26en

Januarij snacks quam den Oversten Hageman

van Nimwegen mit ontrent 100 man bij ons , ende Grad
Willem zijn veendel quam uyt Aernem oock bij ons.
Den 27en Januarij reden onse ruyteren wederom na Venlo,
ende die soldaten, die wij gevangen hadden, ende den tromslager, die de vijant gevangen had, worden elcks voor een
maent zolts gerancioneert.
Den 28et1 Januarij quamen etlicke soldaten uyt Venlo
van hopman Leuwens veendel op het huysken te Gysteren.
Den 29e11 Januarij worden een van onse soldaten gequetst.
Den Wen Januarij tooch den Oversten Hageman mit
ontrent 150 man na Nimwegen , om provande ende amonicie te halen. Dien dach reden alle die ruyteren vant
huys na Blijenbeeck ende scarmutserende mit haer ende
enighe van haer soldaten , die oock uytvielen; worden een
van haer soldaten gequest ende gevangen , ende twe van
haer peerden worden gequest, oock worden een van onse
soldaten gequest. Den sélfden dach worden die soldaet
voor een maent solts gerancioneert.
Den

31 en

Januarij creech onse volck een soldaet vant

huys ter Horst gevangen, hebbende brieven van Scenck ,
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1580.

gescreven tot Blijenbeeck , als dat hij thugs to Wel des
anderendaechs ontsetten Wilde.
Den l en Februarij quam Scenck aen die zijde van Wel
mit ontrent 300 peerden ende minder voetvolck voor onse
scans; ende over de Maes quamen die van der Horst mit
ontrent

100

peerden ende minder voetvolck , alwaer sij

haer een weinich bescansten; ende also wij somwijlen tegens
haer uytvielen scermutserende, hebben sij 8 ofte 10 doden
dien dach gehadt behalven die gequesten ; wij hadden

1

doden ende etlicke gequesten. Ick worden tegens den
avont int uytvallen oock in mijn rechter bil gescoten, wel
een grote span lengte diep. Dien nacht liet ick mij de
Macs of voeren voorbij Ghysteren, Maesais, Beeck, Grueningen, Berchum, Santbeeck, Offerden, Boeksmaer, Beugel , Middeler, Gennup , Moock, -Eiffel, Baers tot voor de
Graef toe , tsamen 4 mij].
Den 2en Februarij quam ick binnen de stadt Graef, om
mij alwaer te laten cureren. Den selfden dach is Hageman wederom van Nimwegen tot Wel gecomen mit provande ende amonicie ; ende comende tegens onse scans
,,t
over, is den vijant stracks gaen ]open, die hem een weinich daer bescanst hadden op de Maescant , ende Rageman begonst hem terstont in haer plaets te bescansen.
Den selfden dach reedt Merten Scenck mit de meeste part
van de ruyteren na Maestricht aen de Prins van Parma ,
om meer volcks ende gescut te crijghen.
Den 4en Februarij quam cappitein Cleerhagen , ende cappitein Walter van Doornick , ende cappitein Boeckholt uyt
Bommelreweert mit haer veendels oock in de schans tot Wel.
Den

yen

Februarij quam de Coronel de heer van Ho-

hensax met het veendel van cappitein Bemmel ende Simon
Swaen oock uyt de stadt Gelder tot Wel.
Den ben Februarij quam hopman Scul van Megen oock
mit zijn veendel tot Wel in de scans.
Den Ten Februarij zijn cappitein Henrick van den Berch
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ende cappitein Raeshoorn uyt Sutphen mit haer veendel
oock tot Wel in de scans gecomen; ende cappitein Bruyn
tooch uyt de Graef mit 40 soldaten op thuys te Megen ,
want den vijant, die om den Bos lagen, daerop meenden
te comen.
Den 8" Februarij maeckten onse volck een loopscans
tot bij de brug vast huys te Wel. Den selfden nacht
berenden Hageman thuys te Blijenbeeck mit enighe ruyteren uyt Venlo, ende mit zijn volck uyt Nimwegen, ende
tveendel van cappitein Cleerhagen, Heinrick van den Berch
ende Raeshoorn , ende bescansten haer stracks aldaer.
Den 9en Februarij quam hopman Hertman Hoeckus mit
zijn veendel oock voor Blijenbeeck.
Den 10" Februarij quamen 2 galeijen uyt Hollandt, die
Maes op, bij die scans tot Wel. Den selfden dach quamen
2 cortouwen van Venlo tot Wel, snachs so worden zij
ghestelt.
1)en 1 1 en Februarij begonst men daermede te scieten op
thuys te Wel. 1)en selfden dach quamen noch 3 cortouwen van Venlo ende worden des nachs oock gestelt.
Den 12" Februarij , den 13 en , 14en, 15en worden op thuys
gescoten , ende den I 6" parlementeerden zij en accordeerden mit Graef Willem ende den Oversten Iselstein , dat
zij sollen uyttrecken mit haer voile geweer, baggagie ende
brandende lonten. Des nachts berenden die heer van Hohensax het huis ter Horst mit die ruyteren uyt Venlo
ende die soldaten die uyt Venlo in de scans geweest waren,
mit het veendel van hopman Bemmel ende Simon Swaen.
Den 17" Februarij is dat huys te Wel overgelevert,
ende togen daervan als voren ; sij waren sterck ontrent
150 man; ende het veendel van Graef Willem tooch daerop.
Den selfden dach quam Marten Scenck mit 300 ruyteren
bij het huys te Wel, menende zijn volck tonsetten, maer
siende dat hij bedrogen was, reedt hij voorts na Blijenbeeck , ende van daer voorts wederom wech; ende onse
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volck , die voor der Horst geweest waren, quamen oock
wederom in de scans tot Wel.
Den

18en

Februarij togen hopman Bemmel ende Simon

Swaen mit haer veendels wederom na die stadt Gelder ;
ende Merten Schenck ontmoeten haer mit die ruyteren
op die heyde, ende versloech etlicke soldaten , ende sommige ontquamen ; ende creech gevangen hopman Simon
Swaen mit ontrent 100 ende 40 soldaten ; hopman Bemmel worden doot geslagen, nadat hij al gevangen was;
die soldaten van Venlo togen oock wederom na Venlo.
Den 21 en Februarij quam cappitein Renoy mit zijn veendel oock in de scans voor Blijenbeeck, ende den selfden
dach quam Merten Scenck mit 6 cornetten Spaensche en
Italiaensche ruyteren ende berenden die scans daermede.
Den 22 en Februarij quamen noch 14 veendel voetknechten ende 6 veltstuckgens. Den selfden dach accordeerden
den Oversten Hageman, uyt die scans te trecken mit voile
geweer, baggagie ende brandende lonten, maer die veendels worden van die stangen genomen ende in die boxens
gesteecken, ende Bonder tromslach; mosten oock geloven
in 2 znaenden niet te dienen. Des aeons togen zij uyt
die scans; ende bovent accord mosten die soldaten haer
lonten uytdoen, bovendien worden haer groten overlast
ende gewelt aengedaen , als van beroven ende doot te slaen,
ende behielden die soldaten vrouwen 3 dach lang bij haer,
scoffierende deselve.
Den 24en Februarij quam den vijant voor die scans te
Wel mit dat selfde volck daer hij te Blijenbeeck mede
geweest was, menende die scans oock of te loopen, maer
togen den selfden dach weder wech.
Den 25 en Martij ben ick te Graef wederom tsceep gegaen (genesen wesende van de schuet) ende gevaren voorbij
Baers, rffel, Buegel, Moock , Cuyck , Bocksmaer, Middeler, het Clooster S. Aechten , Gennup, Heyden, Offerden, Santbeeck , Berchum , Grueningen , Beeck, Maesais,
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1580. Ghysteren, tot Wel in de scans bij mijn veendel, tsamen
4 mijlen.
Den 2 en Aprilis tooch des Overstens Graef Willem zijn
veendel vant buys te Wel, mit het veendel van Walter
van Doornick uyt de scans, ende tveendel van Boeckholt
uyt het klein scansgen over Maes, op een esquadron na,
twelck op thuys te Gijsteren bleef; ende een esquadron
van Doornick bleef int cleyn scansgen over Maes; ende
mijn hopman tooch mit 2 esquadrons op thuys te Wel.
Den 4 en Aprilis quart' een esquadron soldaten uyt Venlo
op thuys te Gysteren, sulcks dat die soldaten, die daerop
ende int clein scansgen gebleven waren , wech na haer
veendel togen ; wij bestelden wacht int clein scansgen.
Den yen Aprilis quam hopman Lennep mit zijn veendel
int clein scansgen.
Den ben Aprilis tooch Lennep mit de helft van zijn volck
ende het veendel opt huys te Ghysteren ; die reste bleef
int clein scansgen. Die van Venlo togen wederom bij haer
veendel.
Den 10en Aprilis quam den vijant van Stralen mit 20
peerden voor onse scans, ende 20 dien zij een stacks weechs
achterhielden; maer eer wij costen tegens haer uytvallen,
cregen zij een soldaet van Francois van Limburch gevangen, die buyten die scans was om ziju affairen te doen.
Den Ten Martij hebben die burger tot Utrecht snachts die reste van
de beelden in alle kercken ende cloosters in stucken geslagen.
Den Ben Martij deden sij mit consent van den Raet enige papers, munnicken ende anderen, die voor suspect gehouden worden, uyt die stadt
gaen. Den selfden Bach sloegen die burger tAmersfoort die reste van
de beelden in stucken , ende deden enige uyt die stadt gaen, die voor
suspect gehouden waren.
Den 9en Martij hebben die van Renen ende Wijck oock alle haer heelden in stucken geslagen.
Den 12en Meij tooch ons veendel uyt die scans ende vant huys te
Wel ende togen na Venlo, bleven dien nacht opt bolwerck buyten. Ende
so ick tUtrecht was, en was ick Baer niet bij.
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1580. Den 13 en Junij is onse sergent Willem mit die esquadron wederom in die stadt gecomen vant thugs te Wel.
Den 25en Junij quam den vijant van Remunde mit ontrent 40 peerden ende ontrent 100 man te voet voor die
stadt van Venlo , ende cregen gevangen den sergent van
cappitein Daniel van Eck , zijn corporael mit noch 6 soldaten, ende eenen bleef doot.
Den 28en Junij zijn die voornoemde soldaten elcks voor
een maent zolts verrancoent geweest door eenen tromslager.
Den 27en Junij quam onse coronel, die heer van Hohensax, binnen Venlo van die stadt G-eldre mit ontrent 50
peerden ende ontrent 50 soldaten.
Den Z en Julij tooch onse sergent Reijer mit een esquadron soldaten van Venlo op het huys te Wel.
Den 14en July quam den sergent Reijer mit die soldaten wederom in die stadt vant huys te Wel.
Den 27en Julij ben ick uyt Venlo getogen mit den Oversten Stockum ende 3 corporaelscap soldaten na Wachtendonck , een corporaelscap van Stockum zijn veendel , een
van Daniel van Eck zijn veendel, ende een van ons veendel, menende binnen Wachtendonck te comen, door bevel
van de heer van flohensax onsen Oversten; twelck faelgeerden door die muyterije van de soldaten . van hopman
Koen, die daer binnen lagen in garnison.
Den 28e1 Julij quamen wij wederom binnen Venlo ende
brochten mede 5 karren geladen mit sout ende keesen,
Den 13en Meij tooch onse veendel in die stadt, ende worden gefourreert; cede hopman Luyt, Bonteman ende Gouwenberch togen wederom
uyt; ende den Oversten Iselstein tooch zijn veendel oock vant huys te
Aersen, in wiens plaetse den Gouvernuer Stockum van zijn voick uyt
die stadt daerop sandt.
Den 15en Meij tooch onse sergent Willem mit een esquadre opt huys
te Wel uyt die stadt.
Den 24en Meij hebben die burger tot Swol alle die beelden in stucken
geslagen ende die muunicken ter stadt uytgeleyt,
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die welcke wij den vijant van Stralen afioegen , maer zij
hadden die voornoemde karren den huysluyden afgenomen
binnen het dorp genaempt Kaukarck.
Den 30en Julij heeft sich den vijant van Stralen op den
Berch laten sien mit

15

peerden lanciers; ende so enighe

van onse soldaten uytvielen , haer leggende in ambuskaden , hebben sij lien avont ende snachs driemael aen malcander geweest, sulcks dat ons volck cregen twe Italianen
zeer gequetst, een peert, ende een peert dat op die plaetse
bleef liggen , behalven die gequetsten, diet noch ontreden,
ende 3 lancen.
Den 31 en Julij is mijn hopman savons uyt Venlo ghetogen mit 4 esquadrons soldaten om een aenslach te maecken op Stralen mit die heer van Hohensax, die oock van
0-elder quam mit etlicke peerden ende voetvolck ; maer,
also dat faelgeerden, quamen sij des anderen daechs smorgens wederom te Venlo, ende hadden een soldaet doorschoten van den vijant.
Den 3en Augusti heeft mij onse coronel, die Frijheer zu
Hohensax etc. , gegeven ende versien met het cappitainscap over tveendel van den Drossaert saliger van Gelre,
binnen Wachtendonck , ende mij aengenomen voor cappitein onder zijn regiment van 113 coppers.
Den 9en Augusti is den vijant op het buys te Kriekenbeeck ghecomen.
Den 10 en Augusti is onse coronel, die beer van Hohensax etc., voor thuys te Krieckenbeeck getogen mit ontrent
200 soldaten ende etlicke ruyteren , ende heeft dat voornoemde buys opgeeyst, ende wederom daervan getogen.
Den lien Augusti zijn wij daervoor getogen mit ontrent
300 man ende 60 ruyteren, so van Gelre, Wachtendonck,
die scans tot Wel, als van Venlo, ende hebben dat beschoten mit een cortow ende een halve slang, die wij uyt
Venlo met namen; maer wij zijn des avons wederom daervan getogen.
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Augusti wederom daervoor getogen ; ende so

den vijant van Itemunde quam om thuys te ontsetten , is
onse volck wederom in die stadt ghecomen ende een yder
tooth wederom na sijn garnison
Den

15en

Augusti hob ick mijne commissie ofte bestel-

ling ontfangen , binnen Venlo, van wegen der naerder
Geunieerde Provincien , gescreven binnen Campen , op
hondert ende vijftich hoofden, als cappitein over het veendel van den Drossart van Gelre zaliger , Engelbert van
Wissel zu Cain.
Den 25en Augusti ben ick van Venlo gereden door Wanekum tot Wachtendonck toe, 1 mij1 , ende voorts door Nijckercke tot Gelre toe, 1 mijl, alwaer ick tveendel van
hopman Gosen de Backs ende tveendel van hopman Evert
van Wagoning vandt, ende het veendel van den- voornoemde
Drossaert.
Den 26en Augusti heb ick mijne commissie den bevellhaberen mit sampt die gemene kneehten van den Drossart zaliger van Gelre voorgehalden , ende ben voor hare
cappitein gekent worden ende aengenomen.
Den 5en Octobris ben ick mit mijne veendel ende het
veendel van hopman Everdt van Wageningen uyt Gelder
getogen tot die schans Wel toe , 1 mijl, ende sijn mit
beyde die veendels in die schans getogen ; ende ick sandt
mijne lieutenant mit die helft van mijn veendel opt Nuys
te Gysteren, ende Evert van Wageningen sandt die helft
van zijn veendel opt hays te Wel; sulcks dat mijnheeren
van Hohensax , en zijn broeder ende Francois van Limburch beyde mit haer veendels wederom den selfden dach
na die stadt Gelder togen.

Af. 1581.
Den 10en Martij is mijn lieutenant met die knechten
van Gysteren in de schans tot Wel bij mij gecommen ,
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1581. so die schansmeester Willem Werner, ghenaempt Hus,
dat buys Gysteren afgebroocken had, met ordannancie van
die here]) der naerder G-eunieerde Provincien.
Den 20 en Martij heb ick mijn lieutenant gesonden op
dat buys Aerssen met een corporaelscap soldaten , een
sergent , een adelborst, een tromslager; ende hopman
Berck sijne sergent (die daer op was) tooch met zijne knechten wederom na Venlo.
Den 29 en Aprilis quam mijn lieutenant met sampt die
knechten wederom van dat buys Aerssen bij mij in de
fortresse tot Wel; ende hopman Evert van Wageningen
sandt zijne halve veendel knechten uyt die fortresse tot
Wel op dat huys tot Aerssen. Ende den 28en Aprilis
brochten zijne knechten tveendel uyt die fortresse op dat
buys te Wel bij die ander helft van zijne veendel: sulcks
dat ick doen die fortresse alleen met mijne veendel knechten te besetten ende te besorgen had.
Den 21 en Meij heb ick mijn lieutenant met twe esquadrons soldaten (door bevel des Oversten) gesonden, die
Maes langs, tot Boxmer toe, ende liet alle die ponten in
stucken slaen ende hier onder die schans brengen , dien
hij moist te vinden oft becomen.
Den 29en Maij ben ick uyt die schans getogen met ongeveerlick 80 soldaten ende 5 peerden naer tbuys te Blijenbeeck, menende die vant buys of to locken ende haer
also enich afbrueck te doen; maer also zij niet uytvielen
dan dicht onder thuys, heb met haer gescarmutzeert, zulcks
dat zij twemael met grof gescbut na ons scboten, noch-

Den lien Junij heb ick 7 van mijne onderhebbende soldaten verlueft
om na Blijenbeeck tgaen den vijant een afbruek te doen, and hebben
den hopman op Blijenbeeck, Evert van Broeckhuysen , zijn reisige jongen
gevangen met die ganse jacht, in der scansen gebracht, als namentlick

4 winden , 3 brack ; maer die jongen liet ick weder passeren sonder
ransoengelt.
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1581, tans mosten zij weder op thuys wijcken, ende tooch ick
doen wederom met gemack in de schans tot Wel.
Den 14" Augusti is Merten Schenck vant huys te Blijenbeeck met ontrent 40 of 50 peerden so voor dat hays Wel
als die schans gecomen; ende so enige soldaten daer tegens
uytvielen, ende ick eenen schoot met een metalen stucksken liet doen , zijn sij stracks weder afgereden.
Den

Ten

Septembris quamen etlicke peerden van der

Horst op die Maescant met ons scarmutserende tegens
die schans; maer so balde ik een ijseren stucksken daer
onder liet gaen, sijn zij strack weder week gereden na der
Horst toe.
Den li en Septembris reet Merten Schenck met ontrent
300 peerden ende etlicke wagens neffens den Molenberch
na Stralen; ende dewijle die soldaten tegens haer scharmutseerden in die benders oft weyden, schoot ick viermael
met twe metalen stuckens daeronder, waervan een schoot
door een wagen heen ghinck, ende reden voorts haers
weechs.
Den 12 en Octobris hebben die borgers tot Venlo 3 veendel knechten gedwongen uyt der stadt te trecken ende
haer garnison te verlaten, als namentlick die peer Overste
die p eer van Hoochsaxen zijn veendel, hopman Ghijsbert
van Berck zijn veendel, ende hopman Cornelis Mertensz.
zijn veendel; ende des Overste lieutenant Johan van Stockum bleef daer binnen met zijn veendel. Des avonts
quamen zij bij mij in der fortresse tot Wel met die 3 genoemde veendels.
Den 15 en Octobris is den Overste van Aernem gecomen,
ende heeft zijn veendel ende hopman Berck zijn veendel
met genomen op den Haech voor Gelder, ende sijn persoon
quam binnen Gelder; ende hopman Cornelis Mertenssz.
tooch met zijn veendel na dat huys Aerssen, met bescheit
des Oversten, alwaer hem die lieutenant ende soldaten
van hopman Evert van Wageningen niet op wilden latex].
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1581. Den l6 en Octobris des avons is hopman Cornelis, met
scrijvens van den Overste p , voor dat buys te Wel gecomen,
als dat hij daer sol optrecken , ende dat hopman Evert van
Wageningen met zijn veendel op Aerssen bij zijn ander
knechten trecken sol ; twelck hopman, Evert oock geweygert heeft : sulcks dat hopman Cornelis voor die schans
in die kelders met zijne knechten most trecken. Den selfden dach savons ontrent 10 uren heeft der heer Overste door
hulp van Hans Ulrich zijns broeders veendel ende tveendel van hopman Frans van Limburch, die binnen der stadt
Gelder lagen , die twe vorige gemelten veendels van den
Haech binnen der stadt Gelder gebracht, tegens wil ende
danck van die borgerije , die daer tegens waren; want die
twe veendels die daer binnen waren sloegen die poorten
op van binnen met hameren , ende lieten also die andere
binnen comen door die Geldersche poort. Daer bleef loot
die stadt tromslager ende even borger ende twe soldaten,
behalven etlicke borgers , die gequest worden.
Den l8 en Octobris is hopman Cornelis met zijn veendel
na Gelder getogen van die schans, door oorsaeck dat hij
op dat buys Wel niet opgelaten werde.
Den 23 en Octobris zijn hopman Evert van Wageningen
ende ick van die heer van Hohensax, onsen Overste, verscreven geworden, om binnen Gelder bij hem te comen ;
ende sijn den M en daer hen gereden, ende heeft met ons
gesproocken van wegen die scepen , die van beneden die
Maes op sollen comen voorbij die schans van Venlo ; and
zijn den selfden dach weder na Wel gereden.
Den 3len Octobris is der heer Overste met 20 peerden
van Gelder in die schans bij mij gecomen, van wegen die
scepen die wij hadden la gen passeren na Venlo; ende nadien
hij die licentmeester van Gelder, Peter Luytgen , ende
Jan van Niel, lieutenant van hopman Frans van Limburch , daertoe verordonneert had, dat zij alsulcke licenten
van die scepen ontfangen solders die van beneden com16
XXXI. J.
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1581. men solden om na Venlo te varen, is hij stracks weder
na Venlo gereden.
Den 4en Novembris zijn 6 scepen met steencolen ende
smekolen van Venlo aen die schans comen , und also die
licentmeesters vorsz. 1000 waech steenkolen wilden aenhalden om op Gelder to bestellen, zijn die scippers tegens
haren danck voorbij die schans gepasseert.
Den 6en Novembris is der heer Overste met zijn eygen
veendel uyt Gelder getogen ende is daermet binnen der
schanse Wel gecomen, omdat ick die scepen niet wol aenhalden noch mij daermet moijen , ende dede mij den selfden dach van daer binnen Gelder trecken met mijne veendel, alwaer ick den selfden dach gefoureert ben geworden.
Den 11 en Novembris des avons hebben wij duer bevel
des Overste, so uyt Gelder als Wachtendonck , gescickt
na die schans tot Wel ongeveerlick 250 soldaten, ongeveerlick 36 peerden and ongeveerlick 60 wagens geladen
met meel, bier, brout ende keel ende enich amonicie ende
andere nootdruft.
Den 12 Novembris des morgens vroech heeft der Overste over die 300 soldaten met die peerden over die Maes
int lant van Kessel gescickt, ende dede een aenval op
dat dorp Mierlo , dat die boeren beschanst hadden ende
stercke wacht daerin hielden, van alle die dorpen des lans
Kessel, sulcks dat die meeste part van dat dorp afgebrant
wert, ende bleven over die 30 boeren doot ende 17 oft 18
gevangens, die weicke binnen der schanse Wel gebracht
werden, alles door oorsaecken halven dat die Keslanders
den Overste geen contributie en wilden geven, wie zij dan
te voren gedaen hadden , twelck die bberen aenvongen
door die van Venlo, die haer daer toe hielden ende yder
Boer op zijn geweer gestelt hadden, und den selfden dach
quamen die soldaten wederom in haer garnison iegelick ,
met haer brengende die wagens vol steenkolen geladen ,
die weicke der heer Overste in die schans had aengehal-
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1581. den van scepen die van Venlo gecomen waren , menende
die Maes of te varen ; van die soldaten waren twe in de
Maes verdroncken, een doot geschoten ende 3 bevelhebbers gequest, ende ongeveerlick H oft 12 soldaten gequest.
Den 8en Decembris zijn 8 van mijne soldaten met mijn
verlof uytgegaen op de vijant, ende hebben 7 soldaten van
die van Stralen met haer geweer binnen der stadt Gelder
gevangen ingebracht, ende zijn den 12 en geransoent worden.
A .. 15 8 2.
Den 23 en Februarij zijn met verlof der Overheit etlicke
ruyteren van die Graef, etlicke ruyteren van Venlo, etlicke ruyteren van Gelder ende etlicke van mijne voetknechten, ende oock van die andere veendels binnen Gelder ende Wachtendonck , des morgens in dat dorp Carpen
gevallen, ende hebben daer etlicke Italiaenders lanciers,
etlicke geslagen doot ende oock etlicke verbrant , oock
etlicke gevangen met enige boeren ende twe canonicken,
een jode doot geslagen, daerna het meeste deel vant dorp
verbrant, door oorsaecken dat sich die Italiaenders niet
en wilden gevangen geven, mer lieten sich in die huyseren
verbranden. Die gevangen ende oock etlicke der Italiaensche peerden zijn so binnen Venlo als Gelder gebraeht
worden, om haer ransoen te maecken.
Den 22en Mertij des snachs heb ick met verlof des Oversten mijne lieutenant met etlicke soldaten uytgeschickt
na dat buys Vlasraet, vrientschewijs, sulcks dat door veel
spraecks met den vijant haldende, den sergent algereets
met die sluetelen aen die poort was om te openen , dan
Int leste van Januarij heb ick Claes van Getting Sevenduyvel, om
sijuder schelmerije wil, met schelm ter stadt Gelder uyt doen leyden.
Den ben Februarij heb ick die namen van 15 soldaten, so met schelm
van mijn veendel ontlopen sijn, aen die galge doen slaen, tot exempel
van anderen; die namen staen op tregister geteikent.
16*
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1582, door een Duytscher, die opt huys was, is dat selfde aftergebleven, so dat onse knechten met gemack sonder schade
wederom afweecken na Gelder toe.
Den 23 en Mertij zijn verconscapt worden, dat etlicke soldaten van Stralen in der voochdije in een huys verborgen
lagers; waerover hopman Baeck ende ick etlicke soldaten
hebben uyt Gelder geschickt, ende hebben die voorgemelte
soldaten alle gelijck gevangen gecregen, tot 12 toe, ende
sun binnen der stadt in des provoosten handen gelevert,
wie billick.
Den 24en Mertij heeft een Geldersche edelman , mit
name Casper van Boedberch, van Blijenbeeck, aen onsen
Oversten gescreven, ende sich verklaert als vijant door
eenen trompetter, so hij sich daer in dienst had begeven,
begerende dat men sijnen broeder verschonen Wilde ende
hem sulcks niet laten ontgelden, want 14 zijn broeder dat
huys bij der Capelle liggende had overgelevert ende getransporteert, so bij screef, ende so verre men dat huys
ongemolesteert niet en liete, dachte hij die selfde scade
wederom aen den borger van Gelder te verhalen.
Den 25en Mertij zijn wij duer bevel des Oversten na dit
voornoemde hays getogen met etlicke soldaten, ads hopman Baeck, oversten lieutenant, hopman Berck ende ick,
ende hebben dat selfde ga p s ende al in die groat afgebrant, ende wederom na Gelder getogen.
Den 4en Aprilis hebben wij kunscap gecregen , dat den
Oversten Merten Schenck met tien peerden binnen een
Cleefsche stadt, genaempt Xanten, was met Casper Boetberch; waerdoor onsen heer Oversten, hopman Berck ende
hopman Helmich, neffens die Geldersche ruyteren ende
die ruyteren van Venlo, die datmael binnen der stadt
Gelder waren , stank zijn opgeseten, in als ongeveerlick
80 peerden, met noch over die hondert soldaten te voet;
ende hebben ons in der ijl na Xanten gevoecht, ende hebben die wacht in der poorten verrast ende overvallen , ende

1
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flocks dat hays, daer Schenck in was, beset. Schenck siende
dat hij van den vijant beset was, heeft sich te weer ghestelt met Boetberge ende een dienaer, sulcks dat wij 5
oft 6 gequesten , so . ruyteren als voetknechten , kregen ,
aleer hij sich gevangen geven wol; loch in leste, zijn dienaer gequest zijnde ende hebbende geen kogels meer am te
schieten, is dat sij met gekaut pappier mosten schieten ,
ende horende dat onsen heer Overster selfs daer was, hebben sij haer op krijchsgebruyck gevangen gegeven, te weten
Merten Schenck van Nidegen, Overster, Casper van Boetberge, Ritmeester sol zijn, twe dienaers, een jongen, ende
hebben daertoe cregen 8 van haer peerden , ende hebben
also die gevangen binnen der stadt Gelder ingebracht.
Den 5" Aprilis zijn die peerden met tromslach binnen
Gelder opentlick vercoft.
Den 6" Aprilis zijn die dienaers ende jongen los gelaten ende zijn duer mijne tromslager te Blijenbeeck gebracht, dat ranson daer voor den Ten met sich wederom
brengende.
Den T en Aprilis quam een trompetter van die ruyteren,
so over Rijn lagen na Schencken to wachteu, met enen
brief aen onsen beer Overster, inholdende dat men met
Schenck sol krijsgebruyck halden, sonst wollen zij die
gevangen vervoeren, so op Blijenbeeck noch sitters, als
die heer van Hemert, Overster lieutenant van Iselstein,
met noch andere gedeputeerden ; waerop onsen heer Overster geen antwoort heeft willen geven.
Den 8" Aprilis is een Cleefs edelman ghecomen ende
bracht Schenck etlick gelt van zijnder huysvrauwen , daer
beneffens versoeckende aen onsen Oversten, dat men
Schenck zijn ranson wilde maecken; mer is sander bescheit to rug getogen. Den selfden dash heeft onsen
Oversten scrijvens ontfangen van die Vorst van Cleef, zeer
spitich luydende, dat wij in zijn Vorstelicke G. Rijckstadt
also waren ingevallen ende die selfde gevioleert.
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1582. Den

9en

Aprilis is wederom een trompetter van die ruy-

teren over Rijn aen onsen Overste gecomen met brieven,
versoeckende dat twe van die ruyteren bij Schenck mochten comen, om met hem te mogen reeckenen van hare
gedanen dienst bij die Prins van Parma, om te mogen geraecken aen hemluyden betaling, twelck haer afgeslagen
ende geweigert is.
Den

22 en

Aprilis is hopman Cornelis Mertensz. met zijne

compaignie uyt Wachtendonck binnen Gelder gecommen.
Den 23 en Aprilis zijn hopman Wagening ende hopman
Berck met hare veendels uyt die stadt Gelder getogen na
beneden toe; ick reedt met mijne peerden oock voor mijn
persoon met na huys toe; den dach tot voor Nimwegen
getogen over die schans tot Wel , 2 mijl, daer over die
Maes gevaren tot Moeck toe, 3 mijl, daer weder overgevaren ende voorts gemarcheert tot voor Nimwegen, 2 mijl.
Den

24"

over die Wael gevaren ende gereden tot Aer-

nem toe met beyde die voornoemde hopluyden, 2 mijl;
maer die knechten togen in die Betu ende bleven leggen
tot Neel.
Den

25 en

Aprilis met mijne 2 peerden door Wageningen

gereden tot Renen toe, 3 mijl.
Den 26en Aprilis van Renen gereden tot 'Utrecht toe
met die voornoemde hopluyden, 4 mijl.
Den T en Meij ben ick met mijne twee peerden van
Utrecht tot Renen gereden , 4 mijlen, door Soest ende
Amerongen.
Den 28en Aprilis heeft den edelman Vas, die op dat huys Middeler
lach, op die Maescant bij Gennep ende Moock , den vijant daerop gelaten ende overgelevert.
Den yen Junij is der heer Overster uyt Gelder met etlicke ruyter und
knecht getogen naer Stralen, alwaer hij die ruyteren van Venlo onder
wegen vandt; ende nadat zij den vijant uyt der stadt hadden gelockt,
hebben zij daer onder geslagen enige doot, und ongeveerlick 46 gevangen
soldaten binnen Gelder gebracht und enige borgeren.
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1582. Den Ben Meij door Wagening gereden tot Aernem toe,
3 mijl, door Renckum.
Den 15 en Meij wederom van Aernem door Renckum gereden met mijne twe peerden tot Renen , 3 mijl. Den
selfden Bach door Amerongen voorts gereden ende Soest
tot Utrecht toe, 4 mijl.
Den 16 en Meij heeft men tUtrecht die kerck van S. Marie door bevel van die Magistraet dat loot daervan of beginnen tbreecken , so die geheel met loot gedeckt was ,
welck loot soude strecken tot behoef die fortificatie der
stadt Utrecht.
Den 27 en Meij wederom van Utrecht gereden met mijne
twe peerden door Soest ende Nijckercke tot Renen toe, 4
mijlen, tot Renen over de Rijn gevaren , door oorsaken
dat die Engelschen op die Velu lagen ende niemant vrij
passeren lieten, ende so voorts gereden tot Aernem toe,
wederom overgevaren, 3 mijl.
Den T en Junij met 3 peerden gereden van A ernem op
Nimwegen ende over die Wael gevaren, 2 mijl.
Den B en Junij met die selfde 3 peerden, een car voor
mijn baggagie, gereden over de Stersdijck tot die stadt
Graef toe, 2 mijl, over die Maes gevaren.
Den 9 en Junij van die Graef gereden met noch 6 peerden tot mij ende vier soldaten te voet door Buegen tot
Boxmeer toe, l mijl, ende Baer genomen tot mij 25 soldaten te voet, 10 peerden , om te convoijeren; gepasseert
door Santbeeck, Grueningen, Beeck, 1Viaesais, Ghysteren,
tot opt dat Nuys te Wel toe over die Maas gevaren, 2 mijl.
Den 10 er' Junij van Wel met 25 soldaten te voet, die
mij convoijeerden, ende met mijne peerden getogen tot
Gelder.
Den 16 en Junij heb ick binnen Gelder een burgers soon
van Venlo, met name Peter Crieckelman, adelborst onder
mijne veendel, aen die galge doen hangen, tot exempel van
andere, ende hopman Baeck twe soldaten, door oorsaecken
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1582. dat zij int lant van Muers groot gewelt bedreven hadden
met kisten op te slaen , daer uyt nemende Belt, clederen
clenodien ende alles wat daerin was; een van mijne soldaten , genaempt Thijs Baudewijn van Weert , verbat ick
bij den heer Overster , sodat hem tleven geschenckt was,
iedoch met schelm van tveendel gewesen.
Den 26 en Junij hebben wij die ruyteren uyt Gelder ende
ongeveerlick 100 soldaten gesonden naer Stralen , ende
also zij die ruyteren van Venlo ende oock ongeveerlick
100 soldaten tot Walbeeck vonden , ruckten gelijck voor
Stralen, ende brochten daervan over die 260 hoornbeesten,
als koijen ende runderen , oock enige boeren peerden; 6
oft 8 boeren worden doot geslagen , die reste ontliepent,
maer de vijant dorst niet uytvallen, ende noch 16 scapen ,
een boer, een jongen gevangen.
Den 27en Junij ben ick met die Frijheer van Hohensax,
onsen Overste, ende ontrent 40 peerden, ontrent 100 soldaten uyt Gelder getogen, ende hebben dat buys te Walbeeck ingenomen ende beset met 34 soldaten , een tromslager, met die bevelhebberen met die reste wederom binnen
Gelder getogen.
Den Zen Julij quam den Oversten Christoffel van Iselstein van beneden tot Wees met ontrent 400 soldaten ,
4 vanen ruyteren, als Elderborn, Kolen, Frens ende Chatelet ; onder die 3 vanen etlicke lanciers , die ruyteren
in alles sterck zijnde 6 hondert. Al twelcke geschieden
om tot Oepen, int lant van Limburch, een regiment knechten te slaen , die van den vijant hare looplaets daer hadden.
Den 3en Julij ben ick met die Frijheer van Hohensax ,
onsen Overster, uyt Gelder getogen om dese voornoemden
Den 17en Junij heeft der heer Overster, Philips van Beating, Gouverneur binnen Stralen, zijne paspoort daer zijne eygen pitsier ende
hant onder stondt , aen die galge binnen Gelder doen slaen, als die copye autentyck met zich brengt, door oorsacken dat hij nose buel alsulcke paspoort gegeven had.
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1582. aenslach te helpen effectueren, met ons nemende, so uyt
Gelder, Venlo, die schans ende Wachtendonck , ontrent
500 man ende 80 peerden.; den Bach gemarcheert neffens
Wachtendonck , 2 m., neffens Cempen, 1 m., tot 'Eiden
ende Vorst m. , alwaer wij den Oversten Iselstein vonden met zijn crijsvolck.
Den 4en Julij snacks gemarcheert neffens Dulcken, anderhalf m. , alwaer wij een convoy vonden van Crieckenbeeck , sterck zijnde 29, so te peert als te voet; waeraf
11 gevangen ende 11 dootgeslagen warden, ende een soetelaer; die 7 entquament. Voorts gemarcheert tot Beeckberg, 2 m., voorders door Swanenborch, voorbij Erkelens,
door Rorich, neffens Linnich, 2 m. 1 half, tot Wiper, 1
half m.
Den ben Julij door Warijck, Wach, Egelshaven ende
door Haren tot Aken, 2 m. 1 half, neffens Aken door
Bortschat tot Oepen toe, 2 mijl; dan also die vijant conschaft hadde dat wij so hart bij haer waren , zijn zij den
avont, als wij snachts te 12 urea aen dat dorp quamen,
gevloden onder Limburch, Baer wij haer niet en kosten
beschadigen, waerdoor wij de helfte van dat dorp hebben
afgebrant, ende zijn daerna weder terug getogen. Den
selfden nacht cregen onse ruytereu een car met slachtsweerden ende roers, dat den vijant tot Oepen gecregen
sonde hebben. Int aftrecken voorbij Enneten worden dat
dorp gans verbrant, met noch een edelmans huys; so voorts
getogen tot S. Cornelis Munster, 2 mijl.
Den 7en Julij worden Roeren door die ruyteren met een
edelmans mooning verbrant.
Den 8en Julij gemarcheert door Staelberg, Illendorp,
Aeswiller tot Dorwits, 3 m.
Den ben Julij door Taerwien, 2 m., alwaer wij seeckere
geweer in een huys vonden dat den vijant toequam, als
roers, fles, fleskillens, groene boxsens ende mandillens ;
welcke buys gans geplundert worden; voorts getogen door
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1582. die Roer doer Wietzenich voori4 Duren tot Goelsum, 2
mijlen.
Den 12 en Julij door Belaetsen , 1 half m. , tot Kerpen ,
1 half m., aidaer tmeestendeel van die huyseren voorts
verbrant, voorts getogen door Moesdorp, Sindorp, Lovenich, tot Coninxdorp ende Broawijler, 3 mijl. Snacks getogen door Hackenbroeck tot Doersmagen, 2 mijl, voorts
tot Norrest ende int clooster te Genadael , 2 m.
Den

13 en

snachs voorbij Nuys, 1 half m., door Karst,

anderhalf m., Wilich, 1 half in., tot S. Thonis in der
heyden, 2 m. — Iselstein met zijne volck tot Lrcien.
Den 14 en Julij getogen voorbij Cempen, 1 m., door Aldekercke , 1 mijl, door Nijckercke, 1 m., tot Gelder toe.
Ende der Overste Iselstein is met zijne crijsvolck weder
op Wees getogen.
Den

l en

Augusti is mijne lieutenant Anthonis van Wij-

lach met die ruyteren uyt Gelder voor Stralen gereden ,
om den vijandt afbrueck te doen, ende is daer met een
cortroer int scarmutseren van den vijant dwers doort lijf
gescoten , waervan hij op den Z en dach gestorven is binnen
Gelder, ende op den

;den dach

Augusti in die kercke be-

graven,
Peter Korf, een van mijn adelborst, wordt den Zen Augusti oock binne Gelder onversiens gescoten, van hopman
Baeck sijn soldaten een.
Den ben Augusti ben ick met ontrent 100 soldaten ende
50 ruyteren uyt Gelder na Wachtendonck getogen , met
noch ontrent 100 soldaten ende ontrent 30 ruyteren van
Venlo, met nemende horden ende gereetscap, daervan wij
een brug gemaeckt hebben over den Iers; ende over den
Iers met ruyter ende knecht wesende, sijn wij stil gelegen tot ontrent 10 urea voor middach, ende sijn doen
met ruyter ende knecht gelijck los gebroocken ende op
die stadt Stralen aengeset, alwaer wij ongeveerlick 30 koybeesten cregen ende 4 oft 5 boeren peerden , twe buys-
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1582.1uyden doot geslagen; van ons werden twe peerden doot
gescoten, een ruyter ende 2 of 3 peerden gequest ; ons
ritmeester Valckenborch worden sijn peert onder hem gescoten, ende een ander met grof gescut, daer met zij een
schoot of 6 na ons deden ; togen doen weder na Gelder.
Den

9en

Augusti is den vijant van Stralen voor Gelder

gecommen met ontrent 50 peerden , so lanciers als ruyteren; ende also wij stracks tegens haer uytvielen met ruyteren ende knechten met haer scarmutseerende, zijn zij
stracks weder afgeweecken, sulcks dat sij niet uytrichten;
dan cregen een peert met die kar, die den Geweldigen
Provoost toequam, tpeert daer uyt slaende ende den carman seer gequest daer bij die kar liete liggen ; een van
onse ruyter, te voet sijnde, doot gescoten, ende eenen gevangen , oock een van mijne dobbelsoldenaers zeer gequest
met een lancie; hier tegens creech den vijant etlicke van
hare peerden gequest, dan connen niet eigentlick weten
hoeveel die waren ; daermet togen zij weder af.
Den

20en

Augusti is den vijant weder voor Gelder ge-

commen met lanciers, ruyter ende knecht, ende also onse
knechten te wijt uytliepen om met den vijant te scarmutseren , is mijn sergent met 6 soldaten gevangen geworden,
de sergent van den Oversten met 4 knechten, van hopman
Baeck 2 knechten, ende zijn gevoert na Stralen ende Criec.
kenbeeck gevanckelick, waeronder 3 gequesten waren.
Den 3en Septembris ben ick met die jonge peer ende
met die ruyteren van Gelder ende oock die carbijner door
Nijckercke gereden , 1 mijl, tot Wachtendonck 1 m., van
daer die rest van die ruyteren met genomen, in als van
peerden sterck weesende 70 peerden, ende van hopman
Frans sijne knechten uyt Wachtendonck ongeveerlick 70.
Voorts gemarcheert tot Udell, anderhalf m.; voorts door
Suchtelen , 1- mijl, door Veersen , 1 Da., door S. Pauwels,
i- m., door Opierhard 1 m., door Beeck , anderhalf m.,
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1582, tot voor Erkelens, 1 m., den nacht voor die stadt stil
gelegen.
Den 4 en Septembris smorgens meenden wij den vijant
uytelocken, mer also haerder maer 16 uyt en quamen ende
onse voetknechten verkunschapt worden, weecken die voornoemde wederom na die stadt , waervan 5 soldaten dootgeslagen worden ende 2 boeren, met noch 5 boeren die
wij gevangen met namen; doen gemarcheert door Beeckberg, 1 m., door Waitniel, 1 m., neffens Dulcken, 1 m.,
door Hinsbeeck, anaerhalf m., tot voor Crieckenbeeck, 1
m., menende daer den vijant of te locken om dien afbrueck te doen; maer also zij uyt haer vordel niet en wilden, costen wij niet aen haer commen, zulcks dat wij gees
vordel en deden, maer een carbijner creech den vijant gevangen , die siin selfs versuymde; alsdoen voorts gemarcheert door Wanckum tot Wachtendonck , 1 mijl.
Den 5 en Septembris gemarcheert door Nijkercke, 4 m.,
tot Gelder, 1 mijl.
Den 31 en Octobris worden een soldaet, met namen
Nicolas Moises van Avenne uyt Henegouwen, gehorich
onder dat veendel van de Frijheer van Hohensax, onsen
Overste; binnen der stadt Gelder gevierendeelt, oorsaeckenhalven dat hii op Crieckenbeeck geweest ende met den
vijant gehandelt had om die stadt Gelder te verraden ende
in handen van den vijant van Remundt te leveren , daer
hem eender toe gebracht had, genaempt Tomas Bailly,
soldaet binnon Venlo, een Wael.
Den

14 en

Novembris heeft een soldaet, op den Haech

liggende, onder den jonghen heere, genaempt Leydecker,
Den Zen Novembris worden voorgemelten Thomas Bailly oock binnen
Venlo gevierendeelt , omdat hij had aengenomen die stadt Venlo te .verraden ende in handen van de vijant te leveren.
Den .17en 9bris hopman Hans Crom gevangen binnen Campen.
Den 20en 9bris worden hopman Boeckholt oock gevangen binnen
Campen.
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1582. sijn zelfs verdroncken, oorsaeckenhalven dat hij met den
vijant op Blijenbeeck gesproocken ende gehandelt had van
enige verraderije; is nietemin , doot zijnde, den 15 11 tuschen den Haech ende die stadt aen een halve galge gehangen worden.
A0. 1583.
Den

3

en Martij hebben omen ruyter ende knechten, so

uyt Gelder, Wachtendonck, oock ruyter ende knechten
uyt Venlo, die convoy geslagen bij Thoor, te weten 26
soldaten Italiaenders gevangen ende etlicke doden, oock
merle 6 coopluyden gevangen ; dat goet, dat daervan gebrocht werden waren trijpen, buscruyt, brandewijn ende
veelderley rommeling, maer het principael goet als over
die 100 amen wijns, tonnen met buscruyt, tonnen met
gegoten cogels, koperdraet ende ander goet meer, dat zij
niet connen wech crijgen , worden al vernielt ende in de
dreck ende moeras geworpen; ende 40 lanciers, die Baer
bij waren ontredent sonder weer te bieden. Alle dit voornoemde goet sol geconvoijeert geweest, hebben binnen den
Bos ende int Leger voor Indoven.
Den 27 en Martij hebben 7 soldaten van Stralen tuschen
Capelle ende der stadt Gelder twe carren gespoleert , die
na der stadt wilden varen., ende also onse knechten ende
etlicke peerden uyt der stadt vielen, hebben gemelde soldaten aengetroffen, sulcks dat zij op eene scene wintmuelen weecken, die vrauwe van Wissem toebehorende, ende
also men se met gewalt niet wel daervan crijgen cost,
hebben sij int lest die muelen opgegeven , mits conditie
dat men haer alle 7 vrij soude passeren laten weder na
Stralen , beheltelick zij haer halsgeweer mosten overgeven,
twelck also geschiet is.
Den nen Aprilis heeft der beer Overste 2 clocken tot
Walbeeck laten halen, om geschut daervan te laten gieten
binnen Gelder.
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Aprilis tot Waelbeeck noch een clock gehaelt;

16 en

middeler tijt quamen etlicke lanciers van Crieckenbeeck
ende Uden , menende onse volck met die clock noch te
betrappen ; maer also zij even geraed in de stadt waren
met die clock, hebben die voorgemelde lanciers bij die 200
scapen bij der stadt gevonden ende met genomen.
Den 29en Aprilis ben ick , met consent des Frijheren
van Hohensax, mijnen Oversten , van Merten Schenck,
Overster, afgeveerdicht na die heeren Landtraet, aen te
halden van sijnder gevanckenisse ontledicht te mogen werden ; reedt snachs op Blienbeeck.
Den

voorts gereden tot Nimegen toe.

30en

Den eersten Meij gereden tot Aernem toe.
Meij voorts gereden tot Utrecht toe.

Den

Zen

Den

25 en

Julij weder van Utrecht gereden tot Renen

ende daer overgesceept, gereden door die Betu tot Nimwegen.
Den 26 en Julij van Nimwegen door Groesbeeck ende
over die Kesselse brug, neffens Goch, door Wees ende
Winnickendonck ende Scravelen tot Gelder toe.
Den 23en Augusti is den vijant voor Gelder gecommen
met etlicke ruyteren ende knecht , menende veel beesten
met sich te crijgen ; dan also wij strack daer tegens uytvielen , mosten sij weder afwijcken ende cregen niet met
dan weinich boeren koybeesten ende een carpeert, dat
den Geweldigen Provoost toequam, ende een van mijne
soldaten gevangen, sonst niet meer scaden.
Den lien Septembris quam onser heer Overster wederom
van Wachtendonck tot Gelder, ende also die convoy, die
S. E. met van Wachtendonck genomen had, wederom
meende te trecken , is den vijant haer geranckontreert
met ongeveerlick 80 peerden aen die Nieckerckse dijck,
Den 26en Augusti sijn onse volck, so uyt Gelder, Wachtendonck ende
Venlo, voor Remunde geweest, ende haelden daer een groot getal van
beesten.
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1583. ende cregen van die ruyter van Wachtendonck gevangen
5 peerden ende 3 ruyter, die sij na Stralen voerden.
Den

12 en

Septembris hebben etlicke van rnijne knechten

onder Maestricht bij 300 scapen ende 30 koyebeesten gehaelt ende binnen Gelder gebracht.
Den

23 en

Septembris quam den vijant voor Gelder met

100 peerden ende etlicke schutten, waervan onse volck
een peert cregen ; ende den vijant creech wederom 2 borgerpeerden ende 4
Den

14 en

soldaten.

Septembris heb ick eene cleine jongen , die

van een soldaet , op Wasraden liggende, uytgesonden was
om binnen Gelder een spint soots te coopen ende op
Wasraden te brengen , wiens vader binnen Stralen wonachtich was, ter stadt uyt doers geselen.
Den 26en Octobris quam den vijamt van Stralen met 40
peerden voor die stadt Gelder, tuschen thuys den Haech
ende die stadt , ende cregen gevangen 3 van den Haech
ende 3 vrauluyden, ende molten strack weder afwijcken.
Den 14 en Novembris ben ick duer bevel des Heeren zu
Hohensax , onsen Overstep , met commissie voor dat gansche regiment, na beneden aen die heeren Landraet afgeveerdicht , ende heb die gemelte heeren eenen zeeckeren
ruymen tijt gefolcht , so tot Aernem all Utrecht, sulcks
dat ick eerst wederom tot Gelder gecomen ben op den 18en
Maij, so duer dien all oock duer oorsaecken , dat ick mijn
huysvrou middeler tijt becommen hebbe ende haer met na
Gelder gevoert heb.
A°. 1584.

Den Zen Junij hebben onse ruyter ende carabijner van
Gelder met die ruyter van Venlo, ongeveerlick 80 lichte
peerden bij der Horst over die Maes geslagen van den
vijant, waeronder waren 3 hopluyden; den eenen hopman
bleef doot, den anderen hopman ontreedt, den derden
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1584. hopman Wert gevangen, ende die meeste voorts gevangen
ende loot.
Den

14en Junij is Merten Schenc van Nidegen wederom

los gelaten ende op zijn vrije voeren gestelt buyten Gelder, tegens etlicke Overijsselschen gevangen , die langen
tijt op Blijenbeek geseten en binnen Goer gevangen worden; ende had te ransom gegeven 15 duysent gl., daervan
heeft mij onser beer Overste vereert met een golde ketten
van 400 gl. ontrent.
Den

17en Julij des nachs is S. E. die Frijheer zu Ho-

hensax , onser heer gverster, met deze samptlicke hopluyden ende ritmeester, als S. E. broeder Hans Ulrich, Frijheer zonder Hohensax etc., Frans van Limburch, Splinter
Helmich ende Albert Ingenhaeff, ritmeester, uut die besetting Gelder, Wachtendonck, ende die schans Wel, met
ruyter ende knecht, met een half cartow grof gescuts geruckt voor dat huys Gestelen , niet wijt van die stadt Gelder, dat een edelman toequam ende daerop lach, genaempt
Willem van Hornem, daer voor commende ter eender uren
in der nacht; hij had bij hem 5 soldaten, 2 dienaers. Welck
hays Gestelen gemelte Hornem meenden te bewaren ende
besetten met crijsvolck tot behoef des Conincks , so hij
albereit sijn besceit daerop had; hebben derhalven gemelte
Nuys in der maters met gewelt aengegrepen, dat die voornoemde Hornem hem stracks in die derde ure daerna gegeven heeft in S. E. handen, Bonder eene schoot met het
grof gescut daerop te schieten , jedoch met den bescheit
dat men sijn huysvrou ende kinderen die gereetste goederen , die op den huyse waren, soude laten volgen, opdat
sij daermede mocht trecken naer Sonsbeeck; twelck gesciet is, immers ten minsten al wat sij den dach met wagens heeft connen wech laten voeren ; ende also wij door
bevel des Oversten daerom speelden, wie dat huys besetten
soude met sijne krijsvolck, is mij dat to deel gevallen;
sulcks dat ick mijne lieutenant daerop liet met sich selfs
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man ; ende S. E. hebben gemelte Hornem met na Gel-

der gevoert, ende is in Merten Schencken earner geset.
Den 21" Julij heeft S. E. dit gemelte huys Gestelen
laten of branders door eenen genaempt Michiel, busschieter,
ende sijn also mijne knechten wederom binnen Gelder bij
haer veendel gecommen.
Den 5en Augusti is hopman Frans van Liniburch met
zijne veendel knechten, ende den ritmeester Elbert Ingenhaeff met zijne ruyteren, uut die stadt Gelder getogen
uaert leger voor Sutphen, om te helpen beletten dat het
den vijant niet ontset.
Den 10 en Septembris is onser heer Overste, Frijheer to
Hohensax etc. , van Gelder na zijn heer vaders buys getogen om enige sijne gescheften halven.
Den 10en Octobris is hopman Cornelis van dat huys in
den Haech met zijn veendel binnen die stadt Gelder gecommen, ende hopman Baeck heeft dat huys met sijne
onderhebbende soldaten wederom beset met vijftich man.
Int leste Augusti heb ick, achtervolgende mijne cornmissien , mijn veendel door bevel des heeren Overste versterckt van 113 coppen op 150. Ende heb op den 5"
Septembris een reveue laten does binnen Gelder, door
den Overste lieutenant Gosen die Bake ende den borgemeester Iserman, alst blijckt bij die rolle daervan zijnde,
al twelcke der heer Overste op sijn begheert had bevolen.
Den 20en Octobris hebben etlicke van mijne carbijner
ende etlicke soldaten te voet enige lanciers van den vijant van Oirdingen geslagen in der voochdijen , haren roof,
die zij in der voochdij gerooft haddeu, afgenomen, ende 6
lanciers mede gevangen binnen Gelder gebracht.
Den 21 en Octobris is die vijant van Oirdingen voor die
stadt Gelder geweest met etlicke peerden, maer hebben
niet uytgericht.
Den 31" Octobris is den vijant van Oirdingen wederom
XXXI. J.
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voor die stadt met etlicke peerden geweest, maer hebben
niet uytgericht.
Den

ben

Novembris is die vijant van Stralen met 2 cor-

netten peerden voor die stadt Gelder geweest ende hebben
niet uytgerecht, dan dat haerder 7 oft 8 ruyter gequest
werden ende 3 peerden doot.
Den

G en

Novembris heeft Marten Schenck een beclim-

ming op die stadt Nimegen willen doen ; maer also sij
etlicke lederen gerecht hadden , is men haerder gewaer geworden , sulcks dat sij strack weder of mosten wijcken.
Den 9 en Novembris hebben etlicke van mijne soldaten
enige van die ruyteren lanciers, die voor Nimegen geweest
waren, int last van Cleef op eenen hof bij nacht angetroffen , ende hebben 3 daervan doot geschoten ende twe
gevangen genomen.
Den 21 en Novembris is den vijant van Stralen met 2
cornetten ruyteren voor die stadt Gelder geweest, maer
hebben niet uytgerecht.
Den yen Decembris hebben die van Blijenbeeck ons 3
corporaelscap knechten afgeslagen tusschen Sonsbeeck ende
Xanten ,, so sij na die beeck bij Xanten goet halen ende
in Gelder convoijeren souden ; sij cregen 55 gevangen merle
na Blijenbeeck, te weten 24 van mijne soldaten ende een
sergent van hopman Baeck , 19 soldaten van hopman Cornelis ende sijne lieutenant Stoel. .
Den Ben Decembris heeft onse ritmeester Albert Ingenhaef met etlicke van mijne carbijner die vijant vau Veltbruggen twe ruyter afgescoten, ende cregen 5 peerden
van haer.
Den li en Decembris is Willem van Hoornem, genaempt
Scram, nadat hij te ranson S. E. gegeven hadde ses duysent guldens, ende een oerve mit eigener hint onderscreven, van nu voortaen van die Lanscap niet te wijcken noch
daertegens te dienen, van sijne gevanckenis ontledicht.
Den 28en Decembris waren onse ruyter met etlicke
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1584, knechten voor Cempen, daer sij 5 soldaten met eene tromslager van die van Veltbruggen cregen.
Den 29 en Decembris is den vijant van Stralen met etlicke peerden voor die stadt Gelder geweest, maer rechten
niet uyt, dan sij lieten daer even doden ruyter.

A°. 1585.

Den 17en Februarij waren etlicke soldaten van Stralen
in die voochdije, waerdoor dat etlicke van onse ray teren
ende etlicke knechten uyt Gelder geschickt werden, sodat
onse volck 8 soldaten daervan binnen Gelder gebracht
hebben.
Den 27en Aprilis is der heer Stadthalder deses Vorstendoms Gelder, Adolf, Grave zu Muers etc., p ier voorbij
die stadt Gelder getogen met ruyter ende knechten, ende
heeft sich in die voochdij nedergeleit an die Oldekerke.
Den 28en Aprilis hebben wij onse ruyter uyt Gelder
carbijner und etlicke soldaten, oock die carbijner uyt die
schans te Wel, die carbijner ende etlicke soldaten uyt
Wachtendonck , oock bij der beer Stadhalder gesonden;
und zijn also des namiddaechs tegens den avont opgetogen na die stadt Nuys, daer der heer Stadthalder zijden
aenslach op hadde; welcken aenslach des nachs to twe
uren int werck worden gestelt ende zeer geluckelick is
volbrocht worden, und meester van die stadt gewordeu is,
sulcks dat daer ten beyden zijden al to weinich dooden
bleven ; twelck die van Nuys oock te meerder eeren niet
en is, want tHof van Bourgoignen over hondert ende tier
iaer daer voor gelegen heeft met ganser macht over iaer
ende Bach, noch mosten zij met schanden daer weder afwijcken.
Den 29en Aprilis is den vijant van Stralen in den bruyl
dicht onder die stadt Gelder geweest, und cregen wel 60
van des rentmeesters scapen ewech door den cleynen Yers,
17*
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dan onse soldaten vielen uyt ende ioegense haer wederom
af, sulcks dat sij niet en behielden.
Pen 4en Maij zijn 5 cornette lanciers und ruyter uyt
Nuys gereden ende hebben den vijant een convoij afgeslagen, die na Carpen wilde ; wijders sijn zij voort geruckt
und hebben een van lanciers gejaecht ende geslagen tot
onder die stadt Cuelen toe , ja dat weer is , sij sloegen
noch etlicke loot in die stadt graften, want die van Cuelen dat aensagen.
Den 5 en Maij quamen onse ruyter ende carbijner, die
met binnen Nuys geweest waren , ende oock die ruyter
ende convoy met hadde helpen slaen, een yder wederom
in haer garnisoen.
ben 7 en Maij is der beer Stadthalder met 3 cornette
lanciers binnen der stadt Gelder gecorrimen.
Den Sea Maij snacks te een uren is Merten Schenck
van Nidegen met 5 peerden van Blijenbeeck binnen der
stadt Gelder gecommen , om met der Stadthalder in handeling te treden.
Pen 10en Maij , nadat Merten Schenck met der beer
Stadthalder veraccordeert was , beneffens ener die bij der
beer Stadthalder was wegen der Lantscap, genaempt Hoorngens , so is hij des nachs weder uyt Gelder gereden na
Blijenbeeck.
Den li en Maij is der heer Stadtholder met die 3 cornetLe lanciers weder uyt Gelder na Berck gereden.
Dito is Kosijn van Spuel, lieutenant van onsen Overste,
lieutenant Gosen die Baeck , met 25 soldaten uyt Gelder
na die schans te Wel getogen , om daer noch 25 soldaten
te lichten ende daermede na Blijenbeeck te trecken.
Dito des avons te 8 uren is eenen ruyter van Blijenbeeck binnen Gelder gecornmen , und is wederom te 9
uren met onse ruyter uyt die stadt gereden na- Blijenbeeck
toe, onder wegen vindende die ruyter van Venlo met die
voorgenoemde 50 soldaten, die welcke Schenck stracks op
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1585. Blijenbeeck gelaten heeft, nadat hij etlicke van zijne soldaten met paspoorten gecasseert und ewech gewesen hadde.
Den 1 3 en Maij is Schenck wederom van Blijenbeeck met
onse ruyter van Gelder und Venlo gecommen.
Den 14 en Maij is Schenck met die voorgenoemde ruyter
en carbijner van Wachtendonck uyt Gelder gereden na
der heer Stadthalder, die malcander bij Isem souden vinden, twelck gesciet is.
Den

15 en

Maij is der beer Stadthalder wei met 800 ruy-

ter binnen Venlo gereden ende heeft daer alle die borger
den eedt van getrouwicheit laten 'doen , insgelijcken cock
die compaignie van cappitein Spe; oock merle so is Merten Schenck aldaer van wegen den heer Stadthalder als
Veltmaerschalck over tlant van Gelder ende Overijsel aengeteickent ende met trompetten uytgeblasen; daerenboven
heeft Schenck een soldaet, sijnde een Wael, eertijds een
munnick geweest, beclapt, die in mening was die stadt
Venlo te verraden ende aen des conincks zijne te leveren;
die welcke oock zijn executie ontfangen heeft, dan door
belle van die predicanten onthooft Wert; und is also voort
met Schenck na beneden gereden.
Den

b

en Junij is onse beer Overste wederom van zijn

heer vaders buys binnen Gelder gearriveert.
Den

23 en Junij

is hopman Frans van Limburch uyt

Berck met zijn veendel getogen op Blijenbeeck.
Den 24e. Junij zijn des jongen heeren zijne knechten
ende hopman Baeck zijne knechten wederom van Blijenbeeck in die schans tot Wel ende binnen Gelder, een
yder in haer garnison, gecommen.
Den

3"

Julij is den vijant van Stralen voor die stadt

Gelder geweest, te peert ende te voet, und cregen 8 koybeesten met gevangen, und antlers niet.
Den selfden dach is onse volck uyt Gelder, die schans
Wel und Wachtendonck, oock voor Stralen geweest te
peert ende te voet, alwaer loot bleef die veendrich van

262

Journaal van Splinter Helmick.

1585. den vijant vant voetvolck, genaempt Oevelacker, noch een
lancier doot, een soldaet doot, und cregen niet dan een
soldaet met het peert van den lancier gevangen; und van
onse knechten waren 4 geschoten , waervan den eenen
binnen Gelder storf.
Den 26en Julij heeft den vijant van Oirdingen met sich
21 man in der voochdij een roof van beesten gehalt, dan
onse ruyter ende knechten hebben haer den roof wederom
afgejaecht ende brachten 16 man daeraf gevangen binnen
Gelder, 3 doden ende twe diet ontliepen.
Den 2 en Augusti waren die van Stralen, te voet ende te
peert, voor die stadt Gelder, ende cregen 9 koybeesten,
een borger ende een soldaet gevangen , ende een van mijne
soldaten doot geslagen.
Den n en Augusti hebben onse knechten uyt Gelder 9
carbijner van Lin geslagen bij Clueraid ; 5 wert daer in
een schuer verbrant, 4 ontliepen, een gevangen, dan die
peerden cregen sij alle negen.
Den 16e1 Augusti heeft den vijant van Stralen voor die
stadt Gelder geweest, und cregen 2 koybeesten wech, dan
sij lieten daer 5 soldaten over doot und 2 peerden, behalven andere gewonden.
Den 16en Augusti ben ick na Wachtendonek gereden
bij onser heer Overste , door oorsaecken daer 9 van mijne
onderhebbende soldaten gevangen saten , dien ick alle 9
tleven verbadt und oock alle 9 bij mijne veendel bleven ,
want daer noch 5 ontlopen waren van die selfde compaignie.
Den Hen Augusti ben ick wederom van Wachtendonck
gereden tot 0-elder.
Den 19e11 Octobris smorgens te 4 ueren ben ick met
mijn veendel knechten uyt die stadt Gelder op dat huys
Wel ende in der schansen tot Wel getogen , ick met twe
corporaelschap op dat buys Wel, ende mijn lieutenant
met een corporaelscap in die schanse tot Wel ; ende den
jongen heeren Hans lunch, Friiheer zu der Hohensax,
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beer zu Sax ende Forsteck etc., tooth wederom birinen
Gelder den selfden dach ').
Den 28en Decembris heeft sich der vijant bij Venlo tot Blierick nedergelecht ende beschanst int dorp.
Den 3len Decembris heeft der vijant dat hays Blitterswijck ende Gysteren ingenomen ende beset.
Den Gen Januarij is der vijant weder van Blitterswijck getogen, t nde
zijn den selfden dach etlieke stricken gesehuts door Roy na Venlo tot
Blierick gevoert.
Den Ben Januarij is de vijant weder van Gystereri afgetogen ende heb
ben dat hugs in brant gesteecken.
Den 10en Januarij is der vijant wederorn met 3 veendels in dat dorp
Blitterswiick gecommen.
Den l8en Januarij is der vijant wederom uyt Blitterswijck tot Wansum getogen ende daer vergadert tot 10 veendels toe. Den selfden
dach is der vijant met ganscher gewalt tot Lottum commen liggen ,
ende hebben ontrent 200 man al de Spaengaerden an dees sijde der
rase int clooster te Beterweert geschickt.
Den 20en Januarij is der overste Schenck uyt Venlo des nachts met
ruyter ende knechten getogen, ende heeft den vijant int clooster te Beterweert altemael dootgeslagen ende veel int clooster verbrant, alleenlick
een capprtein ende 10 oft 12 soldaten die gevangeu worden.
Den vijant tot 1,otturri dat horende, ja genoechsaem voor haer ogen
dat siende, werden so verwoet , dat sij 2 van mijne gevangeu soldaten
a coup d'epe ombraehten ende vermoorden , ende souden die anderen
alle vermoort geworden sijn , ten ware dat die overicheyt daerin voorsien hadden.
Den selfden dach is den vijant met 8 veendels van Wansum na Venlo
getogen.
Den g len Januarij is den vijant wederorn tot Wansum gecommen ende
hebben hem daer beseanst.
Den 12en Martij is der overste Schenck uyt Venlo getogen ende
sceepten bij Broeckhuysen over die Maes, menende den vijant tot Lott= afbrueck te doen , twelck fae1geerden, ende lecdt scade ontrent
4 man.

1) Pe dezer plaatse is een blz. nit het Hs. uitgesneden en verloren
gegaan.
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Den 19en Januarij quamen etlicke carbijnen van Gelder
bij mij, ende begeerden dat ick se an die schans over die
Maes Wilde laten settee om den vijant tot Wansum te
besoecken, twelck ick haer consenteerde ende gaf haer
etlicke van mijne knechten met tot assistencie, rnaer also
den vijant haer te sterck uytviel ende wijcken mosten, so
werden 12 van mijne knechten gevangen ende . 2 carbijner,
4 soldaten ende 1 carbijner in de Maes verdroncken, doordien een aeck te grond ginck.Den yen Junij is der van Mansfelt, na overgeving van
die stadt Graeff, met 13 Duitsche veendel ende 3 Welsche veendelknechten voor dat buys ende schanse Wel
gecommen ende die belegert, ende liet die schans door
eenen tromslager opheischen.
Den .. Aprilis hebben onse volck ende den vijant malcauderen dapper
geslagen tot Littoijen, nemende den vijant die schans aldaer met gewelt aff.
Den 7en Aprilis is een van mijne soldaten, Peter Langbuyck van Dueren , alias Scremcke, binnen Gelder gebracht, door oorsaecken hij een
boer moetwillens doorschoot buyten Gelder.
Den .. Aprilis hebben onse volck, namentlick die Graeff van Hobenloe, die stadt Graef outset ende gevictuailleert met ontrent 40 scepen,
so clein als groot.
Den 26en Maij heeft den vijant die stadt Graeff beschoten ende bestormt, ende den 27en geparlementeert. Den 28en den vijant overgegeven met accord. Lubbert Torck, die heer van Hemert, als Gouvernuer
van die Graeff, commende tot Utrecht, heeft hem van die overgeving
der stadt your S. Exc. den Grave van Licester, neffens sijne crijsraet,
niet kunnen verdedigen, waerover hij your recht gestelt, verwesen ende
onthooft is op den 18en Junij , neffens noch 2 andere cappiteins, die
met hem binnen die Graeff gelegen hadden , ende een cappitein , genaempt
Deonis, werd tleven geschenckt.
Den 3en Junij is der van Houtepenne, van die Gracff commende, met
etlicke vanen ruytereu code etlicke regiment voetkneehten neffens Wel
getogen tot Velden toe bij Venlo.
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Den Gen Junij liet hij die schans smorgens met den dach
met 4 halve cortouwen beschieten, ende werden binnen

1586.

die tijt van 2 uren met die selfde stucken 80 schoten gedaen ; ende so mijne lieutenant van bet groff geschut gequest werden, gaven die sergent ende soldaten die schans
op, sonder enighe conditie te bescheiden, dan alleen dat
men se in genade wilden aennemen, sulcks dat zij alle
die noch gesont waren, want daer etlicke want groff geschut loot gebleven waren, op dat huys Ter Horst gevangen werden geset. Den selfden dach, so Bering als die
schans verloren was, schickte der van Mansfelt een tromslager, met schrijvens aen mij (so mijne veendrich seyde,
lien den brieff gelesen badde, want ick se niet wilden
aennemen) dat hij van den Prince van Parma was afgeschickt om die stadt Venlo met 20 dobbeld cortouwen te
beschieten, ende eerstelick die schans en dat huys Wel ,
diewijle hij dan alreets die schans erovert had, begeerden
dat ick dat buys van sconincks wegen oock in sijnen
hander leveren soude, om meerder schaden te verhoeden
etc.; maer also ick daer niet na horen wilde, tooth dat
leger strack op na Venlo.
Den 20 en Junij na overgeving der stadt Venlo schick ten
der van Houtepenne een troinpetter met schrijvens aen
mij ende liet dat huys ten twede mael opheischen , na
inhout deser bijgevoechte copia, maer also ick sijne dreigementen weynich achten , is hij, Houtepenne gecommen
Den ten Tunij heeft der vijant dat huys Aerssen belegert, ende den
10en beschoten ende incregen. Die soldaten alle int parlementeren, duer
versuyrnnis van den veendrich van hopman Weerdenburch, die hem int
parlementeren bij den vijant droncken dronck, ende sc:eef eenen brieff
an die soldaten, sij louden van dat hays afkomme,n, want hij met den
vijant was veraccordert, twelck sij deeden ende worden daerover alle
dootgeslagen, enle die veendrich wert gevangen geset.
Den 16en Junij heeft der vijant die stadt Venlo beschoten. Den 17en
van gelijcken. Den 1Sen geparlementeert. Den 19en accordeerden die
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Junij met 36 veendel knechten ende 10 cornette

ruyteren, ende heeft mij met ernst berent ende belegert
als volget.
Den 24 en Junij ontrent die middag, als dat geschut van
Venlo an die schans gecommen was, namentlick 6 cortouwen ende een halve, schikten Houtepenne noch eenen tromslager met schrijvens ende liet dat buys ten derdenmael
opheischen, welckes ick oock afslaende , begonsten die
knechten strack onder malcanderen te murmureeren ende
crackelen, seggende, sij kosten nu noch tot genaden kommen , daer sij namaels niet toe souden kunnen kommen ,
ja dat meer is, quamen bij mij in mijn logement ende
begeerden te weten, wat des vijants schrijvens inhiel; twelek
ick haer voorgedragen ende te kennen gegeven hebbe ,
haer daerentegens troostende, courage ende moet gevende,
so veel dat dien dada gheen woorden noch crackeel weer
daervan tegens mij vigil, maer arbeyden met mij dien dach
ende nacht die poort te vullen, ende voorts daert van
node was ende daer ickt begeerden.
Den 25 en Jun ;i, smorgens, gelijcks den dach, begonst den
vijant dat buys te beschieten met 2 cortouwen ende een
halve , ende schoten tot die middach toe meest op den
muelentoorn ende die flanckeering van dat rondeel, so dat
daer niemant ontrent dueren mocht; op den toorn werden
een soldaet beyde sijn beenen afgeschoten, genaemt Peter
Swarts, van Dueren. Alsdoen begonsten die knechten te
muyten met gewelt, ende schickten die befelshebberen an
mij, als sergent, adelborsten, beyde corporaels, ende die
lanspassaden beyden, begerende ick soude den tromslager
afschieken Om met den vijant to accordeeren, want sij uiet
gemeent waren meer schietens, veel weiniger storm, te verwachten , want, seyden sij, en waren niet sterck genoch
die storm te wederstaen dnde of te slaen; twelck ick haer
borgers met den vijant ende Raven die stadt op door muyterije, tegens
wit ende danck van die cappiteins,
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1586, ganslick geweigert ende afgeslagen hebbe, haer vermamanende, sij souden haer eer ende eedt betrachten ende
vechten met mij, als dat well behoirden , so souden
met de hulpe Goodts, den vijant well wederstaen. Dit
een weinich gestilt hebbende, quamen ten twede mael die
befelshebberen bij mij, ende seyden, die knechten wouden
hebben dat ick den tromslager soude afschicken om met
den vijant te accordeeren , want sij en waren loch niet
gemeent die storm te verwachten ; welckes ick haer wederom dan met quade, dan met goede woorden afgeslagen
hebbe, ghaende hier ende daer bij die knechten, daer ick
se bij den anderen vont staen crackeelende, ende heb haer
onderrigt ende wederom gestilt; maer onlangs daerna zijn
bovengemelte befelshaberen ten derde mael bij mij gecom
men , seggende, die knechten wouden perforts hebben ick
soude den tromslager afschicken , mij gevende twe urea
respijt, dat ick mij bedencken sou wat ick doen oft laten
woude; twelck ick wederom geweigert ende afgeslagen heb.
Dan aensiende die gelegentheyt van die grote rottinge
ende muyterije, so ben ick bij die knechten gegaen, ende
heb haer onder andere veel redenen nootshalven gebeden
ende gepresenteert yder een maent colts te schencken uyt
mijnen buydel, so verre sij so lang te vreden ziju wilder,
Den eersten Julij heeft der vijant die stadt Nuys belegert.
Den l6en Julij heeft der ,vijant die stadt Nuys beschoten ende overvallen ende ingenomen, vermoordent al wat vonden , behalven die
Gouvernuer Clout ende Lambert ten Herenhaeff als cappitein, die werden beyde (gequetst zijnde) gehangen.
Den 23en Julij heeft der vijant Muers ingenomen, sonder slach ofte
enich, weer te bieden.
Den 24en Julij heeft onse volck Alpert verlaten, eer sij den vijant
sagen, elide is der vijant gecomrnen den 25en ende heeft dat ingenomen
ende beset.
Den 5en Augusti heeft der vijant Berck berent ende belegert.
Den 9en Augusti heeft onse volck hem tot Elten beginners te vergaderen ende leger begost te slaen.
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1586, tot dat der vijant ons die eer aen dede ende behoirlicke
bresche om te stormen geschoten soude hebben, ende noch
een tromslager schickten om dat huys nogmaels op to
eischen, niettegenstaende dat ick haer two dagen to vorens
leening had gedaen, ende daerbeneffens alle daech uyt mijn
kelder kost ende biers genoch te drincken gaff; al weleke
Diet heeft mogen helpen, maer bleven aleven hartneckich
daer bij, dat zij selfs den tromslager wilden afschicken, bij
so verre ick dat niet dede; sulcks dat ick, door vreese
dat iemant die trom rnocht laten roeren, oft andersins den
vijant toeroepen, gelijck naderhant noch geschiet is, mij
heb ingewilligt, so verse den vijant des anderen daechs
geenen tromslager schickten om dat buys nochmaels op
te eischen, so souden ick als dan eenen afschicken. Des
anderen daechs, den 26 en Junij, schoot der vijant wederom
nu en dan hier ende daer eenen schoot, ende die knechten siende dat die vijant hem noch naerder beschanst, ende
die plaetse bereyt had daer noch vier andere kortouwen
gestelt souden werden om bresche to schieten, twelck die
voorgangen nacht belet was door het quaet weer, ende
oock siende dat der vijant tot in die graft toe begraven
was met loopgraven , daerin hebbende etlicke schuyten,
om haer crijsvolck daermede over die graft te setten int
schieten van die bresche, als daer niernant op die wal
soude mogen dueren van het schieten, so sijn die knechten weder te gelijck bij mij gecommen ende hebben gewilt
dat ick mijn belofte na soude commen ende in tijds met
den vijant accorderen; twelck ick wederom geweigert heb,
seggende (gelijck oock die waerheit was), dat ick hem
sulcks belooft had, dat had ick moeten doen nootshalven
om haer ongeoOrlofde muyterije daermede to stillen, maer
Den 30en Augusti is ons volek van Elten voor Doesburch getogen
ende dat belegert.
Den 8en Septembris heeft onse volck dat huys Hackfort belegert ende
ingecregen, met oock dat huys Bocksbergen ende Nyenbeeck.
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also men seyt dat een ghedwongen eedt Godt loot is, so
dacht ick derhalven die beloften niet na te cowmen noch
te doen , ende had veel liever, ja badt oock daerom , dat
zij mij doorschieten oft doorsteecken souden, eer ick so
lichtveerdich dat buys overgeven soude, ende so sij des
niet doen en wouden , so wild ick mij liever van den vijant moetwillens laten doorschieten, opdat ick mocht sterven als een redelick crijsman , want ick niet en dachte
mijn selven in perijckel te stellen (commende beneden bij
die hoghe Overicheit) gedoot te werden, als die heer van
Hemert met zijne capiteins gedoot was. Ende souden vrij
gedencken, indien sij mij daertoe drongen ende so wijt
brachten dat ick indergestalt dat buys most overgeven ,
so dacht ick mij met haer te verdedigen. Wijders sprack
ick ghij hebt mij gisteren til ende maet gestelt dat ick
mij binnen die tijt van twe urea sou bedencken wat ick
doen oft laten woude, nu begeer ick oock twe of drie uren
respijt, dat ick mij bedencken mach wat ick doen oft laten
wil, menende also den Bach ten einden tbrengen, tot des
anderen daechs dat der vijant met alle sijn stucken bresche
geschoten soude hebben; maer die muytrnaeckers dat merekende, heeft Baer eenen adelborst, genaempt Ghieseler
Friese van Gottingen (so ick naderhant int aftrecken vant
huys bericht ben), den vijant aengeroepen om te parkmeteeren, ende was desen adelborst onlangs te voren int
leger voor Venlo bij den vijant gevangen geweest, sulcks
dat bij sonder twijfel met den vijant verstant gehadt moet
hebben als naderhant wel gebleecken heeft, gelijck bier
p a breder verhaelt sal werden. In comma, ick siende dat
met den vijant spraeck gehouden werden sonder mijne
voorweten, genochsaem blijckelick dat ick verraden ende
vercoft was, niet meer felende dan dat ick gelevert soude
werden, so heb ick Been beter middel gesien (had ick niet
willen laden, dat den gemeenen man met den vijant geaccordeert ende mij in handen van den vijant gelevert sou-

270

Journaal van Splinter Helmick.

1586. den hebben) dan dat ick selfs met den vijant parlementeerden ende accordeerden, so ick best coste, gelijck oock
geschiet is. Hierentuschen liet ick mij een attestacie ofte
bekentnis van die befelshaberen onderteickenen , dat ick
door muyterije daer toe gedrongen werden, met den vijant
te accordeeren, als dese bijgevoechte inhout. Ende also den
vijant die muyterije wel gehoirt had (so der van Houtepenne met meer anderen van den vijant mij selfs bekenden ende moisten te seggen), heb ick gheen ander accoord
kunnen crijgen als folget ; als dat ick met een van mijne
peerden ende sijtgeweer of sou trecken , die befelshaberen
oock met haer sijtgeweer, maer die soldaten alleen met
een stockgen in die p ant ende anders niet, ende also geconvoijeert te - werden vrij ende vranck tot bij Tiel toe,
ter plaetsen daer ick vrij soude sijn; welck accord schriftelick vervaet en van Houtepenne onderteeckent was.
Ende aldus den selfden avont aftreckende, is bovengemelte mijnen adelborst daer gestanden ende heeft veel
gouts ende silvere gelts in sijnen hoet gehadt, ende heeft
tot in die 20 knechten met noch een adelborst, genaempt
Hans Schrooter van Sonderhuysen, gedebaucheert, gelt op
p ant gegeven ende aengenomen van wegen den Prince
van Parma; die welcken alle de facto ende staens voets
op dat hugs met hem bij den vijant gebleven sijn , want
sij die principaelste waren die met hem die muyterije hadden int werck gestelt, so ick naderhant bericht ben. Ick,
met diegeene die bij mij bleven, werden den avont onder
die schans met 2 veendels Spaengaerts bewaeckt. Mijn
peert, dat wel 100 cronen weert was, liet der van Houtepenne door een befelshaber mij afhalen, ende liet mij
des anderen daechs weder een quaet peertgen in die plaets
brengen.
Den 27e11 Junij werden wij van etlicke carabijner, Spaengaerts ende Italianen, over die Maes geconvoijeert ende
int clooster S. Aechten gebracht, alwaer sij n4 ende mijne
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1586. huysvrouwe luster in een hoeck vant clooster gedwongen
hebben te gaen, ende hebben ons van boven tot beneden
ontcleet, ende al ons gelt, gout ende silver, dat wij bij
ons hadden, afgenomen, oock mijn goud signet al afgenomen; van gelijeken deden sij mijne schrijver, kuecht, jon-

gen , ende die dienstmaecht geschoffiert, die knechten alle
(so daer als int voortrecken) haer gelt afgenomen, ja dat
meer is, die knechten, die enich goet cleedt aen hadden,
togen sij uyt ende lieten haer half naeckt loopen, die
befelshaberen namen sij haer sijtgeweer oock af, ja had
genoch te doers , dat ick mijn peertgen ende sijtgeweer
moat behouden. Dit alles heb ick moeten lijden, door
dien voor dat buys een Overste Lieutenant doot bleef,
daer sij veel van hielden ende seer droevich om waren,
met noch 2 cappiteins ende 2 befelshaberen , niettegenstaende het schriftelick accord , dat ick , van Houtepenne
onderteickent, bij mij hadde ende haer presenteerde. Dus
sun wij dien dach voorbij die Graeff tot Megen toe geconvoijeert, alwaer wij snachs onder dat buys bleven liggen;
bij Megen commende , so misten ick noch 9 ofte 10 soldaten , die onder wegen afgedropen ende hem van mij
afgestolen hadden, want sij mede van die principals waren
die oorsaeck van die muyterije waren; die van Megen bewaeckten ons oock snachs.
Den 28en Junij convoijeerden ons die van Megen tot bij
onsen uytlegger, die bij Herwerden lack , alwaer ick ons
liet over die Maes ende Wael setten , Diet wijt van Tiel,
ende togen so voorts neffens Tiel door Loenen, door Bueren,

door Samond , tot Beusecom toe, daer wij snachs bleven.
Den 29en Junij liet ick ons over den Rijn setten, elide
voorts getogen tot Houten, daer ick die knechten den
dach liet, maer ick reet voorts binnen Utrecht ende Creech
patent van S. Excie, dat die knechten den 30en Junij binnen Utrecht quamen ende in S. Angnieten kerck gefoureert ende geproviandeert werden,
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1586. Den

Z en Julij Bede ick mijn verelaring tegens den audituer (die van S. EX cie ende 'sijnen rade daertoe verordi-

neert was), door wat oorsaecken van muyterije ick dat
buys Wel tegens mijnen wil en danck had moeten overgeven , ghelijck bier boven oft hier vorens verhaelt is.
Hierop werden den

3 en

Julij die befelshaberen ende sol-

daten oock van den audituer verhoort ende gevraecht, ende
nademael sij alle bekenden dat het so geschiet was gelijck
ick verclaert hadde, so heeft den Crijsraet den

4en Julij
daerover geseten , gesproocken ende geseit als diese bijge-

voechte sentencie van den audituer onderteickent inhout; ')
op welcke sentencie den audituer met 3 cappiteins van
den Crijsraet werden gecommitteert ende afgefeerdiget, als
namentliek A. Martini, audituer, Ghijsbrecht van Berck ,
cappitein, Lucas Hedding, cappitein, Antonis Buth , cappitein; welcke 4 personen die befelshaberen voorhielden, dat
sij 3 soldaten , noch tegenwoordich onder den hoop sijnde,
mosten naemhaftich maecken, die mede deelaftich aen die
muyterije waren , want, seyden sij, daer mosten noch al
enige bij sijn die mede deelaftich an die muyterije waren,
anders souden sij alle moeten sterven; met welcke dreigementen die sergent int leste 2 soldaten beschuldigt ende
naemhaftich gemaeckt heeft, die de facto door den Geweldigen Provoost van den hoop wech werden genomen ,
daervan den eenen genaempt was Heinrick van IVIelwijn
(dese had gesproocken jet muyten : wij en geven die cappitein maer 2 ueren respijt wat hij doen of laten wil hem
to bedencken), den anderen Jan Deeckens; maer also sij
geen meer en wisten oft wilden beschuldigen , mosten
alle die knechten met dobbelsteenen dat lot daerom werpen, wie den derden sijn soude; twelck int lesten door
veel moyten geschieden, ende die de minste ogen werp
1) Deze en andere, op blz. 265 en 270 genoernde , bijvoegsels ont713 bewaard.
breken in het Hs., loch de sententie is ons door Bor,
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1586. verloort; ende viel dat lot op eener genaempt Wimmer
van Essen, ende wert oock stracks van den Profoost wech
geleit. Daerna molten die befelshaberen, naemlick die
sergent ende die 2 corporaels oock dat lot daerom werpen
(so ick die veendrich Leonardt Blanche van Limburch ende
Peter Francois, adelborst, ontschuldichde, dat sij haer
noyt met die muyterije gemoit hadden); ende also die sergent, genaempt Willem Mackey, Schotman, die minste
ogee werp, wert hij met die drie bovengemencioneerde soldaten gevanckelick op Hasenberch door den Profoost geset.
Den 8en Julij is die sergent met 2 van die voornoemde
soldaten binnen Utrecht gehangen , ende den derden ,
namentlick Jan Deeckens , werden verbeden ende tleven
geschenckt. Etlicke dagen hierna liet ick die andere soldaten voorts verloopen , sonder gelt oft sonder paspoort
door oorsaecken sij alien in die sentencie veroordeelt waren om te sterven , hoe wel dat door gracie niet sneer als
die bovengemelte storven ; ende ben also mijn gansche
compaignie ende veendel knechten daer door quijt geworden.
Den len Septembris ben ick int Leger voor Doesburch
gereden , weicke stadt S. EXele, Grave van Lycester etc.,
belegert had op den 30" Augusti.
Den 2" Septembris smorgens, gelijcks den dach , heeft
S. EXele die stadt Doesburch laten beschieten met 6 cor-

touwen ende etlicke andere stucken tot int getal van 17
toe; ende als daer 2 bresche geschoten waren ende men
ontrent die middach die storm veerdich maeckten om an
te brengen , so riepen die soldaten over die mueren om
te parlementeeren , ende gaven die soldaten die stadt op
(so die niet vechten wouden), leverende haer beyde cappiteins in handen van S. EXele, die Borger oock op genade
van S. EXele ende die carbijner ende soldaten togen alzo
uyt die stadt, een yder met een stockgen in die hant, met
oock die soldaten, ende werden also tot bij Sutphen toe
geconvoijeelit.
XXXI. J.
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A°. 1587,

Den

16 en

Aprilis ben ick verscreven in den Haech bij die

heeren te commen ; daer commende hebben sij mij gecommitteert, neffens die commissarius Johan de Marignault ,
het garnison ter Sluys in Vlaenderen te monstereri, ende
alhoewel daer geen maentgelt voor handen was , ben ick
ter Sluyse voorsz. gereist, maer Marignault voorsz. en
Wilde daer sonder gelt niet trecken, sulcks dat het crijsvolck hem oock sonder gelt niet en wilden laten onsteren , hen ick weder terug getogen , ende mijn rapport in
den Hage voor die heeren gedaen den

14en

Maij.

Den 26en Maij heeft die Grave van Muers etc. als stadhalder over
Utrecht, die borger hopluyde ende befelhebbers snamiddaechs int Hoff
bij hem doen kommen , code op haer begeert, dat sij met goede ogen
louden aensien ende haer des niet moijen, dat hij Harmanns Modet uyt
die stadt Bede gaen, so hij hem hielt voor een oproeris predicant, als
oock om andere particuliere questie etc., twelek S. Exc. onlangs te voren
oock an die Staten van Utrecht versocht hadden; waeruyt schier een
commosie onder die borger erresen was, want Hermanus voornoemt
presenteerden hem met recht verdedigen tegens alle diegeene die hem
wilden beschuldigen.
Den 18en Junij heeft die Graeff van Hohenloe dat hays Boxtel incregen ende beset.
Den 22en Junij heeft die Graeff van Hohenloe die stadt Tntdoven
incregen ende verbrant.
Den 24en Junij is adie stadt Gelder aen den vijant verradelick °vergelevert door een Schots capitein, genaempt Paton, die aldaer in garnison
lach ende Gouverneur was, met ook sijnen broeder, die oock cappitein
was ende Baer mede in garnison lach, niettegenstaende latter noch 3
Neerlansche veendels in lagen ende 300 van Schencker ruyteren , die te
vorens genoch geadverteert waren; die cappiteinen waren genaempt Casper van Poelgeest, Gerrit die Jong ende van Dorp.
Den 25en Junij heeft die Graeff van Hohenloe die stadt Helmont incregen ende verbrant.
Den 27en Junij heeft den vijaut dat buys ten Haech bij Gelder met
accord incregen.
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1587, Den 26 en Septembris a° 1587, stilo novo , heb ick , tot
Utrecht sijnde, een bevelsbrieff ontfangen , van sijn Exele
Robbert, Grave van Leycester etc. ende den heeren Rade
van State deser Nederlansche Geunieerde Provincien onderteickent, daerin mij belast wert te trecken tot Aernhem , om alle het crijsvoick , neffens die Engelsche commissaris Jaques Grey, aldaer te monsteren ; twelck ick op
den Seri Octobris gedaen hebbe volgens mijne last, te weeten : 5 Engelsche compaignien ende een Schotse gemonstert, met een Engelsche compaignie reveue gepasseert,
Thomas Scherley, Johan Schelton, George Moor, Johan
Lathan , Robart Pewe, Guilliaume Waddel ende Francois
Veer. Ende also ick terstont hierna getogen ben in
den Hage, hebbe mijn rapport den 12 en Octobris voor
die heeren Rade van State gedaen etc., ende den Men
des selfs voor die voornoemde heeren mijnen eedt van
getrouwicheit gedaen als Commissaris Ordinaris van de
monsteringe int quartier van Aernhem, als te weeten.:
Aernhem, Wageningen ende die huyser ende forten daerontrent; sijn Exeie voorn. ende die Geunieerde Provincien
ende sijn bevelen ende die van den Rade van State te
gehoirsamen etc. Ende terstont hierna heb ick bevel ende
patent ontfangen om stracks mij te vervoegen tot Aernhem , om aldaer mijn ordinarisse residentie te nemen, ende
voorts terstont die garnisoenen binnen Wageningen, Aernhem met die schans voor Arnhem, die schans te Useloort
Den 4en Julij is Houtepeune met ruyter ende knechten ons volck int
leger bij den Bosch voor die schans te Engelen commen vallen , ende
heeft ontrent 100 man onse volck afgeslagen ; maer heeft selfs grooter
schade geleden , ende wel ontrent 600 man verloren, ende is Houtepen
selfs met een grof stuck geschoten code binnen den Bos gestorven, met
noch een marquis , en Italia ner, ende andere cappiteinen weer doot gebleven.
Den 6en Julij heeft der vijant dat buys Boxtel weder met accord
incregen.
Den 9en Julij heeft die Graeff van Hohenloe die schans te Engelen
beschoten met etlicke cortouwen , ende den 10en met accord verovert.
18*
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1587, ende dat hugs Dorrenburch te monsteren. So veel aenlanckt mijne commissie, die Wert mij belooft eerstdaechs
na te schicken gelijck dock geschiet is, want ick die den

13en November binnen Aernhem ontfanghen hebbe, met
een generale ordonnancie op den ontfanger binnen Aernhem, genaempt Hans Biermans, am volgens mijn traictement van 50 gl, alle maent bij hem tontfangen.
Den

16en Octobris , stilo veteri , heb ick gemonstert dese

navolgende compaignien binnen Wageningen : cape Harman van Olthoff het een derdendeel van zijne compaignie,
ende die geheele compaignie van cap e Gerrit de Jonge.
Den 18en Octobris heb ick dat ander derdendeel van de
compaignie van Olthoff gemonstert op den huyse Dorrenburch.
Den 19e1 Octobris heb ick dat derde derdendeel van de
voornoemde compaignie gemonstert in de schantse Iseloort,
met die halve compaignie van cap e Bernt Reeckeman,
Den

21en Octobris gemonstert dese navolgende 2 Engel-

sche compaignien binnen Aernhem : cape Thomas Scherley, Tresourier van hare Maiesteit van Englant, ende Cape
Francois Veer, ende die compaignie van cap e Charles Herauguier, Walon, reveue gepasseert, maer die lieutenant
van de Schotse compaignie van cap e Waddel, in de schanse
voor Aernhem liggende, heeft mij monsteringe geweigert,
door oorsaecken hij twemael sonder gelt was gemonstert
ende besorcht was voor muyterije ander die knechten.
Den

8en Novembris heb ick een reveue gedaen over die

compaignie van cap e Guilliaume Waddel , in de schantse
voor Aernhem ende Iseloort liggende.
Den

12en Novembris quam hopman Joriaen Baeck met

zijne compaignie binnen Aernhem, ende heeft mij reveue
geweigert, door oorsaecken hij binnen een maent tijts driemael gemonstert was sonder gelt ende beducht was voor
muyterije onder die knechten.
Den 28en Novembris heb ick binnen Aernhem gemon-
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1587. stert deze 2 naervolgende compaignien : hoprnan Joriaen
Baeck ende cap e Beernhardt Spaen, onde die gewesen
overste lieutenant ende cap e vant Regement van de Frijbeer van Hohensax etc., Gosen die Baecke, gemonstert
in de schanse voor Aernhem.
Den 29' Novembris gemonstert in de schantse Iseloort
die compaignie van cap e Guillaume Baccart ende die halve
compaignie van cape Beernt Reeckeman.
Den 4en Deeembris heeft mij cap e Harman van Olthoff,
tot Wageninge liggende, monsteringe geweigert, door oorsaecken van nieuwe ordonnancie ende instructie bij sijn
Exe' e ende die heeren verordonneert. Oock mede Jan Prester, lieutenant van de Engelsche compaignie ruyter van
cape Boessert, heeft mij oock monsteringe geweigert, die
daer met die halve compaignie ruyter lach.

A°. 1588.

Den 29 e1 Martij , also ick door faute van quade betalinge tot gene monsteringe heb cunnen commen, heb ick
die cappiteinen in mijn quartier elck ende een bevolen,
mij een rolle te leveren van die sterckheit van hare cornpaignie, hooft voor hooft, mit nameu ende toenamen, ende
heb hun die selfde rollen doen becraftigen bij cede ende
met haer eygen hant doen teickenen. Die welcke roller)
ick die heeren in den Haech heb overgesonden , op dat sij
die sterckheyt van die compaignien weten mochten.
Den 1 1 en Aprilis ben ick van Aernhem op mijn eygen
autoriteit getrocken na hays tot Utrecht; alwaer ick ben
gebleven , tot dat ick verstont dat door het versoeck van
die heeren van Aernhem een ander G-eldersch edelman in
mijn plaets verordonneert werdt, door oorsaecken ick geen
geboren Geldersman was, ende oversulcks geen officie in
Gelderland bedienen mocht, volgens die resolutie die bij
de heeren Generale Staten genomen was ; hoewel noch-
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1588, tans dat sulcke resolutie tot dien eynd,e niet genomen
was, maer alleen verstaende in politique officien ende regieringe, ende niet in krijschofficien, so hebben nochtans
die heeren Cancel. ende Raede van Aernhem hierin haer
versoeck door. gunst ende faveur bij de Generale Staten
geobtineert, sulcks dat mijne commissie niet langer duerden dan tot den

16en

Julij.

A°. 1589.

Den

Aprilis a° 1589 stilo veteri, heb ick die com-

19 en

missie binnen Utrecht aengenomen van den Oversten Allartt Clandt to Halte, om een compaignie voetknechten
van twe hondert coppen to richten ende te wege tbringen.
Dwelcke commissie geteickent ende besegelt was van de
Generale Staten deser Nederlansche Vereenichde Provintien ; ende om de voorsz. compaignie te richten off aen te
nemen, heb ick tot diversche reysen ontfangen van Overste
voornoempt, de somma van 550 gl. eens, ende hebbe voorts
begonnen knechten aen te nemen ende te werven om de
compaignie te wege te brengen ende te dresseren Bonder
loopplaets, geduerende tot
Den 26en Maij, so hebben de heeren Staten van Utrecht
mij de loopplaets geordonneert buyten de Catrijnen poort,
in de kercke van S. Jops gasthuys, ende zijn de knecbten
van Staten voornoemt daer met proviande onderhouden tot
Den

31 en

May ben ick met die knechten, die ick bij

den anderen had, van Utrecht getogen tot voor Wijck,
alwaer den overste Clandt sijn volck, hopman Toll sijn
volck ende cape Jan van Niell sijn volck oock bij den
anderen quamen.
Den eersten Junij ben ick met mijn volck tot Wijck te
scheep gegaen, en qn dien Bach tsamen gevaren tot voor
Reenen.
Den

Z en

Junij voorts gevaren tot Aernhem toe.
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Den aen Junij hebben ons de heeren Cancel. ende Raede

geaccommodeert in de kelders van de afgebrande voorstadt
ende in de watermuelens, ende versorcht met proviande
en amonitie tot

Middeler tijt quamen cap e Joost

ter Vielen ende Heinrick de Roij oock met haer volck
bij ons.
Den

Junij is het Regiment van onsen Overste

12 en

Clandt tuschen de Sabelpoorte van Aernhem gemonstert
tot int getal van 6 veendels, die aen de stangen geslagen
werden den selfden Bach, namenlick des Overste veendel,
hopman Toll, Splinter Helmich, hopman, Johan van Niel],
hopman , Joost ter Vielen , hopman , ende Hendrick de
Roij ; dmijne compaignie was sterck op de monsterplaets
142 coppen.
Den

14en

Junij gemarcheert met de ses veendels van

Aernhem tot Sevender.
Den 15 en Junij gemarcheert bij den Overste Schenck,
tot de schanse sGravenweert, op geensijt Rijns. Snachs
begonst te marcheren met etlicke veendels voetvolck ende
etlicke vanen ruyteren, die wij daer vonden, naer Blijenbeeck, dat van den vijandt belegert was, menende dat te
ontsetten, maer de tijding quam dat sijt met appoinctement hadden opgeven., alst wel bleeck , want die knechten
ons al tegen quamen die daer op hadden gelegen.
Den 16en Junij gemarcheert met alle die ruyter ende
knechten tot tegens Emmerick over.
Den 17 en Junij gemarcheert ende boven Emmerick over
den Rijn gevaren , ende voorts getogen tot een weinich
voorbij Rees, daer snachs gebleven.
Den

18en

Junij gemarcheert tot .... tegens de Beeck over,

savons met allet voetvolck tsceep gegaen in sammerosen
en andere steepen, maer die ruyter reden wederom int
quartier bij Rees, ende deden de ruyter ontrent 300 schutten bij.
Den

19 en

wederom met het volck aen last getreden met
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1589, twe metalen stucken, menende die vier uutleggers, die de
vijant aen de Beeck had leggen , in de grout te schieten
oft andersints crijgen , maer kosten niet uutrichten , dan
alleenlick dat die uutleggers dapper doorschoten werden.
Den

20"

Junij met alle het voetvolck tsceep afgevaren

tot tegens Rees over, alwaer wij ons op de Middelweert
beschanst hebben ; die ruyter sceepten onder bij die stadt
Rees over ende quamen bij ons op de voorn. Weert.
Den 21 en Junij savons heeft den Overste Schenck 200
ruyter ende 50 boeren peerden met rog in sacken geladen
uutgesonden om dat binnen die stadt Berck te brengen ,
maer quamen sanderendaechs smorgens sonder yt uutgericht te hebben wederom.
Den 22 e1 Junij. recht op de middach quam de vijant te
voet ende te peerde voor once schans , ende bracht ons
heftige scharmutsinge , die over de 5 uren duerde ; ende
so wij uytvielen met de meeste part van het voetvolck,
leet der vijant grote scade, so van doden als gequetsten:
doden ongeveerlick 700 behalven die gequetsten ; wij lieten
daer ongeveerlick 50 doden ende over de 100 gequetsten;
van de vijant bleef eene overste doot op de plaetse leggen,
met etlicke hopluyden doot , behalven die befelshebberen.
Aen onder zijde bleeff de ritmeester Christoffel Wollff doot,
cappitein Jan van Niell wardt door sijn been geschoten
ende doe de vijandt afweeck int alderleste, werdt ick dwers
door mijn hals geschoten ; van mijne knechten bleven 3
doot ende 9 gequetsten; die ruyter quamen niet aen den
anderen, sodat altgene daer is geschiet is onder tvoetvolck geschiet ; oock deden 3 uytleggers van de onsen
grote scade onder den vijant.
Den 23 en liet ick mij te water afvoeren, om mij tdoen
genesen van den schoot , voor den dach , tot Aernhem.
Den 24e0 Junij van Aernhem afgevaren tot Utrecht toe,
om mij te doen genesen van de schoot.
Den G en Augusti genesen sijnde ben ick van Utrecht

Journaal van Splinter Helmick.
1589.

281

gevaren over die Vaart, ende gepasseert Vyanen tot Hage•
stein met 26 etlicke soldaten, die ick binnen Utrecht had
aengenomen tot versterckinge van mijne compaignie, so
ick int leger ende voor Nimegen grote scaden geleden
hadde. Oock so tooch de nieuwe compaignie van Dirck
van de Voort van Utrecht tot Everdingen, ende daer gelogeert.
Den Ten Augusti van daer getogen tot Middelcoop int
Leecheynt, alwaer ick mijne compaignie vont, ende

OM

gansche regiment daerontrent.
Den 8" Augusti getogen met mijne compaignie ende
met hopman Toll sijne compaignie door Leerbroeck, door
Ackoey, Renoy tot Beest toe.
Den 10en Augusti ais voren getogen van Beest tot Tricht
ende Burenmalssen ende tol over de Linge.
Den li en Augusti tsamen gemarcheert tot Culenburch,
alwaer once andere vijff compaignien met ons ende wij
met haer over de Leck voeren, ende werden aldaer gequartiert ; mijn quartier viel tot Honswijck.
Den 12 en Augusti sijn de veendels getogen tot Doom,
alle seven bij malcander, ende ick ben van Honswijck gereist door Schalckwijck tot Utrecht toe.
Den Men Augusti ben ick wederom van Utrecht gereist
na mijne compaignie.
[Cape Splinter Heltnich
.1- 15 Dec. 1589, aet. vix 44 anno.]

ZESDE VERGADERING.
13 Maart 1875.
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PROJECT EENER HOLLANDSCHE KOLONIE TITSSCHEN MOEZEL
EN RIJN. - DE MAGISTRAATSBESTELLING ONDER DE
REPUBLIEK. - DAGJOURNAAL VAN

G. K.

V. HOGENDORP.

PROJECT EENER HOLLANDSCHE KOLONIE
TIISSCHEN

Moezel en Rijn.

De Heer Mr. W. H. de Beaufort doet mededeeling van
de volgende stukken, betrekkelijk eene in 1744 geprojecteerde Hollandsche Kolonie aan de Moezel, Welk project,
naar het oordeel van den Heer G. W. Vreede, van zelf
moest to niet loopen door den oorlog tusschen Frankrijk
en de Republiek.
Projet pour l'etablissement d'une Colonie HoIlandoise a Coblence dans l'electorat de Treves.
Il ne sagit point ici d'une nouvelle idee, mais d'un plan
que L. H. P. avoient forme elles mAmes autrefois, et au
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sujet du quel it y a eu une negociation d'entamee par
Mr. le Comte de Reghteren de la part de la Republique
et Mr. le Baron de Keysersfeld, de la part de l'electeur
de Treves, dans ce tems-la L. H. P. desiroient cet etablissement, aujourdhuy c'est S. A. El e qui le recherche.
Ce Prince permettroit aux Hollandois de batir une vine
sur le Bord du Rhin , entre la Moselle et le Bourg Neuwendorff, ce qui fait une espace d'environ demi Lieu suivant le Plan qui en a ete trace a la conclusion du Traite
d'Union , de confederation et d'amitie perpetuelle , entre
L. H. P. et S. A. El e de Treves le 5 Novembre 1709.
La ville en question seroit entierement libre pour le
commerce qu'on y etabliroit, sans parler des autres conditions dont on conviendroit reciproquement. L'Electeur
est dispose d'accorder tous les privileges possible, et s'offre
a prendre toutes les mesures necessaires pour que le grand

chapitre de Treves ratifie a chaque election cet etablissement, et que chaque nouvel elu promette de le maintenir au terme de la concession.
En echange L. H. P. feroient batir a leurs fraix sur une
hauteur ou est la chartreuse, un Fort de la construction
de la quelle ou conviendroit entre les deux parties. En
2e lieu elles feroient creuser un canal dans une vallee
d'environ demi lieue, afin de faire de ce coste la une communication entre le Rhin et la Mosselle. Troisiemement,
elles y feroient etablir deux redoutes, aux deux extremites
du Canal qu'on auroit fait creuser. Les quelles redoutes
seroient eloiguees du Fort de la Chartreuse d'environ trois
guards de lieue. Enfin L. H. P. payeroient annuellement
a S. A. El e un subside dont on conviendroit pour l'entretien de 6000 hommes etc.
On ne peut revoquer en doute qu'ii ne resultat de cet
etablissement de tres grands avantages pour le commerce
des Hollandois, en voici quelques uns.
1'. Presque tout le commerce de la vine de Cologne
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y seroit transfers, parceque de tout tems les habitans de
cette ville, sont dans l'habitude de pousser leurs enfans,
et surfout les aines aux etudes, pour entrer ensuite dans
1'Etat Eclesiastique, ce qui a ruins, et le fait encore
le commerce des meilieures maisons, parce qu'a la mort
du Pere, it n'y a point d'enfans qui puissent les soutenir.
Les etrangers qui s'y sont etablis ont profitte de ces debris, et comme it y en a de Protestans parmi, ils prefereront d'aller s'y etablir.
2°. Les annabaptistes, qui etoient ci devant etabli a
Mulheim de l'autre costs du Rhin , sur le territoire de
1'Electeur Palatin , et qui en ayant etes chasse a cause
de leurs Religion se sont transplants a Crevelt, viendroient
sans doute profiter de la liberte entiere qu'ils trouveroient
dans ce nouvel etablissement, et dont ils manquent sous
la domination du Roi de Prusse, l'entree des velours de
leurs fabriques etant defendue a Berlin, afin d'y favoriser celles que le Roi y a authorisee. Outre qu'ils n'y
sont pas situes commodement pour le debit de leurs marchandises.
3°. Une partie du commerce de Francfort passeroit
aussi dans ce nouvel etablissement et sans doute baucoup de reformes, si le Magistrat de cette ville persiste
dans la resolution , comme it l'a fait jusqu'a present de
leurs refuser d'y batir une eglize. Il faudroit aussi y
tenir deux foires par an 15 jours avant l'ouverture de
celle de Francfort. Alors tons les negocians de la Lorraine et de l'Alsace viendroient par preference se munir
chez les Hollandois des marchandises dont ils auroient
besoin, par ce qu'ils y trouveroient une grande economie,
et fasciae pour transporter leurs achats par la Moselle.
4°. Les vins de Rhin et de Moselle qui croissent au
dela de Coblence viendroient se rendre a cette nouvelle
Colonie pour etre transportes de la en Hollande, ce qui
feroit revivre les envois qu'on en a eu ci devant dans le
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Nord. Ce qui est un article tres considerable, taut pour
le magasinage et autres avantages que cela rapporteroit,
que pour la navigation des quels Hambourg et Bremen
se sont mis en possession.
5°. Les continuels envoys que feroient les villes commercantes de la Republique a ce nouvel etablissement
leurs seroient tres avantageux, en ce que cela deviendroit
un magazin a pouvoir munir une grande partie de l'Allemagne, ce qui deviendroit nuissible de ce coste la a Hambourg. Comme aussi par celui d'un change a etablir avec
les principales villes de l'Empire, ou it y a souvent de
fortes sommes a remettre , et surtout en tems de guerre,
Cant de l'Angleterre que de la France, les quelles passent presentement a Hambourg, pour les faire tenir aux
Lieux de leurs destinations.
6°. Si l'etablissement ci dessus mentionne devoit se
peupler des sujets de la Republique, i 1 est sur que ce
seroit un desavantage pour elle. Mais it est plus que
demontre que ce seroit une nouvelle aquisition de sujets,
qui y viendroient attires par l'interets du commerce , la
liberte de leurs Religions, et le Droit de Bourgoisie qu'ils
pourroient y aquerir. Ce qui dans un certain nombre
d'annees , formeroit une Colonie tres florisante , par ce
que tous ceux qui viendroient s'y etablir par ambition pour
le commerce devroient naturellement se trouver maitre de
quelques biens.
7°. Les sujets Commercants de la Republique ne quitteroient pas leurs habitudes pour s'y transplanter, mais
ce qui arriveroit certainetnent, cost que les forts comptoirs
y etabliroient des commandites, ce qui est un grand avantage pour le commerce, et le lie d'une maniere plus intime
et fait qu'on s'en rend les maitre. Ces sortes de commandites, est une politique des Angluis aussi bien que des
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genevois dans toutes les places de l'Europe, afin de forcer
le commerce de venir a eux.
La Haye .. Novemb. 1744.
E. de Baussay.

Politique Project relatif aan de voorschreevenen
etablissement, conform aan de gedagtens van
't Hoff van Trier in 't jaar 1744.
Het convenieert heel veel aan de Zee-Mogentheedens,
en in 't bijzonder aan de G-eunieerdens Provintien, een
sleutel van den Rhijn en den Moesel te hebben, niet
alleen tot handhaving van hunne negocie , dat eerie zeer
essentiele artikel is, maar ook om aan die kanten d'erruptiens te beletten, waar aan die landen teegenswoordig
meer aan gexponneert zijn als voor deezen , zeedert dat
Vrankrijk d'acquisitie van Lotteringen heeft gedaan.
De Zee-Mogentheedens, tot het verkrijgen en behouden
van deezen sleutels, diende een tractaat aan te gaan met
de Keurvorsten van Mentz, Trier en Keulen van een
eeuwige vrientschap, zoo als er gesloote zijn geweest tusschen de Koningin van Engeland, H. H. M. en de Keurvorst van Trier den 7 J,8 May 1702. En dan tusschen H.
H. M. en meergeinelde Keurvorst den 5 November 1709.
Om deeze tractaat meerder kragt bij te zetten zoud men
met de Keurvorsten van Mentz, Trier en Keulen overeen
koomen , een zeekere getal manschap te fourneeren teegens wie het ook zoude mogen zijn , in lien de Republiq
wierd aangetast. En voor het gestipuleerde manschap
zoude de drie Keurvorsten zeekeren subsidiens trekken,
waer van men zoude over een komen, te reekenen van den
dag dat zij haare trouppes zoude formeeren. Daar zoude
ook gestipuleert moete werden hoe veel manschap ider
Keurvorst zoude moeten bijvoegen van hetgeen dat door
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de tractaat zpude gereguleert geweest zijn. En dat ider
revs dat de npot het zoude vereysschen , en zoo dra de
requisitie daar van aan de drie voorschrevenen Keurvorsten zouden worden gedaan.
En om deezen tractaat nog meerder kragt bij te brengen en gevoegelijker te maaken voor de contracteerende
partijen , zal inn tragten de Frankissche en Westphaalse
Kreytsen daar meede in te laate treeden. Hetgeen de
drie Keurvorsten zouden negocieeeren , die zig vlijen te
reusseeren. Door deezen verbintenissen zoud men op 50000
man staat konnen maaken.
Het zoude niet gepermitteert zijn aan de contractanten
eenigen tractaaten of alliantiens met anderen Moogentheedens aan to gaan, die deezen zoude konnen prejudicieeren, en wel expresselijk met Vrankrijk, aan wie de voors.
Keurvorsten en Krijtsen nooyt de passagie van den Rhijn,
nog winterquartieren zullen toe staan. (been een van
de contractante zoude zelfs passagie of winterquartieren
mogen verleenen aan de trouppen die Vrankrijk als auxilliaires zoude hebben aangenoomen , of zoude moete dienen.
's Hage .. Novemb. 1744.
E. de Baussay.

Copie van de Remarques die mij ter hand zijn gestelt in 't jaar 1744, op de Propositiens door mijn
gedaan, door ordre van 't Hoff van Trier, weegens
een Etablissement te Coblence etc.
1°. Moet voor alles het oude plan van ons Etabli'ssement en Commercieweezen opgesogt worden , in 'twelcke
hooftzaakelijk gevonden za p worden op wat conditien de
nieuwe koopstadt aan te leggen.
2°. Voornamentlijk word voor preliminaire gesteld dat
alle koopluyden en het geheele Commercieweezen onder
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onse Lands-Heerlijke Overighijt, en onder eene besondere
daar toe aan te stellene Commercie-Regtbank staan sullen.
3°. Dat wegens de tollen der in- en uytgaande coopmanschappen , door of op een zeeker tarif geconvenieert
zal worden.
4°. Dat voor geen anderen als voor de drie in 't Rijk
getolereerde Religien oopenbaare godsdienst verzogt zal
worden, en zulks selfs maar in de nieuw bauwende negotie voorstad en verder niet.
5°. Dat wegens de securitijt der negotie haarer subsidies en besorging der vestingen een particulier en duidelijk tractaat opgerecht zal werden.
6°. In 'twelk besonderlijk geclaart werde of en hoe ver
soodanige troupen die het contingent van de Republieq
uitmaaken sullen , 'twelk volgens haare met de geassocierde kreyssen, bereids in 't jaar 1711 voorafgenomene
afspraak tot de geassocierde volkeren, in alle voorkomende
nood stooten sullen, oft alleen maar in deese contrees
blijven soude.
E. de Baussay.

Nevensgaand kaartje is vervaardigd naar eene teekening
die bij deze stukken behoorde. De Jigging der te stichten
kolonie en de overige geprojecteerde werken worden door
de gestippelde lijnen aangeduid.
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DE MAGISTRAATSBESTELLING
TE UTRECHT ONDER DE REPUBLIEK.

De Heer Mr. S. Muller Fz. vestigt de aandacht op de
magistraatsbestelling gedurende de Republiek , naar aanleiding van het geschrift van De Witte van Citters , over
de „Contracten van Correspondentie", Welke contracten
niet slechts in het stadhouderlooze tijdvak gesloten werden,
maar ook gedurende het bewind der stadhouders Willem III
en Willem IV. Spreker treedt daaromtrent in eenige bizonderheden uaar aanleiding van de stukken , die hieronder
worden medegedeeld.
De Heer Mr. B. J. L. De Geer van Jutfaas merkt op,
dat die contracten oorspronkelijk niet zoo onzedelijk of
geheim waren , als men wel eens schijnt te onderstellen.
Bij de bestaande familieregeering in de steden dienden zij
vaak, om twisten en moeielijkheden tusschen de regeeringsleden voor te kornen , om alien regelmatig invloed te verschaffen en zoodoende de bestaande toestanden zonder strijd
of afgunst te bestendigen, het indringen van vreemden te
beletten en de meest geschikte personen uit den bepaalden
kring in de regeering te brengen. Het onzedelijke lag slechts
daarin, dat men eigen keus aan eens anders wil onderwierp
en zich blindelings verbond hen te kiezen, die door anderen werden voorgedragen , al geschiedde dit ook om zelf
later vrije keus te hebben. Hier lag ook de oorzaak der
ontaarding, die zich niet liet wachten, toen de contracten
een middel werden om zich en de zijnen te bevoordeelen
en alleen bet eigenbelang bij bet sluiten op den voorgrond
stond. Toen trachtte Willem IV, ofschoon te vergeefs
er een eind aan to maken.
De Heer Mr. G. W. Vreede houdt de beschouwing van
den vorigen spreker voor juist , dock betwijfelt of Willem
l9
XXXI. J.
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IV die contracten wel heeft willen opheffen. Hij bolo oft
omtrent deze zaak in eene volgende vergadering een stuk
van Bondam te zullen mededeelen.
Dr. W. G. Brill heeft nog ruimer blik op deze zaak.
(Teen eigenbelang, maar het algemeen belang was, althans
oorspronkelijk , het motief tot bet sluiten der contracten.
Het overleg strekte om het staatkundig beginsel in stall,
provincie en land te bewaren. Dat de regeering onder
bepaalde familien bleef, waarborgde bekwaamheid; de jonge
man had in het besef dat hij tot regeeren zoude geroepen
worden, een prikkel om zich voor die taak toe te rusten.
In het belang van hunne eigene politiek waren de stadhouders jegens die contracten niet vijandig gezind. Dat
Willem IV ze eenigen tijd tegenwerkte, verklaart zich uit
het feit, dat hij aanvankelijk trachtte te steunen op bet
yolk tegenover de aristocratie. Deze richting . heeft hij zich
weldra bewogen gevonden te verlaten.
Dr. P. J. Vermeulen meent deze beschouwing wel wat
optimistisch te mogen noemen ; er zijn te veel voorbeelden
bij te brengen , dat men zich ten gevolge Bier contracten
in de personen zeer vergiste. In onze dagen echter kan
hij dit den ouden tijd niet ten kwade duiden , al kan hij
bij de contractanten geen volstrekte absentie van eigenbelang aannemen.
Dr. C. A. Engelbregt meent, dat men den ouden tijd
niet te veel ten prejudicie van den onzen moet verheffen.
Hij wijst o. a. op het schroomelijk misbruik van de passevolants, ten betooge hoe in den eenen tijd iets wel Bens
voor geoorloofd kan worden gehouden, dat toch den toets
niet kan doorstaan in den anderen.
De Heer Muller wil het voordeel van de familieregeering
in onze oude Republiek niet geheel ontkennen , doch dit
verklaart voor hem toch niet geheel den oorsprong der
zaak. Dat die zaak zoo geheel onschuldig was, kan hij
niet aannemen.
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De Heer A. J. Nijland wijst op hetgeen Van Lennep
in het levee van zijn grootvader omtrent de familieregeering te Amsterdam heeft aangeteekend.
Mr. G. W. Vreede moet opmerken , dat hij , ofschoon
instemmende met den Heer De Geer, een der eersten is
geweest , die op die misbruiken heeft gewezen (Geschieden Letterk. Herinneringen. 2 e Stuk. Gorinchem , 1836. Familie-Regering in de Nederl. Republiek).
Dr. C. A. Engelbregt wil aannemen , dat het doel goed
was, loch met de middelen is hij minder iugenomen.

EXTRACTEN UIT DE RESOLUTIEN VAN DE
VROEDSCHAP DER STAB UTRECHT.

's Dynsdags na Pinxteren den xx en May 1651.
Op 't gepro(po)neerde van heere Eerste Borgerffir Wyck,
dat de plaetse inde Vroetschap, vacerende door 't overlyden van d'Heer Oudtborgerifir Nypoort , volgeii voorgaende resolutie vanden M en February 1649, binnen drye
weken moet worden gesuppleert , Ende dat doordien dese
Provincie alsnu geen Stadthouder meer is hebbende, wysselyck overleght dient te worden wat ordre men voortaen int suppleren van vacante plaetsen sal observeren.
Is geresolveert dat men d'Heeren, vermits haere commissien niet comparerende inde ordinaris vergaderinge vande
Vroetschap (diemen verneemt alle inde Stadt ofte by de
handt te syn) sal doen versoecken om overmorgen ten
seven uren voor noen merle te willen compareren ende
gesamentl. helpen delibereren ende resolveren over de forme
ende maniere te observeren int suppleren vande plaetse,
iegenwoordich inde Vroetschap vacant geworden eh- die
namaels sullen comers te vaceren.
19*
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's Donderdags den xxlien May 1651.
De Vroetschap vergadert ende aldaer mede present synde
de Heeren die anders vermits hare Commissien ende ampten niet gewoon syn te compareren, Proponeerde d'Heere
Eerste Burgeruir Wyck , dat alsoo vermidts 't afsterven
van syn Hooch t. d'Heere Prince van Orange etc. Hoochloff. Mem. dese Provincie geen Stadthouder meer was
hebbende, Ende dat door 't overlyden van den Heere OudtBorgerifir Johan vander Nypoort za. iegenwoordich een
plaets inde Vroetschap vaceerde , goetgevonden was gemelte Heeren mede alhier te versoecken ende convoceren,
om gesamentl. te delibereren ende resolveren over de forme
ende maniere voortaen te observeren int suppleren vande
vacante plaetsen. Ende is naer onderlinge communicatie
ende rype deliberatie, met eenparige stemmen verstaen,
dat het recht van stellen van Burgeriiiit , Raiden iii Vroetschap ende Schepenen deser Stadt is ende ten eeuwigen
dagen sal verblyven by de Vroetschap alleen. Vaststellende
by desen voor een onbrekelicke resolutie ende eeuwige wet,
datmen' tselve recht nimmermeer int geheel ofte eenigen
deele in weicker voegen ofte op wat maniere sulcx oock
soude mogen wesen , aen iemant anders sal mogen toestaen, Ende is dese resolutie naer iterative lecture alsulcx
by resumptie gearresteert.

Jovis xvia April 1674.
De Heere Prince van Orange inde ordinaris vergaderplaets vande Heeren Staten 's Lands van Utrecht verschenen synde ende aldaer bescheyden hebbende de Heeren ,
die syn Hoocht. ingevolge vande authorisatie den xx en deser
lopende maandt nieuwen styli aen Hoochgemelte syne
Hoocht. by de Hooch Mo. Heeren Staten Generael der
Vereenichde Nederlanden verleent, goetgevonden hadde,
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dat het Lid vande Geelig de. Baden, als merle het Lid vande
Ridderschap 's Lands, mitsgs de Magistraet der Stad
Utrecht souden bekleden, heeft aldaer bekent gemaeckt enz.
(Volgen de besluiten over benoemingen in de
regeeringslichamen der provincie Utrecht.)
Ende heeft Hoochstgemelte Syne Hooch t. wyders daerbeneffens bekent gemaeckt, dat eenige vande voornaamste
Burgers der voorsz. Stadt, hoochgemelte Syne Hooch t . hadden versocht te willen arresteren een Reglement, water na
de Regeringe 's Lands van Utrecht voorsz. soude werden
beleyd, dat syn Hooch t. 't voorsz. versoeck aendachtelyck
overwogen , eli. 't voorsz. Reglement met rype deliberatie
van Rade geexamineert hebbende , wel hadde geconcipieert een Reglement tot beleyd vande voorsz. Regeringe,
soodanich opgestelt, als Syn Hooch t. geoordeelt hadde, dat
naest ende meest over een quam met de Regieringe vande
Provincie, gelyck die van ouds was geweest , echter niet
hadde connen resolveren om 't voorsz. Reglement te arresteren, voor ende aleer hoochgemelte zyne Hooch'. daer op
de consideratien vande presente 11 eeren gehoort ende derselver goetvinden ende approbatie dien-aengaende verstaen
soude hebben , Daer op in yder vande voorsz. Leden gedelibereert synde , hebben deselve eenparichlyck verclaart
haer het voorsz. Reglement wel te laten gevallen. Ende
is vervolgens het voorsz. Reglement ter hoochgemelte vergaderinge gearresteert ende vastgestelt, gelyck hetselvige
gearresteert ende vastgestelt word by desen, soo ende in
sulcker voegen als het voorsz. Reglement hier naer van
woorde te woorde staet geinsereert.
Ordre ende Reglement waernaer de Regieringe inde
Provincie van Utrecht in het toecomende sal worden bestelt ende beleydt.
(De eerste artikels loopen over de aanstelling
van de provinciale regeeringslichamen.)
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Dat de Borgerffitn, Schepenen ende Raad, by syn Hooch%
alsnu aangestelt ofte noch aen to stellen binnen de Stad
Utrecht, in hare bedieninge sullen continueren tot Remigii ofte den l en Octob. 1675 toecomende , ende binnen
de andere Steden tot den dach op welcke de nieuwe verkiesinge in het aenstaende jaer

1675

sal moeten geschieden.

Dat acht dagen voor den dach vande voorsz. verkiesinge
by Borgffiiin, Schepenen ende Raden vande voorsz. Stad ende
Steden resp e. sal worden gedaen een nominatie van dobbelt
getal van Borgerffifn , mitsgaders van Schepenen vande
selve Stad ende Steden , ende dat deselve nominatie sal
worden gesonden aen Stadhouder van dese Provincie inder tyd , om by denselven daar uyt BorgeriTatn ende Schepenen geeligeert ende vercoren te worden.
Dat die geene die tot Borgerratn ende Schepenen vercoren sullen worden , sullen moeten doen professie vande
waere Christelycke gereformeerde religie ende voorts gequalificeert syn volgens de privilegien vande selve Steden.
Dat niemand langer dan twee jaren Burgerffir ofte Schepen sal mogen syn , ende alsdan een jaar sal moeten stille
staen, Bonder tot de voorsz. functien te mogen werden genomineert ofte geeligeert.
Doch een jaar stille gestaen hebbende, het volgende .
jaar daertoe wederom nominabel ende eligibel wesen sail.
Ende wat belanght den Raad ofte Vroedschap der voorsz.
Stad ende Steden, dat deselve Raid ende Vroedschap vande
selve Stad ende Steden alle jaren gecontinueert off verandert sal mogen worden , gelyck sulx van alien ouden ende
onbedenckelycke tyden tot den jare 1610 toe onveranderlyck is geobserveert geweest, dienvolgende dat de Stadhouder inder tyd electie gedaan hebbende van Borgerifilin ende
Schepenen respective den Raad ofte Vroedschap deser Stad
ende Steden 't sy int geheel ofte ten deelen sal mogen
continueren ofte uyt het geheele lichaem der Borgeren
ende Ingesetenen vande selve Stad ende Steden respecti-
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vel. andere nieuwe Raden ofte Vroedschappen verkiesen ,
mitsgaders op het overlyden van ymand die tot Borgerihr
ofte Schepen geeligeert soude mogen syn , zoo als de welgemelte Stadhouder inder tyd sal oordeelen best elide
bequaamst te wesen , sonder eenige nominatie ofte contradictie van ymand , behoudelyck dat geene andere personen
tot Raden sullen mogen worden aangestelt dan die publique professie doen vande ware Christel. gereformeerde Religie ende daer toe gequalificeert volgens de privilegien.
(Volgen drie artikels over provincials ambten.)
Dat ten aansien vande deputatien inde vergaderinge
vande Heeren Staten Gliael , den Raad van State , Collegien ter A.dmiraliteyt , Generaliteys Rekencamer off andere
Collegien ofte Societeyten vande Generaliteyt onder de
Leden van dese Provincie sullen werden geobserveert de
Tourbeurten daerinne tot noch toe geuseert , mits dat de
Commissien daertoe te geven , alleen sullen syn voor ses
jaren , ende dat het Lidt wiens tourbeurte het wesen sal
eenige vande voorsz. deputatien te doen, de persoon daertoe te cornmitteren sal moeten presenteren aanden Stadhouder vande solve Provincie, ende dat het aenden selven
Stadhouder vry sal staen de voorsz. gepresenteerde personen to verklaren voor aangenaam ofte niet aangenaam,
sonder gehouden to syn, daarvan eenige redenen to geven,
ende soo wanneer de persoon , tot de voorsz. deputatien
gepresenteert, voor niet aangenaam soude mogen worden
verclaart, het gemelte Lidt de voorsz. Tourbeurte hebbende,
gehouden sal wesen telckens daar toe eon ander persoon
te praesenteren.
Ende soo wanneer eenige plaatse ofte plaatsen van Praesiderende Radon , Advocaet Fiscaal , Procureur Generaal
ofte Griffier in desen Hove van Justitie soude mogen vacant vallen , ofte andersins begeven moeten worden dat
de Heeren Staten vande solve Provincie alsdan sonder
onderscheyd van Leden ende buyten Tourbeurte sullen
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doen nomi:iatie van een tripel getal van personen tot de
voorsz. vacante ofte te begeven plaatse ofte plaatsen, ende
de voorsz. nominatie van het selve tripel getal sullen presenteren aanden Stadhouder inder tyd, omme daar uyt
een persoon totte voorsz. vacerende plaatse ofte plaatsen
vercoren te werden.
Dat de voorti. te nomineren ende eligeren persoon ofte
personen sullen moeten doen publique professie vande ware
Christel. gereformeerde Religie.
Ende nademael de incomsten der goederen vanden Convente van Oostbroeck , St. Pauwels , St. Catarynen ende
anderen, voor soo veel die niet special. syn geaffecteert
tot eenige publique saecken, voor desen by de Heeren Staten deser Provincie syn gebruyckt, omme d'eene off d'andere familie te beneficieren ende gratificeren , dat aanden
Stadhouder van dese Provincie inder tyd sal werden gedefereert de dispositie over het overschot der voorsz. incomsten , voor soo veel die tot de voorsz. publique saecken
niet special. en syn geaffecteert , ende dat vervolgens de
Stadhouder inder tyt sal aanstellen de Rentfamis over deselve
goederen.
Dat oock soo wanneer het soude mogen komen te gebeuren , dat tusschen de Leden van dese Provincie eenige
verschillen ofte discrepantien louden mogen comers te ontstaen , ende dat de saecken daer omtrent naer haren aard
ende nature, ende vervolgens d'ordre inde Regeringe geobserveert , tot geene conclusie soude(n) connen worden
gebracht de definitie ende decisie vande voorsz. verschillen
en discrepantie van wat natuer die oock soude mogen
wesen geene uytgesondert, sullen werden verbleven aende
definitie ende decisie vanden Stadhouder deser Provincie
inder tyd, ende dat alle de Leden vande hoochgemelte Provincie sullen moeten naercomen ende volbrengen 'tgeene by
de welgeme. Stadhouder gedefinieert en uytgesproken sal
werden, sonder eenige oppositie ofte contradictie van ymand.
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Ende is wyders by meergemelte syn Hooch t. in deliberatie gel'eydt het arresteren van een formulier van eed
voor die geene, die inde vergaderinge vande Heeren Staten
deser Provincie sullen verschynen ofte compareren , ende
by de hoochgemelte vergaderinge dien aengaende mede
eenparichlyck gearresteert, soo als gearresteert werd by
desen, het formulier hier na van woorde te woorde geinsereert.
(Volgt de eed der Provinciale Staten.)

Lunae den X" April 1702,
De Vroedschap op den Eedt vergadert zijnde ende gehoordt het geproponeerde door de Heeren Burgemeesteren,
dat dewijle door het droevig ende ontijdig afsterven van
zijne Majesteijt van Groot Britannien onsterffelijker Gedachtenisse zonder wettige descendenten na te laten, het
Stadhouderschap deser Provintie quam te cesseren, ende
het reglement opde forme van Regeringe inden 'Tare 1674
gearresteert ten eenemaal te vervallen, alzulx inden boesem vande Regeringe wedergekeerdt was de faculteijt ende
het recht oat zodanigen ordre ende forme van Regeringe
te beramen ende vast te stellen zooals ten meesten nutte
vande Stadt ende verzekertheijd van desselfs G erechtigheden ende Privilegien komt te vereijsschen, Is na serieuse deliberatie ende omvrage eenparig goedtgevonden
ende verstaan, dat de Vroedschap op aanstaande donderdag den xiiien deser cum indictione causae opden Eedt
zal vergaderen, ende dat de Heeren die buijten zijn, ofte
om derzelver ampten niet gewoon zijn te compareren,
daarover beschreven ende mede geconvoceert zullen worden, om als dan gezamentlijk te delibereren ende , resolveren
over het vaststellen vande forme van regeringe voortaan
te observeren.
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Zeijde de' heer Quint dat zijn Ed. genoodsaakt zijnde
volgens aanschrijven vanden Raadt ter Admiraiiteijt opde
Maze desen nanoen na Rotterdam te vertrekken, op Donderdag niet present zal konnen wesen ende als nu gereedt
te zijn, om te verklaren dat zig met het geproponeerde
door de Ileeren Burgemeesteren wel Wilde conformeren
ende van sentiment te zijn, dat de Regeringe wederom
gesteldt is als voor het Jaar van 1672 is geweest.

Donderdag den xili en April 1702.
De Vroedschap, ingevolge vande Resolutie van voorleden maandag, na voorgaande Beschrijvinge ende convocatie
van de Heeren die buijten zijn, ofte om derzelver ampten
niet gewoon zijn te compareren, cum indictione causae
opden Eedt vergadert ende in ernstige deliberatie gelegt
zijnde, dat dewijle zijn Map van Groot Britannien , gewesen Erfstadhouder deser Provintie, glorieuser ende onsterffelijker gedachtenisse, zonder wettige descendenten na
te laten is komen te overlijden , waar door het Stadhouderschap komt te cesseren , ende dienvolgens het reglement opde ordre ende forme vande Regeringe , den 16en
April in den Jare 1674 gearresteert (als hebbende alleenlijk het opzigt op Hoogstgedachte zijne Majesteijt ende
desselfs wettige descendenten gehadt) ten eenemaal bij
zig zelven is komen te vervallen endevernietigt, gelijk
de Vroedschap bij desen verklaardt hetzelve vervallen ende
vernietigt te zijn. Zoo is eenparig goedgevonden ende
verstaan, dat daardoor deses Stadts Regeringe metderdaad
wedergekomen is in dezelve forme ende staat als den 22en
en 24en Maij ouden stip inden Jare 1651 is gearresteert
ende tsedert van tijdt tot tijdt tot den Jare 1672 is geamplieert ende gepractiseert geworden. Ende is vervolgens
vastgesteldt ende geresolveert, dat alle voorvallende zaken
na dezelve ordre ende forme vanden voors. Jare 1651 ende
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vervolgens tot 1672 toe voortaan zullen worden behandelt
ende afgedaan.
Op het voorgestelde door de heeren Burgemeesteren ,
dat ten tijde vande Regeringe tsedert den Jare 1651 tot
1672 verscheijde Eeden ende Resolutien zijn. vastgesteldt ,
die als doer konden plaatze hebben ende nu misschien
niet applicabel mogten zijn , heeft de Vroedschap eenparig
goedtgevonden ende verstaan, dat zal worden gecommitteert, om de retroacta desen aangaande na te zien, om
na gedane Rapport bij Haar Ed. Achtbaarheden te worden
geresolveert, zooals bevonden zal worden te behoren. Ende
zijn ten dien eijnde versogt ende gecommitteert de Heeren
Burgemeesteren en Oudt-Burgemeesteren deser Stadt.

Maendagh den

4'

Septemb r 1713.1)

De Heeren Borgermeesteren hebben ter vergaederinge
voorgebragt en laeten leesen het Concept reglement en
verdeeling: waerna in bet toekomende alle ampten, commissien, nominatien, presentatien en vordere douceurs aen
de stad competerende, onder derselver Raeden, gebracht
in twee Classen off divisien als die nu syn geformeert in
twintigh en twintigh personen off Leeden elk, verleend en
geconfereert souden ' worden tot onderhouding van meer
rust en eenigheydt onder de Leeden van deese vergaederinge : Waer op gedelibereerdt synde is goedgevonden op
aenstaende Vrydagh den Ben September 1713 des voornoens
ten negen urea specialyk te vergaederen, omrtie als dan
hier op te resolveeren en voorschreve reglement vast te

I) Reeds op 24 Juli 1713 hadden alle leden van de classe van den
oudburgerneester Spoor ten huize van den op 21 Augustus daaraanvolgende
oPerledenen oudbur,;emeester Van Sypesteyn een „acte van Correspondei, tie" gesloten en geteekend. Zie die acte bij : De Witte van Caters,
Contracten van correspondentie. p. 218.
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stellen en arresteeren , ende dat de Ileeren die absent syn
en om haere Ampten en Commissien niet gewoon syn te
compareren, by beslote missives cum inductione causae
ten dien eynde mede sullen worden beschreven om te compareren.
Vrydagh den 8 September 1713.
De Vroedschap ingevolge van de resolutie van voorleeden Maaudag na voorgaende beschryving en convocatie
van de heeren , die buyten syn ofte om derselver ampten
niet gewoon syn te compareren cum indictione causae
op den Eed vergaedert en in ernstige deliberatie geleght
synde, off niet tot meerder rust en eenigheydt onder de
Leeden van deese vergadering sou konnen worden vastgesteldt seekere form en reglement waer na in het toecomende alle ampten, commissien, nomination, presentatien
ende vordere douceurs aen de Stad competerende vergeeven , verleend en geconfereerd soude worden , luydende
deselve van woorde te woorde als volgt :
Verdeelinge der ampten, commissien en douceurs
aen de Stad competerende onder derselver Raeden, gebracht in twee Classen off division als die
nu syn geformeert in twintigh en twintigh personen off leden elk.
Fiat enumeratio.
2e Classe. 2)

le Classe. ')
De Heeren :
Borgermeester Quint.

De Heeren :
Spoor.

1) Het reglement dezer classe en een contract van correspondentie „in
de tweede magt", zooals De Witte van Citters (Contr. v. corresp. p. 221)
het noemt , door negen leden dezer classe in 1714 gesloten, vindt men
met eenige resolution der classe opgenomen in de Kron. van het H. G.
xxiv p. 474 vlg.
2) Het reglement dezer classe (van Burgem. Nellesteyn) vindt men
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Borgermeester Huyssen,

Gentman,

Verborcht,

Ram.

Ratting.
Lith de Jeude.

Ploos van Amstel.
Berk.

Milan Visconti.

Haak de Jong.

Hamel.

Heycop,

Ubing.

Nellesteyn.

Van Lanckeren.

Breyer.

Zoestdyck.

Pesters.

Ormea,

Van Royen,

Caesembrood,

Schade.

Martens.

Van Voorst.

Overmeer.

Kloek,

Meyer.

Strik van Linschoten.

Leusden,

Van Bronkhorst.

Godin.
Roelands.

Van der Meulen.
Copes.

De Qruyter.

Van Muyden.
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De Leeuw.
1 Articul. De twee Classen off Division sullen na dezen
altoos en on veranderlyk blyven bestaen elk uyt twintigh
Raeden , ende indien een van dien komt te overlyden off
de regeringe te verlaeten , zoo zal aen die Classis waer
toe gemelte Heer behoorde de Faculteyt blyven , om die
vacante plaats met een gequalificeert subject te suppleren ,
die sigh ook sal voege tot die Classis, waer door by is
verkooren , en het sal ten eenemael ongeoorloft sijn een
ofte meer Leeden door het offereren van Commissien als
andersints van malkanderen aff te trecken, jaa selfs indien

hierachter. — De resolution door de classe genomen van 1713 tot 1720
vindt men in extract medegedeeld bij: De Witte van Caters, Contracten
van correspondentie. p. 219 vig, Een afschrift van het origineele stuk,
onder den heer D. W. v. C. berustende, is op het arehief der getneente
Utrecht voorhanden.
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een ofte meer Leeden tot eene Classe behoor(en)de, sigh
van selfs quamen aen tepresenteren aen de andere Classe,
sullen niet mogen worden toegelaten ; en uyt craghte deeses sal de nu vacerende Vroedschaps flaatse verblyven aen
de Classe van den Heer Oudborgermeester Spoor.
2.

Uyt elke Classe sal altoos een Borgermeester wor-

den aengesteld, by elke Classe de syne te verkiesen, ende
indien een van beyde komt te overlyden ofte bet Borgermeesterschap te verlaeten , sal by die Classe de vacante
#

plaetse worden gesuppleerd, tot wien gemelte Borgermeester behoorde; dogh met dien verstande dat beyde de regerende Borgermeesteren sullen blyven continueren tot den
xii October xviic veertien, als wanneer dit articul in train
sal worden gebracht.
3.

Uyt ider Classe sullen altoos ses Schepenen wor-

den verkoren, te designeren ofte te verkiesen by elke Classe
de synen, ende indien gedurende die Commissie imandt
quame te sterven off het Schepenampt quame te verlaeten , sal by deselve Glasse waer toe gemelte Schepen behoorde, de vacante plaetse weder worden gesuppleert, twelk
mede plaats sal hebben in alle diergelijcke gevallen en
articulen.
4. Tresaurier en Cameraar ampten sullen alternis vicibus bij elke Classe te begeeven staan, soo dat uyt cragte
deeses het Thesauriers ampt sal blyven aen de Classe van
de heer borgermeester Quint tot October xviie veertien ,
ende het Cameraer ampt tot October xvii e dartien aen
deselve Classe mede komen tot den xii e October xviie vyftien , ende Baer na aen de andere Classe beyde sullen overgaan en Boo vervolgens vice versa.
5. Het Hooft-Schoutampt en Commissie ter G-eneraliteijt, Staeten-Finantie, het Hoff, ende het Drostampt aen
de Vaart, elk ampt voor Brie Jaeren sullen ook alternis
vicibus worden bij elke Classe begeeven, en sal de StatenFinantie nu met den xii e October xviie dartien, de Ge-
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neraliteyt met den le Mey xvii e vyftien, ende het Hoff
met den xii e October xviic veertien, bij derselver vacature
de eerste mael kom'en aen de Classe van de heer Borgermeester Quint, ende bet Drostampt aen de Vaert nu met
den xlie October xWie dartien ende bet Hooft-Officiersampt van de Stad met den xii e October xviic vijftien , aen
de. Classe van den beer Oud-Borgermeester Spoor.
6.

Tot de Finatitie van de Stad sullen ook uyt ider

Classe twee persoolien worden aengesteld, te verkiesen bij
ider Classe de zyneii.
7.

Tot de Monjboir-caemer sullen alsvoren uyt ider

Classe twee Heeren worden verkooren, te weeten den
president en een Weer uyt de eene Classis ende de twee
andere Leeden uyt 'de andere Classe.
8. Van de twee Heemraedschappe van den Lekkendijk
bovendams , privative aen de Stad competerende, sal elke
Classe een hebben, en uijt kragte deeses de nu openstaende komen en altydt blyven aen de Classe van den
heer Borgermeester Quint , ende de andere altijd blyven
aen de Classe van den heer Oud-Borgermeester Spoor,
ende het Heemraedschap benedendams van de eene Classe
in de andere alternis vicious voor ses Jaeren overgaan,
zoo dat betzelve by vacature sal komen aen de Classe van
de beer Oud-Borgermeester Spoor, ende van Byleveldt
ende de Lange Vliet sal ider Classe by vacature een genieten.
9. Van alle de sesjaerige Tourampten sal ider Classis
drie Jaeren hebben en sal over ider Tourampt apart geloot
worden, welke Classe van de eerste en welke Classe van
de laatste drie Jaeren sal disponee'ren.
10.

De Rentmeester ampten van St. Catharijnen en

gebenificeerde goederen sullen voor ses Jaaren by yder
Classe begeeven wotden, en by de eerste vacature van een
van beyde door de Classen geloot worden, wie daer van
eerst sal disponeeren ende de twede vacature van een van
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die twee ampten sal dan aen de andere Classe komen, en
zoo vervolgens.
11. De begevinge van de Secretaris ampten , soo van
de Politie als vant Gerecht , sonder onderscheyd , sal ook
alternis vicibus by de twee Classen geschieden en xnede
worden geloot by de eerste vacature wie de eerste begevinge sal hebben.
12. De begeevinge van de grote Tourampten, die by de
drie Leeden van Staeten elk op syn Tour worden begeeven volgens Resolutie van Staeten van den 24 July xviie
twee , relatieff tot de resolutie van den

2e

Februarii xvi(!

negen en vyftigh, sal merle alternis vicibus by elke (lasso
geschieden, en van het eerste Tourampt, dat aen de Stad
vervalt geloot worden , welke Classe de eerste mael de begeeving sal hebben.
13.

De kleyne Tourampten als boven.

14.

De Ordinaris Raatsheersampten int Hoff als vooren.

15. De Commis- en Clerkampten van haer Ed. Mog.,
wanneer derselver Tour aen de Stad sal koomen , sullen
alternis vicibus bij de twee Classen worden verdeelt en
over het eerste geloot als voren.
16. Het Onderschout-ampt, Secretaris-ampt van de Momboircaemer ende het Clercqampt van de Politie sonder
onderscheijt als vooren.
17. Wanneer een Postmeester komt to sterven sal uijt
ider Classis een Commissaris van de Vroedschap gesteld
worden en beyde doodt synde twee Commissarissen uijt
ider Classis , volgens resolutie van de Vroedschap in dato
den 14 Julij 1710.
18. Tot de plaatsen , die van het eerste Lidt van 'Staeten in het toecomende sullen komen to vaceren, sal alternis vicibus ieder Classe de voile nominatie hebben , ende
sal nu tussen de twee Classe worden geloot, welke Classe
dat nogh een beer sal nomineeren om de nominaijie by
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de Vroedschap den xvi e Julij xviie tien gedaen, to suppleeren ende die Classe, die dat lot to beurt valt, desselfs
Tour sal daermede cesseeren, ende de volgende nominatie
aen de andere Classe overgaen.
19.

De Compagnien to paard ende to voet sonder on.

derscheijt sullen mede alternis vicibus by de twee Classen
worden begeeven , en om den Tour geloot wie de eerste
Compagnie sal hebben, en de dispositie over de Collonels ,
Lieutenant-Collonels en Majoors-plaatzen , voor soo veel
de Stads stem aangaat, blyven aen de geheele Vroedschap
in dier voegen als by resolutie van haer Ed. Mog. den 2
Februarij xvi c negen en vijftigh is vastgesteld.
20. Ontrend de Commission ter beschrijvinge van Staeten en alle andere Commissien in de Vroedschap zal van
gelycken eon eenparigen voet in het toecomende worden
gehouden.
21.

Ontrend sodaenige ampten, die mogten syn overge-

slaegen ofte op nieuw aen de Vroedschap souden kunnen
worden gebracht, sal altyd denselven voet gehouden worden en elke Classe evenveel Baer van jouisseeren en over
het eerste worden geloot.
22. Ruylingen van Commission en ampten sullen tussen
de twee Classen konnen en mogen geschieden met onderling genoegen.
23.

De ampten der Professoren, approbatien van Pre-

dicanten, als ook het aenstellen van Rector en Preceptores in de Schoolen sullen aen de geheele Vroedschap
blijven, dogh sal het Rectoraat van de Academie by elke
Classe alternis vicibus worden begeeven.
24.

De kleyne ampten , bedieningen en schipperschap-

pen , die niet ter dispositie van Burgermeesteren staan,
sullen by de twee Classen alternis vicibus ofte elk halff
en half begeeven worden.
25.

Wanneer tussen de respective Classen over eenigh

ampt ofte over den Tour derselver moot worden geloot ,
xxxi. J.
20
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soo sullen uyt elke Classe vier heeren worden gecommitteerd , die weegens haere respective Classen de lotinge
sullen doen , hetwelke altyd bij de twee Classen sal worden opgevolgt.
26.

Wanneer elke Classe in de haaren van haere res-

pective ampten , nominatien en presentatien sal hebben
gedisponeert, sal altyd een ofte meer heeren daer uyt worden gecommitteerd om weegens deselve aan den Burgermeester ofte oudsten Raad van de andere Classe tydelycke
advertentie te geeven, wie dat zij tot die ampten etc. hebben gedesigneerd , en den dagh van begevinge aen haer
Ed. voorslaen , die dan alqd van alle de Leeden van de
Regeeringe eenparigh sullen worden verkooren en, opgevolgt ende den dag van begeevinge by haer voorgeslaegen
in de Vroedtschap vaststellen.
27.

Wanneer ontrend de interpretatie deeses over eenigh

point tussen de twee repective Classen eenigh verschil
mogte komen te ontstaan , soo sullen uyt elke Classe vier
heeren worden gecommitteerd, die met malkander door
wegen van minnelykheydt het selve geschil tot onderling
genoegen sullen traghten wegh te neemen ende sulx na
alle aengewende devoiren niet willende lukken , zal by
haer Ed. wegens haere respective Classen worden geloot ,
uyt welke Classe nog een heer by welgemelte heeren Commissarissen sal worden toegevoegt, als wanneer by haer
negen en by meerderheydt van stemmen het point deferentiael sal worden gedecideert en de gemelte decisie by
de respective twee Classen agtervolgt.
28. Ende opdat alle deese articulen en pointen in het
toecomende vast en onverbreeckelyck worden agtervolgt,
sal deese verdeelinge, schikking en reglement in de Vroedschap worden gebracht, daer op een beschryvinge worden
gemaakt, en by de Vroedschap worden gearresteerd en
geapprobeerd, ende tot een Wet van Regeeringe gemaakt ,
yonder dat daer in eenige verandering sal konnen off mo-
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gen geschieden als met eenparige stemmen van de geheele
Vroedschap, daer toe expres beschreven synde.
Dit aldus by ous ondergeschreeve gecommitteerdens daer
toe expres weegens onse respective Classen ten vollen
geauthoriseerd, gearresteerdt ende geslooten op den dartigsten Augusty xvii c dartien en by ons onderteeckent :
Milan Visconti.

II. Spoor.

P. Ubingh.

Johan van Nellesteijn.

I. Ormea.

N. Pesters.

L. de Casembrood.

Adriaen Strik van Linschoten.

Waer op met rypen rade en behoorlycken ernst gedelibereerd synde, is na gedaene omvrage eenparigh goedgevonden en verstaan het voorschreeve reglement te arresteeren en voor eene ewigduerende wet vast te stellen gelyk
hetselve gearresteerd en voor een eeuwigduerende wet
vastgesteld word by deesen , Omme door de presente Leeden ten onverbreeckelyker nakoming met solemneelen Eede
te worden gesterkt.
Ende sal een Raed in de Vroedschap op nieuws aen te
stellen deese verdeeling, schikking ende reglement voorgehouden en by hem mede beswooren worden, sullende ten
dien eynde den Eed by eenen nieuwen Raed in de Vroedschap te doen , geamplieerdt worden als volgt :
„Dat ik mede de verdeeling der ampten, commissien ende
douceurs aen de Stad competerende , soo als deselve nu
onder de veertigh Raeden in twee Classen ofte divisien
syn gebragt, ende het Reglement daer ontrend gemaekt
ende met des Vroedschaps resolutie op eene voile beschrijvingh genoomen den 8 Septembris 1713 bekragtight, in
alle syne deelen ende leeden sal nakomen ende helpers
maintineren.
Ende voorts all doen etc."
Waer na alle de tegenwoordige Leeden (de beer OudBorgermeester van Lith de Jeude alleen absent synde) tot
20 *
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onverbreeckelycke nacomingh van het voorschreeve reglement, divisie en schikking nogh sittens vergaederingh hooft
voor hooft corporelyk den Eed hebben affgeleght ,
alse de Heeren:
Quint.
Huyssen.

I Borgermeesteren.

Spoor.

Verborcht.

Gentman.

Ploos van Amstel.

Ram.

Hattingh.

(Lith de Jeude absent, die gereverteert synde versogt
sal worden sigh dienaengaende mede to conformeeren en
deese schikking en reglement met Eede te sterken. Heeft
den Eed gedaen den 9 October 1713. Vide de Resolutie
aldaer.)
Milan Visconti.

Bronkhorst.

Berk.

Soestdyk.

Haack de Jongh. Van der Meulen.
Hamel.

Copes.

Heijcop.
Nellesteijn.
Breijer.

Ormea.
Rynesteijn.
Martens.
Overmeer.

Pesters.

Meijer.

Van Roijen.

Leusden.

Van Lanckeren.

Van Muijden.

Schade.

Godin.

Ubingh.

Van Voorst.

Roelands.

Kloeck.

De Gruijter.

Linschoten.

De Leeuw.

Woensdagh den 27en September 1747.
Op 't geproponeerde door de Heeren Burgemeesteren
dezen aangaande, is goedgevonden to vergaderen op aankomende Zaturdag den W en September 17 e zeven en veer-
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tigh , des voornoens ten half negen uuren, en daar toe
Extraordinaris to doen beschrijven alle de Heer(en) Raden
in de Vroedschap, ook de Heeren die weegens haere Cornmissien niet gewoon zijn te compareren , omme te delibereren en resolveeren over 't navolgende poinct, namentlijck
of de Heeren van de Vroedschap den anderen niet behoorden te ontslaan van den Eed, gedaan op 't Reglement van
beijde Classen van den 8" September 17 c dertien , voor
soo veel 't zelve contradictoir mogt zijn aan de preeminentien, die aan zijn Hoogheijd den Heere Prince van Oranje
en Nassauw als Stadhouder zijn gedefereert.

Zaturdagh den 30" Septemb, 1747,
De Vroedschap ingevolge de Resolutie van voorleeden
woensdag op een voile beschrijvinge van alle de Heeren
Leeden, ook van de Heeren die antlers weegens hunne
commissien niet gewoon zijn te compareeren Extraordinaris op den Eedt vergaderdt zijnde.
Is ontfangen en gelezen een Missive van den Heere
Jacob Karel Martens gecommitteerd ter Generaliteijt, geschreven Hage den 28" September 17c zeven en veertigh,
in antwoord op die van haer Edele Achtbaere van den 27"
daar te vooren , waar bij zijn Edele versogt was op heden
den 30" deezer in de Vroedschap te compareren , om te
delibereren en resolveeren over 't navolgende poinct, namentlijck of de Heeren van de Vroedschap den anderen
niet behoorden te ontslaan van den Eedt op 't reglement
van de beijde Classen van dato den 8" September 17c dertien , voor soo veel 'tzelve strijdig mogt zijn aan alsulcke
praeetninentien als aan zijne Hoogheijdt den Heere Prince
van Oranje en Nassauw als Stadhouder zijn gedefereerdt;
dogh vermits het zijn, Edele onmogelijck was tegen dien
tijdt de vergaderinge te konnen bijwoonen, declareerde
zijn Edele bij de voorschreeve zijne Missive sigh te vollen
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te conformeeren met het geene haer Edele Groot Achtbare
over deeze saacke sullen resolveeren, verklarende voor soo
verre sulks in hem is, haer Edele Groot Achtbaare ten
lien opsigte van den Eedt op dit bovengemelde subject
gedaan, te ontslaan, soo als zijn Edele oock reciproque
versogte daar van ontslagen te mogen zijn.
En is dezelve gehouden voor Notificatie.
Vervolgens bij resumptie gedelibereerdt zijnde over de
resolutie van den 3 en Maij deeses Jaars, waar bij de Heeren van de Vroedschap met eenparigheijdt, malkander over
en weeder, op de allerplechtigste wijse, ontheft en ontslagen hebben van den Eedt voor de 1 leeren Regenten
van de Stadt, in den Jaare 16 c een en vijftigh gearresteerdt, en den 24 en April 17e twee nader vastgesteldt,
voor soo veel denzelven Eedt hinderlijk is, en niet bestaan
souw konnen met het verkiesen van een Stadhouder Kapitain en Admiraal Generaal, of met het overgeven of afstaan van zodanigen gesagh, authoriteijt, praerogativen en
geregtigheden als gewoonlijck aan de Heeren Stadhouderen , Capitains en admiraals Generaals zijn , en worden
gedefereerdt : Heeft de Vroedschap de voorschreeve ontslaging oak geextendeert tot het Reglement van de beijde
Classen , gearresteerd den 8 en September 17 c dertien, insgelijcks voor soo veel 't zelve Reglement strijdigh is, en
niet bestaan kan met de aanstellinge van zijn Hoogheijdt,
den I leere Prince van Oranje en Nassau tot Stadhouder
deezer provincie , en met het regt , gesagh , digniteijt en
waardigheijdt aan zijne Hoogheijdt in die qt. gedefereert.
Zullende van deeze Resolutie en declaratoir een authenticq afschrift aan zijne floogheijd warden toegesonden. En
zijn toen, de Extraordinaris beschreven Heeren gescheijden
en de vergaderinge uijtgegaan.
En is vervolgens geprocedeerdt eerst tot nominatie van

311

De magistraalsbestelling le Utrecht.

een dubbeldt getal van Burgemeesteren en Schepenen voor
den aanstaanden Jaare, integaan met den
1747.

12" October

Genomineert de Heeren :
Tot Burgemeesteren:
Tot de Classis van den Heer Tot de Classis van den Heer
Burgemeester van Cleeff.

Burgemeester Wttewaal,
Heer van Stoetweegen.

(Volgen de namen.)
Tot Schepenen :
(Voigen de namen.)
Waar nae geproduceerdt en geleesen zijnde seecker concept Missive, om met de voorschreeve Nominatie aan zijn
Hoogheijd to konnen worden afgesonden, luijdende 't zelve
concept als voIgt:
Doorluchtigste Hooggeboore Vorst en Heere.
Wij hebben uijt het Collegie van de Vroedschap onser
Stad genomineerdt een dubbelt getal van vier persoonen,
om daar uijt door Uwe Iloogheijdt als Stadhouder, gekoren en gecommitteerdt te worden, Twee tot Regerende
Burgemeesteren , en daar bij nog vierentwintigh Schepenen , om uijt dezelve geeligeerdt en gesteld te worden
twaalff Schepenen, die respectivelijek voor den aanstaande
Jaaren zullen hebben te dienen, volgens de bijgaaude lijste,
Nr

ersoekende zeer gedienstelijck dat Uwe Iloogheijds goede

geliefte zij de electie te doers, invoegen dat de nieuw verkoren Burgemeesteren en Schepenen mogen worden geinstalleert op den tijd van den twaalfden October aanstaande,
zijnde de Ordinaris dag der veranderinge van de Regeeringe. Hier meede , Doorluchtigste Hooggeboren Vorst en
Heere , Beveelen wij Uwe Hoogheijd in de bescherminge
van den Almagtigen, die dezelve bewaren in langdurige
gesontheijd , en bekroone met alle heijl en zeegen, ten
goede van Land en Kerck, en blijven wij
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Uwe lloogheijts ootmoedigste en gehoorsaamste Dinaars,
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Utrecht.
Ter Ordonnantie van dezelve.
Geschreven t'Utrecht den 30e Septemb. 1747.
Superscriptie.
Doorluchtigste Hooggeboore Vorst, Den Fleere Prince van
Oranje en Nassau etc. etc. etc., Stadhouder, Capitain en
admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden etc. etc.
etc. In den Hage.
Waar op is geresolveerdt, om bij continuatie deter Extraordinaris voile beschrijvinge heden nanoens weeder te vergaderen, tot het resumeeren der vorenstaande Resolutie,
Nominatie en Missive.
Eodem Die post prandium.
De Vroedschap bij continuatie op de voile Beschrijvinge
weeder vergadert tot het resumeeren der vorenstaande Resolutie , is, nae dat sulks geschied was, goedgevonden, dezelve, alsmeede de Nominatie en Missive, door een deezer
Stads Letterdienaars of Bodens aan zijne Hoogheijd te worden afgesonden.
De Heeren Oud Burgemeester van Mansveld en van
Voorst hebben hunne aanteeckeningen hier tegens gereserveert.
Zeijde den Heer Jan Jacob van Mansveldt sigh met deeze
genomen conclusie niet te konnen conformeeren, om dat
altoos van gedagten is geweest, dat wanneer zyn Hoogheijd
den II eere Prince van Oranje en Nassau de Hooge Regeeringe als Stadhouder aanvaarde , hetzelve wel expresso gedaan heeft op de forme van Regeeringe van den Jaare 16c
vier en zeventigh, en dat daar door alle andere forme en
schikkinge quamen te vervallen. Dat het hem Heere ook
ten uijttersten gevaarlijck voorkomt, dat men in eene forme
van Regeeringe, met meerderheijd van stemmen eenige
poincten van dezelve, niet als generaal noemende, ver-
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andert ; waar door zoude konnen gecauseerdt worden dat
elck lilt eene bijsondere interpretatie aan die forme van
Regeeringe quame te geven. Dat daar en boven eenige
verandering in dat Reglement van den Jaare 17 c dertien
te make'', bij het 28 e Articul verboden is te doen , anders
als met eenparige stemmen door de geheele Vroedschap,
daar toe expres beschreeven. Waaromme indien eenige
deelen van dat Reglement aan de jegenwoordige forme
van Regeeringe nadeelig zbu bet zelve geheel koint to
vervallen.
Dat hij 1-leere bij dozen de vrijheijdt neemdt van to vragen, of de leaden van de Vroedschap nu meede ontslagen
zijn van het 26 e Articul van voorschreeve Reglement, welek
Articul dezelve oplegt, om de disposition door eenige leeden gemaakt, eenparigh le moeten opvolgen; daar ter contrarie alle de Leeden van de Vroedschap , in de Regeering
van den Jaare 16, vier en zeventigh verpligt waaren to
sweeren (en welcken Eedt meede door alle de tegenwoordige Raden gepresteerd is) dal zij in het nomineeren en verkiesen van Burgemeesteren, Raden, Schepenen en Cameraars deezer
Stadt Been faveur of affectie zullen gebruijcken, maar alleenlijck
insien en letten, dat zij tot de Regeeringe en Amplen, daar toe
zij gekoren zullen worden en genomineerdt , nut en bequaam zijn.
Waaromme de jegenwoordige Regenten meede de vrijheijd
van stemmen,. die haere voorvaderen in voorgaande stadhouderlijcke Regeeringe gehad hebben , meede behooren
te hebben.
Versoekende zijn Edele bier van aanteeckeninge te houden in des Vroedschaps Notulen.
Waartegens haer Edele Achtbare reserveerde sodanige
contra aanteeckeninge als vermeijnen zullen te behooren.
En zijn daar op de Heeren, die weegens hunne Coinmissien niet gewoon zijn Ordinaris te compareeren uijt
de vergaderinge gescheijden en heengegaan.

U1,4
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Dinsdagh den 10en October 1747:
Den [leer Borgemeester van Cleeff heeft ter vergaderinge
voorgebragt en laate leesen een Missive geschreeven van
zijne Hoogheijd Hage den 9en October 17c zeven en
veertigh.
Erentfeste , wijse , voorsienige, zeer discrete, lieve
besondere.
Uijt de Nominatie, die U E. ons bij Missive van den 30en
September laatstleden ter electie van Burgermeesteren en
Schepenen voor den aanstaanden Jaare hebben toegeson•
den , hebben wij Bonder reguard te nemen op het Reglement van de beijde Classen, de aanstelling gedaan zoo als
U E. zullen kunnen sien uijt de openingh, die daar van
aan U E. zal gedaan worden door den Hooft-officier van
U E. Stadt, die wij de installering bij onse Missive van
den 9en deezer hebben gelast en geauthoriseerdt.
Wij hebben goet gevonden U E. hier van kennisse te

geven , alsmede U E. onse intentie bij dezen te doers weeten, dat het voorschreeve Reglement van de betide Classen
voortaan ten eenemaal zal cesseeren, en dat de Nominatie
van Burgermeesteren en Schepenen bij vervolg zal moeten
worden geformeerdt uijt het geheele Corps van de Regeeringh , en dat daar bij sonder aansien van rang of jaaren
alleen reflexie zal worden genomen op sodanige subjecten ,
die de nuttigste en bequaamste geoordeeldt worden.
Waarmede Erentfeste , wijse, voorsienige, zeer discrete,
lieve, besondere, beveelen wij 17E. in Gods heijlige protectie.
In 's Hage den 9en October 1747.
U. E. goedwillige Vriend,
(en geteekend) Prince d'Orange & Nassau.
Ter ordonE. van zijn Hoogheijd,
J. D. Back.
(Onderstond) Aan Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stad Utrecht.
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Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, daartoe Extraordinaris te doen beschrijven, alle de
Heeren Raden in de Vroedschap, ook de ITeeren die weegens haere Commissien niet gewoon zijn te compareeren ,
omme den anderen verder te ontslaan van den Eed op
't reglement der betide Classen in de Vroedschap den

Ben

September 1713 gearresteerd en om 't zelve reglement te
doen cesseeren.
Donderdag den 12 e October 1747.
Omme den anderen verder te ontslaan van den Eedt op
't Reglement der beijde Classen in de Vroedschap , den
8611 September

1713 gearresteerd, en om 't zelve reglement

te doen cesseeren., hebben alle de presente Heeren Leeden
den anderen over en weeder ontslagen van 't voorschreeve
Reglement ; gelijck de heer Isacq Ferdinand Godin , per
Missive geschreeven Hage den li en October 17 c zeven en
veertigh, in de Vroedschap geleesen, sulx meede gedaan
heeft , zijnde nog absent gebleven de heeren Roelands en.
Martens, alsmeede den heer Veldhuijsen vermits zijn indispositie, en heeft de Vroedschap verstaan de voorschreeve
Resolutie voor geresumeerdt te houden.

REGLEMENT VAN DE CLASS'S VAN DE BORGERMEESTER NELLESTIJN.
(TUBSCHEN 1731 EN

1733.)

Reglement ofte schikking van ampten te makes en
eenige Classen vast te stellen omme daarin de
ampten door het lot uittedelen. ')
Voor eerst is vast gestelt aan den Meer Bronchorst het
1) Dit reglement is eene onderverdeeling der ambten, die aan deze
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eerste Consulaat en Capitein- en Vroedschapsplaats. Het
heeft eerst plaats na dat die heer dit bovenstaande heeft
genoten.
Art. 1. De vier oudste in rang hebben altyd het Borgermr en Schoutampt en finantie van Staten , waar over
altyd te loten, en die eens van de selven geloot zal hebben, zal stil staan, tot dat de anderen het; ook zullen hebben gehad; zy hebben ook tot dispositie, na dat de anderen
voorsien zyn, de Commission die overschieten, de Juffr praebenden, Canonikken en Vicareyen van St. Jan to Wyk, de
deputaten-schouw, tot Heemraad van Bylevelt, de Commissien van het sandpad naar Ouwerkerk , item eon to committeren uit de borgerreye tot kerkm r van de Buurkerk.
Art. 2. Ten tweeden die vier heeren, in rang naar de
vier oudsten volgende, zullen disponeren over de Commissien der Generalityt, 't Hof Provinciaal, Thesaurier- en
Cameraarsampt, en van die Commission, die alle ses jaren
onder de Loden van Staten rouleren, en commission van
een Raad als kerkmeester van de Buurkerk, waarover to
loten, en die het trekt zal stil staan met loten , tot dat
de anderen ook wat gehad hebben.
Art. 3. Indien een van de oudste sterft, zo zal de andere die volgt, uit de tweede divisie in die Classis komen,
dog mag niet na die afgenoemde ampten loten , voor dat
de drie oudste het hebben gehad , dog behoud de magt
om mode to loten over de Commission , die in de tweede
Classe behorende zyn, tot die tyd toe dat by over de drie
ampten loten kan, en in de tweede een ontbrekende, zo
gal eon uit de derde op gelyke voet overgaan.
classe (in 1713 die van den Oudburgemeester Spoor genoemd) ten deel
vielen, onder de leden. Het heeft dus eenige overeenkomst met het in deze
Kronijk XXIV p. 476 opgenomen „contract van correspondentie in de
tweede magt" van de andere classe, hetgeen te waarschijnlijker wordt
wanneer men opmerkt, dat dit contract gesloten werd tusschen twaalf
heeren, terwijI de classe twintig personen bevatte.
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Art. 4. Wat aangaat de andere ampten , zo zullen de
twee oudste divisien van onse Classis, to weten die geenen die geen ampt hebben aangeloot, over dezelve loten
en kiesen wat elk begeert, blyvende alleen in wezen 'tgeen
by de vier jongsten by de resolutie van de Classis is vastgestelt.
Art. 5. Wat aangaat de Vroedschaps-plaatse, elk zalder een op zyn beurt hebben., van de oudste in rang tot
de jongste toe, en wanneer het om is geweest, weder van
boven af, wanneer de vier oudsten hebben gedisponeerd
zullen voigen de Ruever, Becker en Berk als zy leven.
Art. 6. Dat alle ampten, by de navolgende vier Classen
gespecificeerd, by lotinge onder de tien zal worden gedisponeerd, en zullen voor ieder Classis tien nommers worden geformeerd.
1. Classis van de grote tour-ampten.
De voile nominatie van een borger. (burgemeester?)
Secretaris-ampt van Staaten.
Schout van Amersfoort.
Twee Secretaris-ampten van Policie en twee van het
geregt.
De Ordinaris Raad ten Hoof.
Commis en Clerq-ampten van Haar Ed. Mog.
Secretaris van de Momboir Camer.
Ontfanger van het zegel.
Marschalk van het Nederquartier.
2. Classis van klyne tour-ampten.
De voile nominatie van het eerste lid van een Edelman.
Schout van Rheenen.
Schout van Wyk.
Onderschout van deze Stad.
Clerq van de Policie.
Teykenaar van 't Zegel.
Tollenaars-ampt van de Provintie.
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Procureur generaal.
Hospitaal-Meestersampt.
De drie ovrige Marschalcken.
Cameraar van den Leck bovendams.
Griffier van het Hof.
Secretaris van de Aalmoeseniers Camer en Kinderhuis.
3. Classis van sodanige ampten, die door een Raad
konnen bekleed worden.
Dykgraaf-ampten van den Leckend. boven- en benedendams.
Derselver Heemraden voor ses jaren.
De drie Bisschops Heemraden boven- en de twee benedendams.
4. Classis van Militaire Charges.
De Compagnien te paard ende to voet.
Art. 7. En zal zorg gedragen worden in deze Classis,
dat, de personen in alle raanieren zyn gequalificeerd na
de wetten tot dat ampt hetgeen vereischt word.
Art. 8. Imand kan zyn zoon , broeder, zwager of naneef in zyn plaatze stellen als Raad, hetgeen by de andere Heeren zal worden geperfecteert.
Art. 9. Men nag met wederzydse genoemde ampten
verruilen.
Art. 10. De Heeren, die na dezen in de Correspondentie
worden ingelaten , zullen Diet mede mogen loten over de
gesegde ampten , voor dat de tiers leden ieder een beurt
hebben gehad, en dan onder de elf heeren daar na een
beurt zal hebben.
Art. 11. De Correspondentie is gebragt op een getal
van twaalf H eeren.
Art. 12. Indien de eerste Classe geschil hadde, zal
het aan de tweede staan em te decideren.
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Tot Conservatie van de Vriendschap by ons aangegaan ,
en vastgestelt tot wegneminge van alle jalouzie, en om de
douceurs van de Regeringe en ampten van ooze Classis ,
behorende onder twaalf Corresponderende , wat vriendelyker te verdelen , zo hebben de tien voorsittende Heeren ,
die deze vriendschap hebben opgeregt , eenparig en met
voile genoegen voor een gedeelte wel willen afgaan van
de vorige schikking , en tot meerdere avantage van de
jongere heeren goedgevonden , de ampten te verdeelen in
maniere als volgt :
Ter dispositie van de eerste Divisie.
De voile nominatie van bet eerste Lid van een Borger. (burOrdinaris Raad te Hoof. gemeester ?)
Secretaris-ampt van Staten.
De vier Maarschalken.
Clerq-ampten van Haar Ed. Mog.
Secretaris-ampten van de Policie, Geregt en Weeskamer.
Ter dispositie van de tweede Divisie.
De voile nominatie van een Jonker.
De Secretarissen van den Leckend. boven- en benedendams.
De twee Commisen van Haar Ed. Mog.
Procureur Generaal.
Griffier van den Ed. Hove.
Hospitaalmeester.
Ontfanger van het Zegel.
Ontfanger van den Tol,
Teikenaar van 't Zegel.
Schout van Amersfoort.
Ter dispositie van de 3e divisie.
Schout-ampt van Rheenen.
Schout-ampt van Wyk.
Onderschout van deze Stad.
Clerq-ampt van de Policie.
Secretaris-ampt van de Aalmoeseniers-Camer en Kinderhuis.
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Is nog nailer vastgestelt : dat wanneer een Heer van de
Oudste comt te sterven , dat van die divisie, die geene die
optrekt, ten eerste gequalificeerd is om mede te loten.
Die eerst geloot heeft , moet stil zitten.
Wanneer een ampt aan een der divisien vervalle zynde,
en niemand uit die divisie dear toe gequalificeerd is, zal
het ampt onder de twaalf Correspondenten geloot worden,
en die het trekt tot geen tour zyn.
Het eerste Raadsheerampt en Cameraar van de Leckendyk , zal staan aan de tien Heeren, die deze Correspondentie hebben opgeregt en dan levee.

Beneficien by de Borgermeesters privativelyk to
vergeven.
Letterdienaars-ampten, Bodens, Kraankinders en haar
knegts , Bierdragers en haar knegts, sackendragers, maters, houtschilden, vulsters, voerluiden, kleine Veer, houtwagters, slepers, Rouwkoetsen , tugthuism r, Schout van de
jagers, pinnemakers en trekkers, Cellebroe(r)s, klokluider
van de Buurkerk , schippers-knegts op alle de schuiten,
arme duivels , uitmaander van stads klyne schulden , het
Secretaris-ampt van St. Catharinen , en het Lynpad en
Tollesteegpoort.
............•

Beneficien by de Heeren van de Correspondentie
alternatief to vergeven.
Concharge-ampt van J. van Hees, van de Wede Brookhuisen, Comptoir-houdster, bestelders van de brieven, Cipier-ampt, de drie deurwaardersampten, en van den Hooftofficier , Exploicteur van de stads middelen , deurwaarder
van de Weeskamer, en van de Aalmoesenierskamer en Kinderhuis, eiken van de ellen, maten , gewigten, en tonne,
fourier, de schietschuit op Amsterdam, de vragtschuiten op
Amsterdam, de Haagse schuit, de Rotterdamse schippers,
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op Dordrecht, op 'e Hertogenbosch, op Zeeland, Commissaris-ampt op 't Grote Veer, op 't Leidse veer, en van
Utrecht op de Vaart en wederom, en van de wagenveeren ,
buiten de Wittevrouwen en Tollesteeg poort, portiers van
de vier poorten, schouten van de Lantaarnen, pedellen van
de Academie, Groefbidders, Majoor van de Stad , Commissaris van de schietschuiten op Amsterdam, en op de vragtschuiten, eikmeester van de steenen wyn- en bierkannen,
havemeesters, Schoutampt buiten de Weerd, het overvaarschuitje op de Marieplaats.
Ende dat van de oudste tot de jongste, En dan wederom
van voren af.

STUKKEN OMTRENT DE VERDEELING DER
AMBTEN TE UTRECHT IN 1793 EN 1794.

Schikkinge omtrent de Begeevinge der openvallende
Ambten of Officien by de Heeren Burgemeesteren van Musschenbroek en van der Does gearresteerd.
Vooreerst worden de Ambten en Officien verdeeld in
Brie Classen.
iste Classe.
Van f 400.—.— en daar boven.
Schipper op 's Hage

f 1000.—.—
,, 700.—.._

Tugthuis-meester

Deurwaarders van 't Gerecht ••••••••• „
Poortiers van de vier Poorten.......... ,, 641 j' 457 f 422
Commissaris van 't Haagsche en Leidsche Veer
,, 650.--.
Comm. van de Amst. Volk-schuiten...
„
XXXI. J.

”

,, Schiet-schuiten
•

600.---.-

...... ,/ 650.—.—
21
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Makelaar van de Friesehe Turf ..,.... f
Omroeper en Aanplakker van de Ed,
600._._
huisen
7/
Stads Bodens en Letterdienaars........ „ 340 f 400 f 650
Comm. van 't grote Veer en de buiten
420.—. -Veeren .............
77
Schietschuiteschippers op Amsterdam . „ 400.--.—
Comm. van 't Wagen-veer buiten de
Wittenvrouwen-poort .

77

Leidsche Schippers

400.—.—

Sellout van de Jagers

400.— .—
77 450.—.—

Eyker van Ellen en Gewigten

400.—.—

Groef-bidders

77 550.—.—
Academie-Drukker
Drukken van de Predik-beurten ...... /7 450.—.—
500.--.
Fabriek-meester
Het Eerste vaceerende Ambt in de Eerste Classe is
aangeloot by den Burgemeester van
2de Classe.
Van f 150.—.— en daar boven.
Deurwaarder van de Momboir-kamer f 300.—.—
Conchierge-Ambten.

315f 309 helh2.
................ „ 346.—.—
Ci p iers-Ambt
Over-vaarder aan 't Marie-Waterpoortje „ 300.—.—
Postwagen op Deventer ..
Brieven bestelders
Major van de Burger-waeht
Exploicteur van Suds Middelen

•
300.—.—
350.— .—
„ 210.—.—

Deurwaarder van de Aalmoesenierskamer
Pedels
Deurwaarder van 't Kinderhuis

280.—.—
77 250.—.—
273.—.—

Voerlieden van 't grote Veer .....
Havenmeester
Eijker van de Bier-tonnen

275.—.—
„ 200.—.—
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Schrijver van de Visch

ft 187.10.—
,, 200.---.—

Kraan-kinderen

Mantel-Verhuurders
,, 200.—.—
Amsterdamsche Schippers-knechts...... „ 250.—.—
Schout van de Lantaarns
,, 280.--.—
Uitmaanders van 't Enkeld Huisgeld.. „ 270 f 373 f 233
I,

tf

Straat en Lan-

taarngeld150 f 188
Klokluider van de Buur-kerk .......... „ 167.—.—
!I

Post-Comptoir-Houdsters 't voile Tractement genietende '
Schrijver van de Erfhuizen .

,,
„ 250.—.—

Het Eerste vaceerende Ambt in de Tweede Classe is
aangeloot by den Burgemeester van
3de Classe.
Van f 150.—.— en daar onder.
Afslager van de Visch

f 150.—.—

Sleepers

„ 150,—.—

Leydsche Schippers-knechts ••.

,,

Amsterdamsche en Schiet-schuit-schippersknechts en noodhulpen
Knechts van de Haagsche Schuit ..
Kalk- Ea eeters
Poortier van 't Malie-poortje
Commissaris- van Utrecht op de Vaart
Bestellers van 't Loydsche Veer
Olie-dragers en Meeters

„ 150.—.—
tt
„ 150.—.—
„ 113.—.—
„ 120.—.-,, 130.—.—
„ 120.—.—

Uitmaander van Stads klyne Schulden ......... „ 147.—.—
Vuur-aanlegger van de Burger-wagt

„ 100.—.—

Commissaris van de Wagens buiten de Tot,, 50.—.—

steeg-poort
Eyker van de Steene kannen
,,
tt

t7 7,

tt

,,

Cellebroeders

koorn-maten
dood-ki sten

ft 44.,
tt 70.—.—
,, 60.—.—
„ 100.—.—
21*
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,, 25.—.---,, 75.--..__

Keurmeesters van de Visch..... .............
f/

„

„

Vleesch-huisen

Opzigter van de Zwanen

/5 50.—.—

Bestelders van 't Rotterdamsche Veer

• • . $, 70.—.—

Zoutdragers en Meeters...

,,

Voerlieden van 't klyne Veer........... .....

7,

Omroeper van verloren goederen , visch etc

7,

Uitmaanders van de Enkelde Huisgelden buiten
de poorten ..
•••••• „
......

C ourtwagters • • ••• • . •

•••••• ••••• •

Rouw-koetzen .....

III•• •

.. •••••• ,
••

)1

Bet eerst vaceerende Ambt in de Derde Classe is aangeloot by den Burgemeester van
De bier na volgende Ambten en Officien zullen bij Burgemeesteren met onderling genoegen gezamentlyk vergeven worden; of indien daar omtrent niet kunnen convenieeren, telkens by iedere vacature, om de vergeevinge
geloot worden.
Eerste Stads Clerck.
Twede Stads Clerck.
Deurwaarder van den Hooft-Officier.
Post-Comptoir H ouder te Amsterdam.
Wijnroeijers.
Custos Bibliothecae.
Opwinden en Bezorgen van de Horologies.
Post-rit op Alphen.
Stads Gezworens.
Opzigters van de Schoolen.
Chirurgyns van de Anatomie.
Commissaris van de Vaart op Utrecht.
Commissaris van de Trekkers aan de Vaart.
Commissaris van de Pinnemakers.
Schippers van de Vaart en vice versa.
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En verder alle Schippers onder de drie voren staande
Classen niet ge-expresseerd.
Ten opzigte der Ambten en Officien , gespecificeerd bij
de drie geformeerde Classen., zullen Burgemeesteren bij
't aanvaarden van hun Consulaat, ten reguarde van alle de
drie Classen loten, wie van bun het eerst vaceerende Ambt
of Officie zal vergeven ; die mis geloot heeft, zal het volgende Ambt of Officie in die Classe , waar in hij mis geloot heeft , vergeven , zullende het daar op weder volgende,
door den anderen Burgemeester vergeven worden , en dus
vervolgens beurtelings, zonder ooit weder te loten.
De Ambten en Officien , vervat bij de bijzondere lijste,
volgende op de drie Classen , zullen vergeven worden op
die wijze, als in bet hooft derzelven . gemeld staat.
De Ambten of Officien , die naderband zullen ontdekt
worden vergeten te zijn , zullen , indien derzelver inkomen
liquide genoeg kan worden opgemaakt, gevoegd worden
bij die Classe, waar onder volgens het montant van bet
inkomen behoren , dog zoo derzelver inkomen niet liquide
genoeg kan opgemaakt worden , of zoo zij volgens hunne
natuur niet onder de Classen behoren, zullen zij gevoegd
worden bij de bijzondere lijste.
Van alle het Kier voren geconvenieerde worden echter
uitgezonderd :
1°. De Officien van Bierdragers, Zakke-dragers en Turfvulsters, als rouleerende tusschen de Heeren HoofdOfficier en Burgemeesteren bij Touren, en welke
vergeven zullen worden bij den Eersten. of Tweden
Burgemeester, die volgens het Boek op den Tour sit.
2°. De Ambten tot het Kerkmeester-ambt van den Dom
specterende, welke de Eerste Burgemeester begeeft.
3°. De Ambten, specterende tot bet Kerkmeester Ambt
van de 'Tans kerk, welke de Twede Burgemeester
begeeft.
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C. De Begeevingen, rakende het Margariten hof, welke
de twede Burgemeester als Superintendent doed.
5°. De Begeevingen, rakende de Brandspuiten, welke de
twede Burgemeester doed, en eindelijk die Ambten,
welker begeevinge aan de Gedeputeerden staande,
aan ieder der Burgemeesteren op zijn Tour competeerd.
Aldus bij ons ondergetekend op den ')

Schikkinge omtrent de begeeving der openvallende
ampten of officien bij de ileeren Burgemeesteren
van der Does en van Bronckhorst gearresteerd.
Voor Eerst worden de Ampten en Officien verdeeld in
drie Classen.
le Cla,sse.
Van 400 incluijs en daar boven„
Eerste stalls Clerck ........................ I
Tweede „ „ •.. • • • •• .. . .... • . • • • ••, „
Deurwaarder van den Heer Hoofdomcier „
Haagse Schipper (so wel oppast) ...... „

75 0 .—

Tugthuismeester

II

700.—.—

ff

0 00,—,—

Deurwaarder van 't gerecht
Poortiers van de vier poorten...........

641 f 457 f 422
6 5 0.—.—

Commissaris van t Haagse en Leydse veer
Commissaris van d'A,msterd, vragtschuiten ......„

,

.
Commissaris van utsa schietschuiten ...

if

600.—.—

f,

650.,

Makelaar van de Friesche turff ...... ...

500.—.—

Omroeper en aanplakker der Erfhuisen

60 0 .—.—

1) Het stuk is ongeteekend , dus misschien een concept (van de hand
vau burgemeester Van der Does.) Van Musschenbroek en Van der Does
waren burgemeesters van 12 October 1793-12 October 1794,
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Stadsbodens

340 f 400 if 559

Commissaris van de buitenveeren .....

420.—.—

Schietschuitschippers op Amsterdam ...

400.—.—

Leydse schippers

.... ...... ... .. ... • • • •

4 0 0.—.—

Schout van de jagers ............. .•••• • .

400.—.—

Eicken van Ellen en gewichten... ......

450.—.—

400.—.—
Groef bidders
Het Eerste vaceerend ampt in de Eerste Classe is aan-

geloot bij den Burgerm. van Bronckhorst op den 2 December 1794.
(get.) W. J. van der Does,. (get.) A. v. Bronckhorst.
2e °lasso.
Van f 150 excluys tot f 400 excluis.
Deurwaarder van de Momboir-Camer... i 300.—.—
„ 315 f 309
Conchergie ampten
„ 346.—.—
..
Cipiersampt... .....
Overvaarder van t Mariae-waterpoortje. „ 300.,
„ 300.—.—
Postwagen op Deventer...

B rievenbestelders .., ,, , ill , ••••1110•• • ...... • „ 300,--.Leydse Schippersknegts „ ..„............ „ 300.—.Majoor van de Burgerwmht .„ ..... .... „ 350.—,Exploicteur van stalls widdelen
Deurwaarder van d'Apailloeseniers Camer
•
Pedels .....
Deurwaarder van 't Iii,nderbup ......

„ 273.—.—
a, 200.—.—
„ 275.—.„ 200.—.-

Voerlieden van 't grate Veer
Havemeester ..... .......„,
Eicker van de Biertonnen

• • • ..... • „ 187.10.-

Schryvers van de Visch
Kraankinderen ..

„ 210.—.—
„ 280.—.—
„ 250,—,-

••

„ 200.--.-

Mantelverhuurders ... ...... .....,.......,

„ 200,—,-

Amsterdamse Schippers-knegts
Schout van de Lantaarns

„ 250,--.„ 280.—.—

Uitmaanders van 't Eukelde huisgeld

„ 270 f 373 f 233
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Uitmaanders van 't straat en lantaerng. „ 150 f 188
Klockluider van de Buurkerck

„ 167.—.—
II et Eerst vaceerend' ampt in de 2 Classis is aangeloot

bij den Burgerm. van Bronckhorst op den 2 Decemb. 1794.
(get.) W. J. van der Does. (get.) A. v. Bronckhorst.
3de Classe.
Van f 150 incluis en daar onder.
Afslager van de Visch ..
Sleepers •••••—•

f 150.—.—
. „ 150., --

Amsterdamse Schietschuit-schippersknegts en Noodhulpen .........
Kalckmeeters ...

. „ 150 —.—
„ 150.—.--

Poortier van 't Maliêpoortje

„ 113 —.—
Commissaris van Utrecht op de Vaart „ 120,-. —
Besteiders van 't Leydse veer ... ..... . „ 130.—.—
Oliedragers en meeters
„ 120.—.—
Uitmaander van Stads kleine schulden „ 147.—.—
Vuuraanlegger van de Burgerwagt
„ 100.—.—
Commissaris der Wagens buiten Tolsteeg ,, 50 — —
Eicken van de steene kannen
t, 44.—.—
van de koornmaaten ..
van de doodkisten ..
Cellebroers
.
Keurmeester van de Visch
,,

„

,, 70.—. ---„ 60
_ _ . —. -„ 100 —.—

. ,) 25. Emolument en.
van de Vleeschhuijsen ... ,,
Opzichter van de Swaanen............... ,, 50.—.—
If

Bestelders van 't Rotterdamse veer ... 70.—.—
Zoutdragers en meeters .................. ,, 70. -- .—
Voerlieden van 't kleine Veer
Omroeper van verloore goederen, visch etc. ,,
Uitmaanders der Enk, huisg. buiten
d'Poorten .... • —4.— •••••••••
I T et Eers vaceerende ampt in de 3 Classe aangeloot bij
Burgerm. van der Does op den 2 December 1794.
(get.) W. J. van der Does. (get.) A. v. Bronckhorst.
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NOTA. Het montant van 't inkomen der drie bier
vooren staande Classen van ampten en officien is gevolg
naar de Lijst to vinden in Stads notulen van 15 Juni 1750,
waar bij de betaling der jaarlickse recognition is gereguleerd: het schijnt het zuivere inkomen to wesen, waar van
echter de recognition moeten afgetogen worden.
De bier navolgende Ampten en Officien sullen bij Burgemeesteren met onderling goedvinden gesamentlick vergeven worden, of so daar omtrent Diet konnen convenieeren telkens by ider vacatuure om de vergeeving geloot
worden.
Administrateur van de Momboir-Camer ...... f 600.—.—
„ 550.— .
Opwinden en besorgen van 't Horologie
„ 409.—.

Academie-drukker .....

De Post-Comtoirhoudsters.. .. .

,,
houder to Amsterdam ......... „ 300.—.-Custos bibliothecae ..... ... ...
,)
Schrijver van de Erfhuisen
„ 250.—.—
Postrid op Alphen
„ 150.—,

D e Courtwagter ..................

•••••• „ 125.—.—

Stads geswoorens ..
••
Opsichter van de schoolen ..
Chirurgyn van de Anatomie
Commissaris van de Vaart op Utrecht

„ 100.—.—
„ 120.—.—

,,

van de Trekkers aan de Vaart

„ 60.—.—

f.,

van de Pinnemakers

,, 36.— .---

Schippers van de Vaart en vice versa en verder alle andere Schippers onder de drie vorenstaande Classen niet geexpresseerd ..... ,/
Drukken van de Predik-beurten

„ 450.--.—
Het montant is medegevolgd naar de bovengeril. Lijste.

Ten opsichten der Ampten en Officien gespecificeerd bij
de drie geformeerde Classen sullen Burgemeesteren bij het
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aanvaarden van hun consulaat ten reguarde van alle Brie
Classen looten, wie van hun het eerste vaceerende ampt
of officien sal vergeeven.
Die mis geloot heeft sal het volgende ampt of officie in
die Classe, waarin hij misgeloot heeft, vergeven : sullende
bet daarop weder volgende door den anderen Burgemeester vergeeven worden, en dus vervolgens beurtelings sonder ooit weder te looten.
De ampten en officien vervat by de bysondere Lyste volgende op de Brie Classen sullen vergeeven worden , op die
wijse als in bet boofd derselver vermeld staat.
De ampten en officien , die naderhand sullen ontdekt
worden vergeten te sijn, sullen , indien derselver inkomen
liquide genoeg kan worden opgemaakt, gevoegt worden by
die Classe, waar onder volgens bet montant van het inkomen behooren. Doch 'ioo derselver inkomen niet liquide
genoeg kan opgemaakt worden, of so sij volgens bun natuur niet onder de "Classen behooren, sullen sy gevoegt
worden by de bysondere List.
Van alle bet pier vooren geconvenieerde worden ook
uitgesonderd :
1°. De Officien van Zakkedragers, Bierdragers en Turffvuldster, als rouleerende tuschen den Heere Hoofofficier en Burgemeesteren by Touren , welke vergeven sullen werden bij den Eerste of Tweede
Burgemeester, die volgens het boeck op den Tour zit.
T. De Ampten tot het Kerckmeester-Ampt van den
Dora specteerende, welke de Eerste Burgemeester
begeeft.
3°. De Ampten tot het Kerckmeesterampt van de Janskerck, welke de Tweede Burgemeester begeeft.
4% De begeevinge rakende het Margareten-hof, welke
de tweede Burgemeester als Superintendent doet.
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5°. De begeevingen rakende de brandspuijten, Welke
de tweede Burgemeester doet.
En Eyndelick de Ampten, welkers begeeving aan de gedeputeerden staande aan ieder van de Burgemeesteren op
zyn Tour competeerd.
Aldus by ons ondertekend op den 2 December 1794.
(get.) W. J. van der Does. (get.) A. v. Bron.ckhorst. ')

JOURNAAL VAN G. K. VAN HOGENDORP.

Mr. G. W. Vreede spreekt over een onuitgegeven journaal van Gijsb. Karel van Hogendorp van 1799-1809,
opgesteld op het huis Adrichem, waar hij, ambteloos zijnde,
zich had gevestigd. Spreker deelt uit dit H.S. , dat hij
in 1863 ter inzage had, uit zijn geheugen merkwaardige
bijzonderheden merle omtrent dit tijdvak van v. Hogendorp's leven. Hij heeft in dit geschrift Diets gevonden,
wat aan den hoogen dunk omtrent van Hogendorp zou
kunnen sehaden; wel acht hij dat de geschiedenis schade
lijdt door het terug houden van dit handsehrift, 2)

1) Het stuk is geschreven door den burgemeester Van Bronckhorst,
en draagt de eigenhandige onderteekeningen van beide burgemeesters.
Beide stukken zijn door het gemeente-archief aangekocht nit de nalatenschap van Van der Does.
2) Thans door de zorg van Mr. H. Graaf van Hogendorp in het licht
verscheneu,

ZEIT ENDE VERGADERING.
27 lliaart 1875.
.......................,..,

BIBLIOTHEEK. -- DE ACADEMIE VAN COSTER. - MAGISTRAATSBESTELLING.

BIBLIOTHEEK.
..../.........,....-v,-,W

Ten geschenke ontvangen:
Van de Schrijvers:
Jhr. M. A. Snoeck, De 's Hertogenbossche hondenpenningen
(Diet in den handel). 's Hertogenbosch, 1875. 8°.
Don Francisco Coello y Quesada, Discursos leidos ante
la Academia de la Historia en la reception publica. Madrid,
1874. 8°.
Don Francisco Coello y Quesada, Noticias sobre las vias,
poblaciones y minas antigun , especialmente de la Ipoca .Romans
en la Provincia de Alava. Madrid , 1875. 8°.
J. G. Frederiks, Stedelijke archieven (Overdr. Spectator).
1)

Stedelijk archief le Kampen (Overdr. Kam-

per Courant).
Dr. H. Rump, Literarischer Handweiser,
ster, 1875 8°.

n°.

167. Mun-
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Van de Nederlandsche Hoofdcommissie:
Internationale tentoonstelling te Philadelphia, 1876. Systeem
van indeeling der in te zenden voorwerpen.
In railing ontvangen:
Van de kiin. bayer. Akademie der Wissenschaften ,
te Miinchen:
Sitzungsberichte , 1874. II. 2. Munchen, 1874. 8°.
Van het historische Verein fur Oberpfalz und,,Regensburg , te Regensburg:
Verhandlungen , XXX. Stadtamhof, 1874. 8°.
Verzeichnisz Tuber die Ferhandlungen des hist. Pereins , BC
1-30. 1, 2. Stadtamhof, 1874. 8°.
Van het Indisch Genootschap :
Nolulen algem. Vergad. 19 Janwzrij 1875.
Deportatie naar 0. of W .-Indie nog een vraagstuk ; nadere
toelichting van het verhandelde in de vergad. 20 Januari
1874.
Van de Redactie:
Altpreussische Monathschrift, XII. 1. Konigsberg, 1875. 8°.
Van de Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam:
Programma certaminis poetici ex legato hoeuftiano 1875.

DE ACADEMIE VAN COSTER.
.....0,..W...."...M.,

De Heer Dr. W. G. Brill spreekt over een opstel van
den Heer A. C. Loffelt over het Nederlandsche tooneel
(Lids Juli, 1874), waarin nieuwe opmerkingen aangetroffen worden betreffende de scheuring in 1617 ontstaan in
de Rederijker Kamer de Egelantier, „In liefde bloeijende",
to Amsterdam, waaraan de Academie van Coster haar oorsprong to danken had.
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Het komt spreker voor, dat de Beer Loffelt bij al het
wetenswaardige, door hem gegeven, het verschil in politieke richting, bij de leden bestaande, over het hoofd gezien heeft. De uittredende leden waren goed-Staatsch en.
Remonstrantschgezind, terwijl bij de leden, die in de Kamer bleven, krypto-Katholische elementen scholen, vooral
door Rodenburg vertegenwoordigd. In 1632 had de verzoening plaats, toen de Regeering van Amsterdam den
Remonstranten goedgezind geworden was en geen twisters
meer duldde.
Wat het letterkundig karakter aangaat, zoo waren de
in de Kamer gebleven leden eene romantisch stichtelijke
richting toegedaan, terwijl een Coster, Vondel, Bredero,
de klassieke richting vertegenwoordigden. Dat zij daarbij
soms in hunne stukken in het gemeene vielen, sproot voort
uit een misbegrip van den acrd van de oude Comoedie.
Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas betwijfelt of Bredero
wel Aristophanes tot model gekozen heeft. Spreker vindt
bij Bredero, ofschoon hij hem veel hooger stelt dan de
heer Brill, geese reminiscentien van de lectuur, noch van
Aristophanes, noch van Plautus.
Dr. W. G. Brill merkt op, dat Coster het altijd heeft
does voorkomen, dat hij bouwde op het classieke; de anderen voeren op de kompas van Coster.

MAGISTRAATSBESTELLING.

De Heer Mr. G. W. Vreede doet mededeeling van het
in de vorige vergadering toegezegd onderstaand origineel
opstel van Bondam , waaromtrent de Heer de Geer van
Jutfaas opmerkt, dat Bondam dezelfde zaak zeer uitvoerig
heeft behandeld in zijn onuitgegeven College de jure publico
patrio.
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OPSTEL
VAN DEN HOOGLEERAAR

Mr. P. BONDAM
OVER DEN REGEERTNGSVORM VAN DE REPUBLIEK
DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
101.010,M..^...10

Men behoeft niet to twyfelen , of onze Regeringsform
door ons gehele Land is een gemengelde zoort van Regeering tusschen een zuivere Democratie, en tusschen een
Aristocratie. ')
Zo ras de balance van evenwigt aan een of ander kant
oversloeg, heeft men altoos tweedragten en oneenigheden
gehad.
Het contrapoinct tegen een ongelimiteerde Democratie,
en de contra-balance tegen het inkruipen van een Aristocratie, is altoos geweest de Stadhouderlyke waardigheid.
En in dien zin kan men met regt zeggen , dat een Stadliouder een noodzakelyk kwaad in onze Republyk is.
In tyden dat men geen Stadhouder had, heeft altoos
de Aristocratie op den throon gezeten.
Reden van dien is , omdat de Regeringen en Magistraten , welke de uitvoerende magt in handen hadden, dezelfde dan misbruikten tot uitbreiding van hun eigen gezag,
'tgeen men meende , dat aan geen wetten verbonden is.
Nooit kan beter de Aristocratie ten throon geholpen
worden , dan indien de Magistraten voor al haar leven
vast zitten, en niet op zekere tyden kunnen veranderd
worden , en ten tweeden, indien de Magistraten zig zelfs
kunnen kiezen.
Dit laatste voornamentlyk is ontegenzeggelyk betoogd
1) Te verg. Mr L P. van de Spiegel en zijne tijdgenooten. He Dee%
Inleiding, bl. 41--43 0 875).
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deezer dagen door den kundigen Ultrajectinus in zyne
geleerde Brief, geplaatst in de Kruyer n°. waartoe wij
ons gerust refereren.
Wat het eerste betreft, zal ook niet ktrnnen gelochent
worden. Een voorbeeld daar van leverd oils het naburige
Gelderland. Wanneer in den jaare 171 by de Staten
dier Provincie de resolutie genomen wierd, dat de Magistraten in de Steden aan geene jaarlykse of driejarige Keuren hunner Burgeryen of Gezworene Gemeentens zouden
onderhevig zyn, maar voor al haar leven itouden continueren , is toen niet de Aristocratie aldaar zodanig ten top
gestegen, dat men zelfs nog ten huidigen dage, niet tegenstaande de Regenten zederd 1750 aan eemjarige of driejarige Keur van den Erfstadhouder onderworpen zyn, by de
Magistraten geen andere denkbeelden voedt, dan van een
Aristocratie , welke zy zig toeeigenen? Viraar van daan
komen anders alle die dispuiten en verzoeken van redres
over verscheide bezwaren in verscheide teden van Gelland , en vooral te Arnhem en Zutphen , dan uit die verfoeielyke magi van Aristocratie, welke men i zig zederd 1717,
en dus in een Stadhouderloze tyd, had weeten te verkrygen Heeft men die na 1750 wel kunnen afleggen? Weigert men zelfs in Zutphen nog hedendaags niet , om met
de Gezwoorene Gemeente, een Lighaam dat wel in naam
en wezen is gehouden , loch door de Aristocraten ten
eenemaal buiten de Exercitie van hunne regten gehouden
wierd, in conferentie te treeden, omdat fan hetzelve, en
met groat regt, de titulature van het 1weede Lidt der
Regeering van die Stad, door de Gecommitteerden der
Burgerye gegeeven wierd?
Is niet op die zelfde manier, gelyk te regt door den
kundigen Ultrajectinus in lien aangehaahjen Brief bewee.
zen is, de Aristocratie binnen de muuren van Utrecht ten
zetel en op den throon gevoerd, zo ras na doode van den
Stadhouder in 1651 de Vroedschap de liespolutie nam, om
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de open vallende plaatzen in de Vroedschap zelve te vervullen? Moest en kon met regt zulks toen niet door de
Burgerye gereclameerd zyn geweest? Is zulks niet in 1702
weder geschied? Zelfs wie yst en schrikt niet, wanneer
men herdenkt het voorgevallene van den jare 1702 en 1703
binnen Amersfoort, wanneer men de oude regten der Burgerye aldaar weder zogt te restitueren, en hoe men aldaar
met geweld de Aristocratie heeft gehandhaaft. Wien der
brave Burgerye , welke met my die tyden v6Or het omwentelingsjaar van 1748 beleeft heeft, is onbewust, hoe ver
door de laage intrigues en cabale van de Burgffir Quint
de Aristocratic ten top gevoerd was? Is het dan voorzigtig of nuttig, thands, nu de Majesteit van het Volk zig
zo luisteryk weder begind te vertoonen, nu die zon, welke
zo lang getaand heeft onder de verduistering, welke haar
door de Lieutenant-Stadhouders , 't vertrouwen van den
Erfstadhouder tot haar eigen grootheid schandelyk misbruikende, is aangebragt geweest, zig weder zo luisteryk
aan Neerlands vrygevogten hemel begint te vertoonen; is
het, vragen wy, voorzigtig of nuttig, ja, is bet voldoende
aan de oogmerken van de weldenkende Burgerye , terwyl
dezelve vermeend haare regten te moeten reclameren , om
de uitoefening van dezelve over te geeven in handen van
die geene, welke van die magt, hun eens gegeeven, in
vervolg van tyden, ter vergrooting der Aristocratie, een
misbruik zouden kunnen maken, en door cabalen en kuiperyen eindelijk in de Vroedschap zouden kunnen brengen
de zodanigen , welke niet minder dan aangenaam aan de
Burgerye waren.
Dit geschiedende , gelijk het volgends de ondervinding
van alle tyden , door duizenden voorbeelden bevestigt,
ongetwyfeld by vervolg van tyden geschieden zal, wat zal
dan de goede Burgerye met al hun woelen gewonnen hebben? Is het niet het zelfde , of de Erfstadhouder, dan of
de Vroedschap hun de Regenten geeft , indien zy zelve
xxxl. J.
22
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geen inzage daar in behouden ? Wat reden zyn er, om de
faculteit van binnen tyds open vallende raadsplaatzen te
vervullen, welke, zo niet met regt, ten minsten by usantie,
zonder tegenspreken van iemand , tot dus verre door den.
Stadhouder is uitgeoefend , aan Hoogstdezelve te ontnemen , en in plaats van aan zig zelve te behouden , die
faculteit over te geeven aan een ander, welke daar van
'tzelfde misbruik kan waken als de Stadhouder. „Wat is
natuurlijker, durven wy met de eigen woorden van den weldenkenden Ultrajectinus vragen, dan dat hetzelve Lighaam
der Burgerye, dat gerepraesenteert wort, zelve zyne Repraesentanten kiest ?"
Indien men dit niet doet ; indien men de vervulling van
eene binnen tyds open vallende Raadsplaats ter begeving
van de Vroedschap laat, wordt dan niet het contrapoinct
of de contrabalance tusschen eene volstrekte Democratic
en Aristocratic ten eenemaal weggenomen? Wordt dan niet
het nut, 'tgeen de Stadhouderlyke regeering den Lande
kan en moet aanbrengen , ten eenemaal weggenomen, en
dezelve infructueus gemaakt?
Laat ons dit met een voorbeeld ophelderen. Laat ons
vooronderstellen , dat by tyden en wylen het geval gebeurde,
gelyk het gebeuren kan , dat met meerderheid van stemmen, door cabaal makingen en kuiperyen, iemand uit hoofde
van bloedverwantschap of anderzins, in de regeering wierd
gebragt, welke ten eenemaal onaangenaam aan de Burgerye was. Wat zou in zo een geval de Burgerye doen ?
Zou dezelve zig daar over by request addresseren aan de
Vroedschap ? Laat ons eens toestemmen , dat de meerderheid van de Vroedschap begreep dat aan de Burgerye in dat
kas behoorde genoegen gegeven te worden , kan egter wel
de Vroedschap een Raad ontzetten ? Kan een Raad, eens
in eed der Stad zynde, behalven by wege van Justitie, door
iemand anders, dan door den Stadhouder jaarlyks op den

nen October gedimitteerd en van zyn post verlaten wor-
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den? Wat clan ? Zal de Burgerye in dat geval zig addresseren aan den Stadhouder, en van dezelve verzoeken dat
een zodanig onaangenaam Lid by de eerstvolgende jaarlyksche Raadbestelling gepasseerd, en een aangenamer aan
de Burgerye in deszelfs plaats gesteld worde? Indien in
dat geval de Stadhouder genoegen geeft aan de Burgerye,
maakt by zig dan niet de gantsche Vroedschap , of ten
minsten de meerderheid van dezelve, welke door hunne
cabale dat onaangenaam Lid in de Regering gebragt heeft,
tot vyanden ? In tegendeel zo de Stadhouder in dat geval
aan 't verzoek. der Burgerye niet voldeed, en geen aangenamer in plaats stelde, maakt dan Hoogstdezelve zig
niet gehaat by de goede Burgerye? En wordt dusdoende,
door de keuze aan de Vroedschap te laten, niet de weg
gebaand om altoos eene diffidentie tusschen de Regeering,
den Stadhouder en Burgerye te voeden ? Vereuwigt men
op dusdanige wyze niet de gelegenheid, om telkens twisten , dissensien, en oneenigheden te verwekken, waar door
de zo hoognodige rust, vrede en eendragt telkens kan
gestoord worden , om tegenwoordig geen andere gevolgen,
welke daar uit kunnen voortspruiten , op te tellen.
Maar iemand zou ons kunnen tegenwerpen, dat dit geval zo ligt niet zal gebeuren. Laat ons voor een moment
toegeeflyk zyn. Laat ons vooronderstellen, dat de Vroedschap, zonder eenige agt te slaan op vriendschap , maagschap of andere betrekkingen, en dus zonder eenig aanzien van perzonen, altoos by haare keuze zal omzien naar
den besten, wysten, nutsten en oorbaarsten voor 't welzyn
der Stad. Zal zodanige gekorene altoos even aangenaam
zyn elf aan de gehele Burgerye, of aan een groot gedeelte
van dezelve. Wat dan? kunnen daar niet weder nieuwe
onaangenaamheden tusschen Burgers en Regenten uit
voortvloej en ?
Zelfs laat ons toegeeven, dat door de Vroedschap altoos
zodanige zullen gekoren worden, welke aan het grootter
22*

340

Magistraatsbestelling.

gedeelte der Burgerye aangenaam zyn , want om het alle
van pas te maken is onmogelyk ; zal dan zodanige gekorene ook altoos even aangenaam zyn aan den Erfstadhouder ? Zou de Erfstadhouder,, uit hoofde van 't regt, aan
Hoogstdezelven bij het Reglement van 1674 toegekent ,
een zodanigen , welke buiten eenige inzage van hem gekoren was, en om een of ander reden aan hem onaangenaam was, by een volgende Raadsbestelling op den

12"

Octob. zomtyds niet wel eens kunnen passeeren, en een
ander in zyn plaats stellen ? Wat dan ? zou zulks aanniet weder nieuwe
genaam zijn? zouden daar uit dan met
murmureringen , ongenoegens en partyeschappen ontstaan
kunnen , welke nooit dan ten uitersten nadeelig voor de
welstand, rust, vrede en bloei der Stad en Burgerye zyn?
Bat een zodanig geval , waar by door den Stadhouder
iemand , welke door de Vroedsshap, zelfs ten genoege van
de Burgerye, verkoren was by een binnen tyds open vallende vacatuur, op de ordinaris verandering der Regeering
zou kunnen voorby gegaan worden, gebeuren kan, zo lang
het Reglement van 1674 stand grypt, zal niemand kunnen
ontkennen.
Om dit voor te komen zou zekerlyk het gereedste middel zyn , indien men 't Reglement van 1674 in dat poinct
van geen verbindende kragt rekende, hetzelve in dat stuk
vernietigde, en dus aan den Prins weigerde de uitoefening
van eene jaarlykse Raadsbestelling , gelyk tot dus ver door
den zelven is geschied.
Wy ' behoeven Kier niet te onderzoeken, of men regt
heeft zulks te doers; wy zullen derhalven niet bepalen, in
hoe ver de stem van 't Volk regt heeft of niet heeft, om
een Reglement, in den beginne ongetwyfeld tegen regt
en reden opgedrongen, maar in 1747 door het Volk, warsch
en afkeerig van de ten uitersten top gestegene Aristocratie hunner toenmalige Regenteu, weder ingeroepen en
in 1766, zonder iemands wederzeggen of tegenspraak , op
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nieuws in train gebragt, en door wederzydsche Eeden bevestigd , weder of te stellen.
Een zodanig onderzoek hebben wy tot betoog van ons
oogmerk niet nodig. Laat ons weder toegeeflyk zyn , en
erkennen, dat de Burgerye regt heeft om dat Reglement
in zo ver te veranderen , en . aan zyne Hoogheid te ontnemen de jaarlyksche aanstelling van Burgemeesteren ,
Schepenen en Baden der stad Utregt op den 12 October.
Een iegelyk , Wien bet waare belang van zyn Stad ter
harte gaat , welke zonder drift of vooroordelen , en zonder
op eenig eigen belang agt te slaan , met gematigheid de
zaak doordenkt , en voornamelyk diegene, welke met my
by ondervinding weet te spreeken van de Aristocratie
zo als voor 1748 plaats heeft gehad , zal ons geredelyk
toestaan, dat men door zulks te doen, eensklaps eene volstrekte Aristocratie weder ten throon zou voeren , en men
dus weder van 't eene uiterste tot het andere zou overslaan : want zekerlyk alle, welke voor hun levee vast zitten , zonder uit hun regeerings ampten antlers , dan by
wege van justitie , verlaten to kunnen worden , daar door
alleenig aanstonds tot Aristocraten gemaakt worden. En
hoe veels te meer moot dit goon plaats vinden, indien
nog daar en boven de overgeblevene Loden de plaatzen
der gestorvene, zelfs na bun goedvinden kunnen vervullen ? Wat voordeel zou op die manier de Burgerye daar
uyt hebben ? Zou zy niet alsdan van slimmer conditie
worden als voorheen ?
En waarlyk, wie zal kunnen ontkennen, dat, zo ras men
de jaarlyksche bestelling van de Magistraten wegneemt,
dan ook aanstonds het contrapoinct tegen eon willekeurige Democratie en eon volstrekte Aristocratie, 'tgeon volstrekt in onze Regeringsform noodzakelijk is, weggenomen
wordt, en dat dan aanstonds, zo ras de Stadhouder niet
meer de contrabalance door zyne auctoriteit en invloed
tegen een van beiden kan houden , de schaal zal moeten
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overslaan naar de Aristoeratie? Indien eens dat evenwigt
verbroken is, wie, zal het dan weder herstellen, zo ras
men bij latere ondervinding ziet, dat men te driftig geweest is? zal men dan altoos eeven zo gematigd denkeu,
gelyk tegenswoordig? Go eons deAristoeratie haaren zetel
gevestigd heeft, en gedurende eenigen tyd , om eens zo
te spreeken, begroeit is, zal men dan altoos even zulke
gernatigde Patriotten vinden, gelyk tegenswoordig? Leverd
niet de Historie van ons Land oneindige voorbeelden uit
van bet tegenovergestelde? Zyn uiet altoos zodanige Steden
van ons Land het gelukkigste geweest, en het minst onderhevig geweest aan schokken van oproeren, in welke het
evenwigt tussehen eene Democratie en Aristoeratie op de
voegelykste wyze het best behouden is gebleven.
Indien wij de Historic van ons Sticht en 'tgeen. ten deezen opzigte in vroegere tyden in deeze Stad telkens is
voorgevallen., naaukeurig nagaan, zullen wy bevinden, dat
de meeste oproeren en bewegingen tusschen de Burgerye
en Regeering dan ontstaan zyn , wanneer de Bissehoppen
geen niagt genoeg hadden -om de balance van Staat in
evenwigt te houden., maar na den eeven of anderen leant
te veel overhelden, wanneer de onderdrukte partye, daar
over jaloers, door geweldige middelen van oproer zig in
hunne besnoeide regten tegens de overmagt tragte te maintineren. Om zulks met exempelen te bewyzen, is buiten
ons oogmerk, en zulks zou ook onnodig wezen.
Te meer zou zulks onnodig wezen, dewyl alle die voorbeelden ons geen vasten voet kunnen aanwyzen , welken
wy in deezen tyd bonder struikelen zouden kunnen volgen.
A's het Diep verloopt , meet men de baakens en tonnen
verzetteu en verleggen, zegt het Hollandsche spreekwoord.
En dit zal bier thands ook dienen to gesehieden want
de Gildens, aan welkeu oudtyds de jaarlyksehe bestelling
der Regeering stond , zederd meer dan derdehalve eeuw,
„zodanig vervallen zyn, dat er geen leans is om dezelve
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weder in te voeren", gelyk Ultrajectinus in zynen meergemelden Brief te regt aanmerkt, gelyk wy ook dien zelfden
kundigen Schrijver volkomen toestemmen , wanNeer by
beweert, „dat de hedendaagsche Gildens het lighaam der
Burgery niet meer kunnen vertegenwoordigen, om dat in
voorgaande tyden niemand Burger zyn konde , ten zy by
ware Gildebroeder, en nu juist het tegenover gestelde
plaats heeft." Wat dan? zekerlyk niets natuurlyker, dan
dat die voorregten , welke eertyds by het Lichaam der
gezamentlyke Gildens berusteden, thans berusten by het
Lichaam van de gezamentlyke Burgery.
Maar nu zal het er op tan komen , hoe nu dat regt,
't geen men meend tegenswoordig te kunnen en mogen
reclameren, namenlyk het regt van een binnen tyds openvallende Vroedschapsplaats te vervullen, indien men zulks
nog aan den Stadhouder, nog aan de overige Vroedschappen oordeeld te moeten overlaten , uit te oefenen.
Hier zit, en dit bekennen wy gaarn, de voorname zwarigheid. Alle veranderingen zyn geen verbeteringen. En
de droevige ondervinding heeft te meermalen geleerd, dat
de minste veranderingen in de gerecipieerde Regeringsform van de uiterste gevolgen zyn geweest , en dikwils
oorzaak hebben gegeeven tot groote commotien.
Het zou te hatelyk zyn , voorbeelden hiervan by te
brengen.
En, waarlyk ! kan men in een stuk van dit aanbelang
wel te voorzigtig en omzigtig zyn, eer men tot een besluit
kome? In een stuk als bet onderhavige, waar aan de rust,
vreede en eensgezindheid der goede ingezetenen , het wederzyds vertrouwen tussehen Regenten en Burgeren , en
gevolgelyk de welvaart der geheele Stad zo aanmerkelyk
hangt, en waar mede insgelyks het Erfstadhouderlyke Etablissement, en de invloed, welke de Stadhouder noodzakelyk by het verkiezen van , Regenten , wil men niet tot
een Aristacratie of Democratie overgaan, moet behouden ,
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'neer of min betrekking heeft , in een zodanig stuk van
gewigt moet men buiten twyfel met aflegging van alle
drift of passie voor de een of andere partye , met afzien
van alle eigenbelang, alleen beoogen en zoeken to verkrygen dat geene , 'twelk men in gemoede overtuigd is dat
aan de minste zwarigheden onderworpen is, en hetgeen,
eens ingevoerd zynde, voor 't toekomende altoos in staat
is aan den eenen kant de rust, vrede en eensgezindheid
tusschen de Regeering en Burgerye to bewaren., en aan
den anderen kant ook zo moet ingerigt zyn, dat daar door
het juiste evenwigt tusschen een willekeurige Democratie
en Aristocratie niet verbrOkeit wordt.
Indien wy de ondervinding van alle tyden raadplegen;
indien wy de Historie van ons Vaderland, welke ons in
deezen tot een spiegel kan en moet verstrekken, gade
slaan , men zal altoos bevinden, dat by het onderneemen
van verandering in eens ingevoerde Regeeringsformen,
altoos zwarigheden zig opgedaan hebben, zo niet die verandering met volkomene toestemming en onderlinge overleg van alle de daar by belang hebbende partyen wordt
ondernomen. Zo ras de eene partye den anderen tegen
zyne zin iets opdringt, of aan denzelven , ontneemt, hetgoon hy meent hem toe to komen, al moet hy voor een tyd
de sterkere stroom volgen, vroeg of laat zal men altoos zien,
en met honderden van voorbeelden, welke ons Land en zelfs
deeze Stad zoude kunnen opleveren , zou zulks to bevestigen zyn, dat daar uit in vervolg van tyden altoos oneenigheden, diffidentien en twisten, welke niet zelden uitborsten
tot openbaare oproeren en tumulten , ontstaan zyn.
Vereischt dan niet de voorzigtigheid, dat men, voor en
aleer men tot een finaal besluit kome, voor of met alle
bedaardheid de gevolgen overwege, welke, zo wel uit het
eene als andere plan, 'tgeen men mogt willen aanneemen,
zouden kunnen ontspruiten? Is het niet de pligt, ja de
onvermydelyke pligt van alle waare en opregte vryheids-
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minnaren , zo veel in hun is, te bevorderen de eendragtsband , waar door wy alleen kunnen behouden blyven , en
dus om te zien na zulke instellingen , van welke in* en een
gegronde hoop kan hebben , dat dezelve voor vervolg van
tyden van dezelve kragt kunnen blyven, als voor 't tegenwoordige daar door de eendragt en harmonie zou mogelyk
kunnen hersteld worden.
En , waarlyk ! zou wel jets geschikter zyn , om de onderlinge Harmonie weder te herstellen, dan wanneer, met
onderlinge toestemming van alle de daar by belang hebbende, partyen, jets diergelyks kon ingevoerd worden? Zou
zulks niet wenschelyk zyn? Zou zulks niet aanstonds een
gegronde hoop geeven voor 't toekomende , dat die zaak
dus onderling beraamd , en niet door de eene party aan
den anderen opgedrongen , van een gewenscht effect en
van duur zou kunnen zyn ? Niemand , die redelyk denkt,
zal ons dit ligtelyk tegenspreeken.
Wel nu dan !. Laat ons op deze gelegde gronden eens
voortgaan , en zien, of nict tot genoegen van alle de belanghebben-de partyen een middelweg zou kunnen gevonden worden ter bereiking van een duurzame, en door de
innerlyke rust en tranquiliteit heilzanae schikking ten opzigte van die zaak , welke thans in verschil is.
Het verschil namelyk raakt de vervulling van een binnen tyds open vallende Vroedschapsplaats. Buiten alle
tegenspraak is altyd onder de Bisschoppen de aanstelling
van Vroedschappen jaarlyks geschied door de Burgery en
Gildens, of, hetgeen egter op 't zelfde uitkomt, door een
zeker uit de Gildens gekoren getal van Oudermannen of
Meentemannen, welke in die hunne qualiteit de gantsche
Burgerye als dan repraesenteerden.
Na dat de Temporaliteit van 't Sticht aan Keizer Karel
den V is opgedragen, zyn de Gilden aanstonds dit hun
oud regt, om jaarlyks de Baden te kiezen , kwyt geraakt,
en de Keizer heeft zulks uit zynen naam laten doers.
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Gedurende de eerste dageraat der opkomende Vryheid
heeft men geen zwarigheid gemaakt zulks door den Grondlegger der Vryheid , Willem den 1, te laten geschieden.
Na doode van dezelve vindt men aanstonds blyken , dat
de Vroedschappen hunne magi hebben zoeken uit to breiden , en hunne regeering niet voor een jaar, maar perpetueel niet alleen hebben zoeken te maaken, maar ook
getragt hebben inzage to krygen in de vervulling der vacerende Raadsplaatzen.
Doch is die Ordonnantie van den jaare 1584 ooit in
train gebragt ?
Voorstellen of weaken.
10 uit ieder wyk, dus 80 Gemeenslieden. By vacature,
de ontbrekende nit ieder wyk weder te vervullen. Daar
toe te kiezen de zodanige, welke deeze vereischte kwaliteiten hebben:
1.

Geen amptenaren, hoegenaamd, daar toe to kiezen.

2.

Oud ten minsten 25 of 30 jaar.

3.

Groot Burger, 10 jaar geweest en zyn Eed gedaan.

4.

Onder de 10 uit ieder wyk to kiezen ten minsten

4 uit de Ileeren Officieren van ieder wyk, mids de overige
kwaliteiten bezittende.
5. De gequalificeerdste en gegoedste, en dus zodanige,
die een huffs 'tgeen 250 gl. aan huur zou doen '), bewonen.
By een vacature in de Vroedschap moesten uit die 80
Gemeenslieden by lote 13 perzonen uitgeloot worden, welke
immediaat na de lotinge, zonder uit de kamer, in welke
zy gesepareerd van de anderen direct gegaan zyn, to mogen gaan, een nominatie van vier perzonen tot Vroedschap
moesten maken.
Deeze keurnoten, of uitgeloten, moesten een Eed doen,
dat zy in 't maken der nominatie, de beste, wyste, nutste
1) Hierna

i

300 huur.
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en oorbaarste tot Scads behoef zouden kiezen en voorts
den eed tegen de corruptele.
Zo iemand uit de 80 Gemeenslieden aspireerde tot de
nominatie, moet dezelve zig nit de Vergadering onthouden.
De gemaakte nominatie moest aanstonds aan den Stadhouder gezonden worden , om binnen 8 dagen eene daar
uit te kiezen. In cas de Stadhouder meende , dat op de
nominatie iemand volgens de privilegien ongekwalificeerd
gesteld was, zal Hoogstdezelve binnen den bepaalden tyd
kennis geven aan die Gemeente, aan welkers decisie dan
zulks staan zal, en een anderen kunnen kiezen in maniere
boven gemeld.
8 uit ieder wyk, dus 64. Uit 64 te loten 13. Die 13
te kiezen 4, op staande voet by Bede. Oud ten minsten
35 jaar. Burger en in eed. Geene amptenaren , hoe genaamd, daar toe te kiezen. De gequalificeerdste en gegoedste te nemen en dus die ten minsten een huis van
300 gl. huur bewonen. Alle jaar 2 of te gaan, en nieuwe
in derzelver pleats. Met 2 derde outzetting te kunnen
verzoeken.

De Raden door de Oudermannen gekoren:
Gildebr. 1304. Pl. B. III D. bl. 67 A.
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Uit ieder der 12 Hoofdgilden 2 Raden to kiezen door
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De Raden door de Oudermans te kiezen:
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De gestorvene te vervullen door de 40 gemeensmannen:
1491. „
1492• ,, „

)7

„

„

89 , 90 B.

,, ,, 91.

De Erfraad afgeschaft 1498 en de Raad gekoren volgens
ouder gewoonte. „ „ „ „ „ 90.
Niemand tot Raad te kiezen, ten zy gehuwelykt of weduwenaar,, p. 79, art. 9, boven 30 jaar, p. 78, art. 3.
1525 42 Meentemannen gesteld, p. 144, col. 3.
Dezelve tot Schepenen en Raden te mogen kiezen, p.
145, c. 1.
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ONDERNEMING ,
DOOR DE PORTUGEEZEN ONTWORPEN
TOT OPSPORING VAN HET

Goudland in Indio.

De brief, van welken wij Kier onder de vertaling geven 9,
is ons door de goedgunstige beschikking van den Minister
van Binnenlandsche Zaken geworden. Hij was Zijner Excellentie toegekomen door den Minister van Buitenlandsche
Zaken, die hem op zijne beurt van het Portugeesche Gezantschap had ontvangen. Het Portugeesche Bewind (dit
werd ons bericht) hechtte deswegens eenig gewicht aan dit
geschrift, omdat daaruit zou blijken, dat niet den Hollanders, maar den Portugeezen de eer der ontdekking van
Australie toekomt.
De meening, dat uit den brief lets van dien aard blijken zou, is wel geschikt eenige bevreemding to wekken,
vermits, naar ons voorkomt, in deze zaak kwalijk onzekerheid kan bestaan. Ongetwijfeld hebben Portugeesche en,
blijkens de opsporingen van Major, Provencaalsche zeevaarders , 2) min of meer eene eeuw vroeger, dan de Hollanders, eilanden en kusten gezien, die tot het vijfde
werelddeel gerekend worden; maar ontegenzeggelijk is bet
evenzeer, dat de Hollanders later de ware ontdekkers der
uitgestrekte kusten van het Vastland Australie geworden
zijn. Het zal bier voldoende wezen op de door hen aan
die kusten gegeven names : Eendrachtsland, Arnhemsland,

1) Enkele woorden en zinleden zijn ons eenigszins duister gebleven.
2) Zie Dr. A. Petermann, Milked. etc. 19 Bd. 1873. S. 4.
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van Diemensland, en op den naam Tasmania te wijzen.
Doch laat ons den brief zelven vernemen. Hij luidt aldus:
„Met de aankomst van de schepen heeft men mij verzekerd , dat UE. eenige droefenissen had , en deswegens
ben ik, als trouw dienaar, terstond aan het paleis geweest,
om UE. het

aan den dag te leggen van den dood

van Don Vasco de Gama, lien God heeft in zijne eeuwige
heerlijkheid. Maar telkens te vergeefs: ik heb niet mogen
binnengaan , omdat UE. gansch ingesloten en teruggetrokken was, daar het zomer was.
Met dit al verwittig ik UE., dat UE. zoo gelukkig en
voorspoedig is, dat UE. gevonden heeft, wat HE. verlangde , en ik heb gezien, dat het schepen waren met
voorspoedige reis en Portugeesch yolk, die nog tijdig voor
de onderneming van het goud gekomen zijn. En daar de
onderneming meer de uwe is, dan de mijne, deswegens
behoef ik niet te berichten, dat de 13 de September de tijd
is, geschikt om zich op reis naar Malacca te begeven, en
evenmin behoeft de zaak van de or tdekking opgevijzeld te
worden, daar UE. alles wel verstaat en van alles wel onderricht is. Daar dit nu zoo is, moge ik doen, wat meer
noodig zal zijn, namelijk , wanneer de ontdekking van het
goud zal kunnen vallen , ten einde bij tijds van het noodige toegerust te kunnen zijn
Maar ik kan niet nalaten, UE. te melden, hoe het treffen van het Joel der ontdekking van het goud mede afhangt van de kennis der getijden, in de zee van het goud
heerschend: zonder die kennis zou men de moeilijkste getijden der wereld ontmoeten. En, om mij nailer te verklaren , men moet kennis hebben , hoe in de voorzegde
zee de getijden zijn van den winter van Maart tot Juli.
Daar dit zoo is, kan ik, toegerust zijnde in de moesson
van September, den geheelen November in Malacca zijn,
en tegen December de reis maken totdat wij aankomen
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aan Solor, vanwaar ik vertrekken kan met Januari naar
Timor of Ende of Sabbo, en overwinteren op een van die
eilanden en op dezelve betere informatie van het goud
bekomen, en in Augustus of September in den naam van
God Almachtig de ontdekking van het gelukkig Goudeiland maken.
En uitgerust zijnde in de moesson van April is het in
dat geval noodig in Juni, Juli, Augustus, September,
October, November in Malacca te zijn , en in December
te vertrekken naar Solor.
Weshalve dit vast sta , dat het meer zal zijn van God
en van den Boning van Portugal en van UE., aangezien
ik niet meer ben dan UE. dienaar en een instrument om
die ontdekking van het goud te doers , waartoe ik mij in
mijn gemoed gedrongen gevoel. Zoo moge God mij daarin
gunstig zijn, en smeek ik UE., dat UE. de oogen sla op
mij tot zulk een groot goed, hebbende UE. daarbij een
zoo groot aandeel, Wien de Heer beware bij gezondheid
en leven, tot voorstand van deze Oost-Indio en van hare
onderdanen.
Eml. Godinho de de Eredia."
De onderteekening staat aan den voet der bladzijde.
Nog lager heeft meer te leven gestaan ; loch daar is het
blad afgesneden.
Hoe de Portugeesche inzenders van den brief tot de
mooning gekomen zijn, dat hier van de ontdekking van
Australie sprake is, laat zich gemakkelijk nagaan. Immers
wil de schrijver van den brief van nit Timor het to ontdekken goudland naderen. Dit eiland nu ligt nabij de
nordkust van Australie, en op den weg van Malacca derwaarts. Doch laat ons zien of de zaak zoo klaarblijkelijk
is als het oppervlakkig schijnen zou.
Het goudland, het goud-eiland, was in de 16 de en de
17de eeuw eon droombeeld , dat Portugeezen, Spanjaards
23
XXXI. J.
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en Hollanders achtereenvolgens heeft gelokt. Wel was
het bekend genoeg, dat de aarde een bolvormig lichaam
is , maar nog was de voorstelling dat zij vrij in de ledige
ruimte rondom de zon zweeft, niet algemeen doorgeirongen. Zoo lang nu de aarde als een in bet middelpunt der
wereld rustend lichaam gedacht werd, was de waan mogelijk , dat op een nog niet opgespoord punt harer oppervlakte zich een oord be yond , waar opgespoord geluk aangetroffen werd, elders op dezen bodem sedert 's menschen
verbanning uit het paradijs te vergeefs gezocht. Dat ergens op aarde gene plaats te vinden was, waar de volmaakte staat, aan de vromen beloofd, reeds bij aanvang
verwezenlijkt was; waar de booze machten en heidensche
volken , die den triumf van de waarheid tegenhielden , overwonnen; waar de strijd verzoend was, en waar dan tevens
de bron van eeuwig jeugdig Jeven en van al den rijkdom,
die dezer aarde slechts in spaarzame mate toevloeit, gevonden werd; — van dat denkbeeld te scheiden vermocht
men niet, en uit de legende van St. Brandaen kunnen
wij zien , hoe de ('eestelijkheid de meening begreep te
moeten aanmoedigen, dat tot het paradijs, volgens die
legende een gebouw van louter goud en edelgesteenten ,
evenzeer als de hel in de westelijke wereldzee gelegen, de
Aan lien onbevredigden eisch
toegang mogelijk was 1).
van geluk en onverderfelijk levee is de voorstelling te danken van eene bron der jeugd, en van een goudland. —
Plaatste het geloof van sommigen onder de Grieken het
ware wasteland en de eilanden der zaligen in den Oceaan
ten westen, in de middeleeuwen, toen men den grooten
vijand der Christenheid in het onmetelijk , onbedwongen,
ten deele door den Islam onderworpen Azie zag, plaatste
bet geloof de Macht, die over dat Oosten ten slotte
1) Zie Inleiding v66r het gedicht van Sinte Brandane, in de Biblioth.
v. M. Ni. Letterk. onder redactie van Prof. Moltzer, 6de Aflev.
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zou zegepralen , liefst in het hart van dat Azie zelve, en
men koesterde den Broom van het Rijk van eenen Priester Johan, waarvan men wonderers verhaalde. Daar men
op den duur in den Westelijken Oceaan toch kwalijk bet
bestaan van een wonderwereld kon aannemen, zoo verplaatste men de voorstelling van het Goudland, onder den
naam Cathay, almede naar Oostelijk Azie, te eerder omdat in de Heilige Schrift onder den naam Ophir, of ten
gevolge eener misvatting van den schrijver der Kronijken,
onder dien van Tarsis, wordt gewaagd: van een land, van
waar Salomo goud haalde, en dat in Indie gezocht scheen
te moeten worden. — Mocht men na de ontdekking van
Amerika al een' tijd lang gemeend hebben, dat men het
Oostelijk goudland van die zijde bereikt had, toen de Straat
van Magelhaens den toegang tot de Westkust van Amerika geopend had, en daarmede de sluier ook van dat eind
der card opgelicht scheen, dacht men op nieuw het gewenschte oord in Zuid-Oostelijk Azie op te sporen.
Zulke denkbeelden waren het , met welke de Portugeezen, sedert de 16 de eeuw op verscheidene punten in Indie
gevestigd, vervuld waren. Daarvan getuigt ook de boven
medegedeelde brief. De vermelding van den flood van
Vasco de Gama, waarbij men niet laten kan aan den beroemdsten drager van dien naam to denken, zou licht de
meening doen opvatten, dat de brief in of kort na het
jaar 1524, het sterfjaar van dien wereldontdekker, geschreven moet zijn. Doch de onderteekening met de hand van
Don Emanuel Godinho de Eredia noopt ons aan to nemen,
dat hier gedacht moet worden aan een' anderen Vasco uit
het adellijk geslacht van Gama, dat in de tijden van de
eerste vestigingen der Portugeezen meer dan eenen vertegenwoordiger in Indie bezeten heeft. Er schijnt, namelijk , niet aan getwijfeld to kunnen worden, of de schrijver
van onzen brief is de van elders genoegzaam bekende
Godinho de Eredia van de laatste helft der zestiende
23*
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eeuw '). Voldoend bericht omtrent zijn' persoon en ver•
richtingen geeft ons een geschrift, op hetwelk de Heer
Leupe mijne aandacht gevestigd heeft, en welks inhoud
ik hier kortelijk wil mededeelen, daar het ons tevens eenig
uitsluitsel geeft omtrent Godinho's in den brief vermelde
onderneming.
Het bedoelde geschrift is getiteld : La ddcouverte de Australie. Notice sur un MS. de la bibliotheque de Bruxelles , en
heeft tot auteur den Heer Ch. Ruelens, conservator van
de Koninkl. Bourgond. bibliotheek. — Het HS. bevat eene
in het Portugeesch gestelde beschrijving van Malacca en
Zuidelijk Indic met Cathay, in Brie traktaten, door E.
Godinho de Eredia, opgedragen aan zijne Kathol. Koninkl.
Majesteit, D. Philips, Koning van Spanje. Na den titel
volgt eene korte opdracht aan dezen Koning, gedagteeken Goa, 24 Nov. 1613. — Het eerste traktaat handelt
over Malacca, sedert 1411; het tweede over Zuidelijk Indic,
sedert 1295. — Deze jaartallen reeds bewijzen , dat de
auteur zijne berichten bij de inboorlingen inwon. Wie
toch, behalve dezen, kon wanen in staat te zijn eenige
mededeeling omtrent de genoemde landen in vroeger eeuw
te doers? Nam Godinho wat hij uit die bron vernemen
kon , als vertrouwbare kennis aan, dan kan het ons niet
verwonderen, dat ook de uit het Westen medegebrachte
voorstellingen en legenden bij hem geloof vonden. — Het

1) Op het Rijksarchief bevindt zich , volgens de mededeeling , mij
vriendelijk door den Heer P. A. Leupe verstrekt, een kaartje van de
Banda-eilanden uit het jaar 1601, door Email. Godinho de Eredia verbeterd, waarop zijn naam geschreven staat. Vergelijkt men nu den daar
geschreven naam (de Heer Leupe leverde mij daarvan een facsimile) met
de onderteekening van onzen brief (insgelijks in facsimile door de Regeering van Portugal medegedeeld), zoo kan men, mijns bedunkens, geene
zwarigheid vinden om den persoon, die dat kaartje verbeterde, en onzen
briefschrijver voor denzelfden man te houden.
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derde traktaat handelt dan ook over Cathay, over bet Rijk
van Priester Jan, en over Ophir en Tarsis.
Het tweeds traktaat , voorzeker voor ons onderzoek het
belangrijkste, gewaagt van een' tocht, door een' inlandsch
Koning van Java-Major naar Luca Antara ondernomen.
Met dezen naam wordt een uitgestrekt schiereiland of eiland
aangeduid, waar blanke menschen werden aangetroffen met
lange baron, gouden diademen en ponjaards, die met
edelgesteenten versierd waren dragend; er waren gouden
muntstukken , gelijk aan Venetiaansch geld in gebruik ;
het land was bezet met steden , en leverde goud en specerijen op. — Deze berichten nu een land betreffende,
dat zuid-oostelijk van Java-Major, een land zelf van vrij
onzeker bestaan, gelegen zou zijn, kunnen onmogelijk
anders dan nit de verbeelding van de inlanders gevloeid
wezen. De naam reeds van het land, waarin men zonder
moeite het Sanskrit woord McIntara , dat is, Tusschenwereld ,
herkent, verraadt, dat men hier met eene raythologische
geografie en met niets anders to doen heeft, LOkintara
toch beet, naar de kosmologische voorstellingen der Boed,
dhisten, een land tusschen de door ons bewoonde aarde
en de duizenden naburige werelden , waarvan dat zelfde
geloof bet bestaan aanneemt. Zoo verklaart het zich ook,
dat dit land een schiereiland of eiland heet : een vastland
aan gene zijde van de zee, die zuidelijk Indic bespoelt,
liet zich niet aannemen volgens eene voorstelling, die de
kusten Bier zee als de uiterste grens der aarde aanmerkte,
van waar, hetzij van een eiland, hetzij van eene zich in
zee uitstrekkende verlenging van het vasteland deter aarde,
de toegang tot de denkbeeldige werelden, die het godsdienstig geloof deed verwachten, gegeven zijn moest. —
Dat wij bier inderdaad met mythen en geene werkelijkheid
to doen hebben , blijkt ook uit de vermelding van andere
eilanden, als van een Vrouweneiland , dus geheeten omdat
het alleen door vrouwen bewoond werd, met boog en pi.j-

358

Onderneming , door de Portugeezen ontworpen

len gewapend : blijkbaar het mythisch yolk der Amazonen,
— en van een ander, nog zuidelijker gelegen , waar men
op de trust prachtige gebouwen van gehouwen steen en
baksteenen, ja groote steden en vestingen, mar door de
inwoners verlaten , zou ontdekt hebben. De Boeddhistische inlanders zullen de Portugeezen op het ondernemen
van een' tocht zuidwaarts belust hebben willen maken, en
daarom eene zoo uitlokkende beschrijving gegeven hebben
van landen, die voor hen alleen in den vorm van hun
godsdienstig geloof bestonden. Zij zagen die vreemde natie
met de middelen toegerust om tochten te ondernemen,
waartoe zij zelven buiten staat waren, en zullen gaarne
op die wijze, ten koste van de vreemde indringers te weten hebben willen komen wat er van dat geloof was. Bevreemden kan bet ons derhalve niet, dat bezadigde en
voorzichtige Portugeezen er zwarigheid in zagen, op de
aanduidingen der inlanders afgaande, eene hachlijke reis
in onbekende zeeen, waar misschien werkelijk een buitenaardsche wereld de bezoekers zou opnemen, te wagen.
Werkelijk lezen wij, dat de Dominicanen een' derwaarts
ontworpen tocht ontrieden op grond dat de reizigers er
den dood zouden vinden. Maar Godinho liet zich door
zulke bedenkingen niet terughouden : hij nam de berichten
der inlanders en eene kaart van het te bezoeken schiereiland en de nabij gelegen eilanden voor goede munt op,
en duchtte niets dan de ongunstige moessons, en dit gevaar
meende hij door het bestudeeren der getijden te kunnen
te boven komen. In 1594 was hem door den Koning de
taak opgedragen om ontdekkingen in Zuid-Indie te doers.
Van dezen last Wilde hij zich kwijten en den hem verleenden titel van Adelantado van Zuidelijk-Indie eer aandoen ,
en ongevoelig zal hij niet geweest zijn voor de hem beloofde twintig percent der inkomsten van het te ontdekken
land. — In 1601 derhalve begaf hij zich van Goa naar
Malacca op reis, en deze onderneming zal het zijn, van
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welke wij in den brief lezen, die dan aan Don. Ayres de
de Saldanha, toenmaals onderkoning te Goa, gericht zou
zijn. De tocht bad geenen voortgang , daar hij door de
Hollanders, die eenen aanval op Malacca deden, verhinderd w erd.
Zie bier wat ik , afgaande op Ruelens' zeer beknopt verslag uit het werk van Godinho tot opheldering van den
brief meen te kunnen opmaken.
Weldra leerden de Hollanders het land en de eilanden
ten Zuid-Oosten van Java nailer kennen , dan de Portugeezen, die, daar zij nog aan zulke denkbeeldige voorstellingen hechtten , ons gebleken zijn van die landen vOOr
onze landgenooten geene ware kennis gehad to hebben.
Van Coen aan zullen zij den waan, dat daar het goudland
zou to vinden zijn, hebben laten varen. Toch gaven zij
de gedachte, dat er een goud-eiland bestond, niet op;
maar,, overeenkomstig de voorstelling van het rijke Cathay,
meenden zij bet ten oosten van China to kunnen vinden,
en werkelijk werd Formosa, waar trouwens ook de Spanjaarden reeds goud gezocht hadden, het oord, waar zij dit
kostbaar metaal hoopten te vinden.
Ten bewijze van dit beweren kan het volgende strekken.
— In het jaar 1641 werd, onder het Goeverneur-Generaalschap van Anton van Diemen te Batavia besloten, het
volgende jaar eene poging to doen ten einde bet eilandje
Kelang aan het noordeind van Formosa aan de Spanjaarden , die er, een fort gebouwd hadden, to ontweldigen. Na
de verovering nu van deze vesting hoopte men op Formosa
goudmijnen te vinden, tot • welke de inboorlingen de Spanjaarden , heette het, nimmer toegelaten hadden. Wilden
deze inboorlingen, zoo luidde de instructie, aan den bevelbobber der onderneming medegegeven, den toegang tot de
goudstreek niet goedschiks verleenen, noch het goud tegen
billijken prijs afstaan , zoo moest men hun „bij alle middelen zoo veel afbreuk doen als mogelijk was, to weten,

360 Onciernenting enz. Topographze enz. De „Landwehren."
hunne personen levend of flood in hauden zien to krijgen,
hunue landen en huizen rumneeren en voorts hun zoo veel
schade toebrengen als doenlijk was: want die goddelooze
hoop moest met harde sporen gegoeverneerd worden."')
Utrecht, 30 Juni, 1875.

W. G. Brill.

TOPOGRAPHIE VAN UTRECHT.

De neer Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas deelt uit
eene verzameling van Utrechtsche Schepenvonnissen uit de
14e en de 15e eeuw, die in het Provinciaal Archief berust,
een paar uitspraken mede, vooral om aan to wijzen, Welk
eene belangrijke bron die opleveren tot kennis van de oude
gesteldheid en topographie der stad Utrecht, en tot recht
verstand der daar bestaande inrichtingen.
De neer Nijland neemt deze gelegenheid waar zijnen
wensch to uiten, dat wij weder, als vroeger in het tijdschrift
van v. d. Monde, een orgaan mochten hebben voor de
oude topographie van Utrecht.

DE „LANDWEHREN."
■-•-•-••■./.....,....,,,,,.....

De Heer Mr. Tb. 11. F. van Riemsdijk spreekt over de
„Landwehren.", waarvan in oude stukken gedurig melding
gemaakt wordt, bestaande uit aarden wallen. Men heeft
in later tijd in die wallen iets anders dan verdedigings-

1) Zie P. A. Leupe , De verovering van het fort la Sanctissima Trimidad op Formosa, in Bijdr. tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederl. Ind -- N Volgreeks, IL Deel.
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middelen willen zien. Spreker helt over tot de oude opvatting en neemt daartoe Gelderland in oogenschouw in
zijn ouden toestand, en verklaart dit door te wijzen op de
topographie van Oostelijk Gelderland en de ligging van
die „Landwehren" op de grens van verschillend gebied,
of op plaatsen voor de verdediging van gewicht.
Door andere sprekers wordt er op gewezen, hoe diergelijke aarden wallen nog in veel later tijd geacht werden
geschikte verdedigingsmiddelen des lands te zijn.

MUNT VAN DIRK VAN ARE.

De Heer A. A. Looijen geeft ter bezichtiging eene zeldzame munt van den Utrechtschen Bisschop Dirk van Are,
geslagen met het muntteeken van Dordrecht, en dus, naar
zijne gissing, nadat hij Dordrecht heeft ingenomen, in het
laatst van de 12de eeuw, ten blijke zijner overwinning.

HISTORIEPLATEN.

De Heer A. J. Nijland geeft ter bezichtiging een paar
zeldzame platen betrekking hebbende op de verkiezing van
de nieuwe Vroedschap te Amsterdam in September 1672.
Verder geeft hij nog ter bezichtiging eenige platen betrekkelijk het beleg van Maastricht in 1632 en van Antwerpen in 1584.

NEGENDE VERGADERING.
24 April 1875.
....W.OVVW

BIBLIOTHEEK. - RESOLUTIE VAN DE REGEERING VAN
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METSKE. - BULAGEN BIJ EENE

NEDERD17ITSCHE 'CRONIES VAN GELDERLAND.
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Ten geschenke ontvangen:
Van de Kon. Noorweegsche Akademie te Christiania:
Gustav Storm, Sagnkredsene orn Karl den Store og Didrik
of Bern. Kristiania, 1874. 8°.
Om nor8ke Kongers Hylding og Kroning i aeldre Tid. Christiania, 1873. 8°.
C. R. Unger, Thomas Saga erkibyskups. Christ., 1869. 8°.
Van de Schrijvers:
J. B. Rietstap , Heraldieke bibliotheek , 1874. 4. 's Gray.
1875. 8°.
H. Rump, Literarischer Handweiser, n°. 168. Munster,

1875. 8°.
In railing ontvangen:
Van de Redactie:
.dltpreussische Monatschrift , XII, 2. KOningb., 1875. 8°.
Van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen , te Batavia:
Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, XXI. 3/4.
XXII. 1/3. Batavia—'s Rage , 1874. 8°.
Nolulen ,. XII. 1874, 1/3, Batavia—'s Rage, 1874. 8°.
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RESOLUTIE
VAN

DE REGEERING VAN GOUDA,
in take Ds. Ietske.
■•••■••■•••,.../W....

Vrijdag 29 Julij 1768. Extra orris Collegie van de
Magistraet; present dhn M. G. de Moor, Bailluw; Dekker de Moor van Immerzeel, Verrijst,
de Mey, Burgermeesteren; Prins, B. de Lange,
Griffioen, Ketsman, Houtman, Scheepenen.
Dhn Burgerm hebben aan het Collegie kennis gegeeven,
hoe Johannis Diederik Metske op gepasseerde , sondag in
de voormiddags predicatie hadde kunne goedvinden , uyt
een onbesonnen ijver op een verregaande en onbetaamelijke wijse uyttevaaren teegen de publique vastgestelde
jaarmarkt of kermis; en sig ook bij die geleegendhijd niet
ontsien de Resolutie bij heeren Burgerffl genoomen tot
admissie van eenige speelen geduurende deselve jaarmarkt,
met indecente en hatdlijke bewoordingen door te strijken,
brengende dus op de predikstoel saaken, niet tot sijn beroep , maer enkel tot de politie specteerende, tat groote
ergernis en onstigting van de gemeente en tot disrespect
en klijnagting van de Regeering. En overmids sulks in een
stall van goede politie niet kan werden geleeden, jaa ook
bij 's lands Staaten te meermaalen de predikanten wel uytdrukkelijk is verboden , selfs op straffe van cassatie, hobben hun Ed. Groot Agtb. wijders in deliberatie gebragt,
hoedanig de voornoemde Meske ter deeser saake, tot conservatie van de agtbaerhijd der Regeering in het generael
en tot vindicatie van de eer van dh r Burgerra int bijsonder, soude behooren te werden gecorrigeerd.
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Waerop gedelibereerd zitinde , is goedgevonden en verstaan , dat het tractement, hetgeen gem Metske van de
stall geniet, van den 24 en deeser, sijnde geweest den dag
sijner voorsch. predicatie, sal koomen te cesseeren tot anders sal weesen geordonneert, met verder strikte last en
ordre aan deselve Metske, van sig niet weederom te emancipeeren , op poene van nadrukkelijke dispositie; en sal
hier van extract gesonden werden aan de meergem Metske,
omme te strekken tot desselfs naarigt en om sig daarnaa
exactelijk te reguleeren.,

BIJLAGEN
BIJ EENE NEDERDUITSCHE KRONIEK

van Gelderland.')
Uit het Archief van HILTEN.
\es.W.,......,,,./..

Hec sunt beneficia que Dris Dux Gelriensis habet
conferre.
Primo in ecclesia Zutphaniensi ppositura Zutphaniensem
cum duodecim prebendis..
Item ad hue in eadem eccrd capellam comitis. Ad hue
in novo oppido Zutphaniensi etiam eceldm habet conferre
putatur 2) officili (sic) Daventriensis.
Item in der mer stadt van Zutphen ecclä.
Item in eadenl ecerd, vicariam sancti Andree.
Item Hengerlo ecela, parrolls.

1) De Kroniek zelve , gesteld in de 16de eeuw, bevat niets, dat Naar
der uitgave waardig zou makers.
2) Hier en elders zal eene verkorting voor praesentatur gestaan hebben. Het afschrift is hoogst gebrekkig
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Item Niebroeck Capelle.
Item Aldebroeck.
Item in eceld, Aermij vicaria beate Marie virginis.
Item Vorachten in eceld, parrolis.
Item Bueren eceld, parro hs ad huc in eadem eccla, -vicariam sancte crucis.
Item in Gysen ecela," parrohs.
Item vicariam tot Boesecum.
Item Deyl eccliim parrolis.
Ad huc in eadem eceld vicariam sancte Catharine.
Item Gelremalsen ecelim ,parrolis.
Item Meteren ece15:m parro lis putatur preposito Arnhum.
Item vicariam sancti Nicolai in Leerdam.
Item Halderen 1
Item Doornick J

eccle parro lis putantur.

Item Lent eceld, parro lis r. sen t a tur pposito Arnhum.
Item vicariam in castro Noviomagensi.
Item altare beate Marie virginis in eccila- Noviomage.
Item Nyfterick Capellam ineorporatam in eccle Graniensi.
Item Boeningen presentantur eccle parro ies 15posito

1

Item Euwick •

Sanctensi.

Item Gravia eccla parrous.
Adhuc in ecel g eadem septem pbendis.
Presentatur Decano Consilij Kuikensis et a incorporata.
Item vicariam in hospitals Gravensis lisentat decano consilij Crukensis.
In Castro Gravensi quinq pbendas cum meiilaria ') et rex
Romanorum ordinant ad hue unam tibendam ex reditibus
eccle de Cuyck.
Item Escharen incorporata in eceld Graviensi.
Item Cuick eccle parro hs cum miinilaiis putantur archidiacono Campieri.
1) De ware lezing van dit Kier en overal in het afschrift misvormde .
woord zal wel zijn : matricularia , het Fransche marguillerie , d. i. kosterij :
de koster heet metricularius omdat hij het armenregister hield.
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Item rffricularia in Cuick cum scriptuali.
Item Boegen , item Sambeeck eccle parro les alternatis
vicibus cum orireculariis cum duo de Haeps et Meer p sentatur archidiacono Campiensi.
Item vicariam in Vyrlinxbeeck cum inticularia que etiam
incorporata est in castro Gravieii putatur archidiacono
Campiensi.
Item Ruemunde eccld parro hs cum inricularia putatur
archidicono Campiensi in eccld Leodiensi.
Item Kessel.
Item Montfoort
Item Arckelens

eccle parroles ptant archidij Campiefi,

Item Swalmen
Item Mensel in prid Clivieri eceld parro".
Item Cappelle eccld parrolis.
Item Niekirck

eccle parroies cum inkicularijs ibidem

p sen tan tur ppo Sanctensi.
Item cappella beate Marie Virginis ppe Strate cum inricularia in Stralen II sentantur pastori in Stralen.
Item Gelre eccld, parro li s ills semper psentatur uni carItem Aldekirck

melitarum de claustro ejusdem ppo Sanctensi et archidij°
in eccld, •Coloniensi.
Item inricularia in eccld de Gelder.
Item Onenroyck eccld parro. cum Middeler.
Item Tournont duas pbendas ptantur Decano et Capplei eccle Collegiate beati Petri in villa de Tournont.
Item ecclatu novam in Dordrecht.
Item marcularia in Heiden., in Horst et in Rade.
Item Heringen 1
eccle parroles archidij° Colonieli.
Item Wankem
Item Cruchten superius et inferius ecc15," parrohs cum
inricularia.
Item Roesteren prope Echt alternatis vicibus ut d r psentatur archidio Campieri.
Item Goerinchem vt Dris de Buyren duas pbendas.
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Item Diegden ecclN parro lis litatur archidio Campieu.
Item vicaria eccre de Oyen.
Item cappellam in Asch pp-e- Bayren.
Item altare situm in castro Hattem.
Item iiiricularia in Vers en.
Dit zijn die Ampten in den lande van Gelre.
Item 't Drostampt van Mondtfoordt.
Erckel ens.
Creeckenbeeck.
Stralen.
Geire.
Kessel.
Goch.
Grave en Cuyck.
Hattendonck.
Maes eh Waell.
Duffel.
Rijck.
Overbetou.
Bueren.
Bommel ell Tielreweerde.
Beesd en Ronoy.
Richter t'Aernhem en Veluesoom.
Velue.
Zutphen.
Dit sijn die steden die stadtrechten hebben.
Erckelens.
Niestadt,

Grave.

Nimmegen.
Ruemunde. Gendt.

Leerdam.
Aernhem.

Sutphen.

Stralen.

Doetecum.
Harderwijck. Doesborch.
Maesbomm el. Hattum.
Grolle.
Tiell.
E1borch.
Lochum.

Gelre.
Goch.

Bueren.
Wageningen.
Saltbommell. Niebroeck.

Venlo.
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Dit zijn die Ritter en Knechten der lande Gelre.
Ampt van Erckelens.
Die Stadt Erckelens.
Wierade.
Metert van Louvenich.
Elbert Roffert.
Tuysschenbroeck.
Henrick van Melick.
Weechbeeck.
Peter van Eggenrade.
Fruchten.
Henrick van Brempt.
Henrick Golsteyn.
Gerrit Boeckholt exptis.
Dat Ampt van Motfoordt
Die Stadt van Rurmonde.
Heer Henrick van Meer, Heer tot Roerde.
Willem van Vlodrop, Erfvaecht tot Rummunde.
Johan van Oesen , Scholtz tot Venlo.
Nierstadt.
Roesteren.
Echt.
Lijme.
Bracht.
Montfort.
Oddenbereh.
Johan van Veymerschen
Eemondt van Baerle.
Gent van Paerle.
Vlodrop.
Gent van Oerode.
Henrick vau Winchem.
Goert van Winahem.
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Zwalme.
Derick van Oest.
Wesell.
Engelbert van Holtmoelen.
Clint.
Willem van Elmpt.
Schien.
Fredrick van Oppendorp.
Tiegelen it' lande van Bruggen.
Johan van Holtmoelen.
Vullinck van Holtmoelen.
0th van Holtmoelen.
Dat Ampt van Creeckenbeeck.
Die stadt van Venlo.
Willem Spee.
Reyner van Holthuysen.
Vyrsen.
Johan Baersdonck.
Grenenrade.
Henrick van Wachtendonck.
Aernt
Wolter van Wachtendonck Ffes 9.
Claess
Henrick van Harteveldt.
Gadert Rutger Spedede Gadertz.
Sander van Assel.
Wankem.
Aernt van Wachtendonck.
ende Aernt sijn Boone.
Wolter van Paerle.
Johan 1
Elbert i

Spede van Langevelt Res.

1) d. i. fratres.
XXXI. J.

g4
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Johan }
Steven

van Hartevelt

Sybert
Henrick Spode Flies.
Winalt
Hynsbeke.
Reyner van Brempt.
Reyner van Brempt, die jonge.
Reyner van Holthuysen.
Johan van Holthuysen.
Henrick van Creeckenbeek.
Johan van Lievendaell.
Lobbroick.
Johan
Godert
Harman van Boicholt.
Aernt
Gaedert
D
Dries

van Heethuysen.

Johan van Waiconen.
Lendt.
Willem van Menenhom.
Willem }

Rose Ftes.

Henrick
Henrick
Johan

van Baerle cum filijs.

Willem
Heringen.
Vastert van Oploe.
Dat Ampt van Kessel.
Kessel.
Willem van Kessel.
„
Johan
min soon.
Tijss
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Sibert _ van Crokenbeke.
Goert Roeffert.
Helden.
Baerle.
Seger vain Horst.
Coenraet sijn soon.
Sybert van Montfoordt.
Blederick.
Wuest.
Johan van Diept.
Aert van (door.
Lotthem.
Loeff van Daert.
Johan van Broechuysen Swederss.
Brede.
Willem de Roever.
Peter 1
Sybert

van Bede Ffes.

Johan Spede.
Sevenhem.
Johan Pepercoren.
Horst.
Derrick vaii Horst, Amptman.
Godert van Hatert.
Dirck van Blitterswijck.
Willem van Broeckhuysen.
Florin 1
van Myrle Ffes.
Johan
Zwolgel eh- Furst.
Sibert de Roever.
Seger
Theus

van Broechuysen.
Blitterswijck.

Johan van Blitterswick.
Mieler.
Harman Spede.
24*
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Waishem.
Gaide.
Geisteren.
Heer Adriaeu van Broechuysen.
Broechuysen.
Gerrit van Broechuysen.
Dat Ampt van Stralen.
Wolter 1
Steven

van Assel Fries.

Maes van Oest.
Engelbert van Brempt, Amptmn.
Dat Ampt van Gelre.
Die Stadt van Gelre.
Johan van Boetbergen , Erffmaerscholt.
Johan yam' Horst , Maerschalck.
Loeff van Yssem.
Niekircken
Wolter van Steenhorst.
Johan

van Assel.
Sander
Johan van Bellinchaven.
Willem Vel van Wevelinchaven.
Aldekircken.
Johan van Eyl Bartss.
Sweder van Eyll.
Wolter
Johan

van Assel Willemsz.

Burger op den Berge.
Johan van Eyl Tielmansz.
Sweder Balderick.
Wolter Asselt.
Dirck van Paerle.
Vronenbroick.
Heer Willem van Goer.
Dirck van Bronckhorst.
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Wetten.
I400ff
Aernt
Steven

van Pallandt Res.

Caerle
Sander van Eyl.
Hendrick van Honselaer.
Aernt Honselaer.
Johan van Boetbergen Jansz.
_Loeff van Boemel.
Goert van Wienhorst.
Johan Ingen Schiet.
Capelle.
Willem 1
Gerrit

van Boetbergen.

Jaben Engelschen ende Fratribs
Johan
Dirrick eriHenrick
Johan
Dirrick 1 van Boetbergen Ftes.
Pont.
Sander van Eger.
Ebbert
van Eyl Elbertsz.
Jan
1
Arssen.
Johan van Bueren, Heer tot Arssen.
Dirck Schenck , Heer tot Arssen.
Waelbeke.
Johan Schenck van Medeke.
Dat Ampt van Goch.
Weese.
Symon van Hartevelt Stevensz.
Henrick van Abroick.
Loeff van Keldonck.
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Johan, zijn soon , Richter tot Voesen.
Rutger van Rulle.
Henrick
Willem
Henrick
Johan

van Plege Ffes.
Inghen Swengrade.

Caerll van Keverbroick.
Gerrit van Oploe.
Johan
Henrick

van Schenck Ftes.

Johan van Hartevelt Dircxz.
Steven van Hartevelt.
Die Stadt van Goch.
Loiff van Kreibroeck.
Elbert Bolles
Loeff van Egeren.
Kessel.
Reinken
Dirck

van Zeller rtes.

Johan van Galen.
Boegen.
Haessen.
Homerschen.
Viller.
Aspden.
Moldijck.
Afferden.
Dirck Schenck van Indegk.
Welle.
Johan van Arendael, Heer tot Vaell.
Dat Ampt van Cuyck.
Die Stadt van Graeff.
Heer Johan van Donck.
Johan
van Holt Fees,
Peter
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Kuyck.
Wolter van Baecx.
Wolter, zijn soon.
Eduwaert van Gulich.
Heer Henrick van Meer.
Thijs vande Graeff.
Henrick Collart van Lienen.
Henrick , zijn soon.
Willem Bortschart van Viodrop.
Henrick Collart Romboutsz.
Bartolt
de Jeger Frbes.
Jacob
Mill.
Jacob, Bartolt en Dirck Drij1 Ffes.
Gielis vande Grave.
Esscheren.
Gerrit de Jeger.
Henrick Snavel.
Corn van Merwick.
Loiff de Jeger.
Henrick vander Heyde.
Nederloen.
Beerse.
Johan van Ep.
Johan van Botthale.
Aernt
Willem

van Beerse Fees.

Reynier Prien van Beerse.
Henrick Heym.
Dat Ampt van Hattendonck.
Boegen.
Henrick van Baecx.
Santbeke.
Harman Holt cum FYbus.
Henrick van Blitterswijck.
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Meer.
Johan Heer tot Meer.
Beeck.
Winalt van Eyck.
Baers van Voort.
Johan de Hartoge
Peter vander Hantert.
Aert van Rijswijck.
Oploe.
Sibert , Gerrit van Pletze Res.
Welle Leeuwen.
Henrick van Voort.
Wastaert Elbert van Oploe.
Goert van Steenhuys.
Henrick van Pletse.
Johan Bocholt.
Overloen.
T'sente Catharinen.
Antbroeck.
Maesheze.
Dat Ampt vaii Duffel.
Duffel.
Johan Keershorst.
Johan van Bilant.
Johan van Laet.
Henrick van Hoevelick.
Hubert van Lynden.
Dat Rijck van Nimmegen.
Die Stadt van Nimmegen.
Aernt van Blitterswijck.
Vpbruggen.
Aernt van Oijen , Heer tot Vpbruggen.
Persingen.
H enrick van A ppelteren Heer,
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Nederbosch.
Rembolt van Beeck.
Aernt de Ruyter.
Oijen.
Rener, Heer tot Oijen.
Reyner, zijn soon.
Groesbeeck.
Derrick van Groesbeeck.
Wichen.
Borchaert '
Henrick

van Gael Fees.

0th
van Gaelen.
B
eernt
Johan van Groesbeeck Ottensz.
Ballagoy.
Walraven 1

van Oijen.
eter
P
Jacob van Mekeren.
Wurde.
Johan van Bueren br., geheyten van Heesacker.
Boeningen.
0th 1
j van Boeningen Fees.
Goort
Johan van Sandtwijck.
Dirck van Elsfoert.
Ewick.
Winsen.
Johan van Rutenbergen.
Niffterick.
Derrick
Aernt

oys
D.

Johan van Lyve.
Hoemen.
Johan van Groesbeeck , Heer tot Hoemen.
Malden.
Dat Ampt van Mase en Wale.
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Overassel.
Gerrit
Neyss.

van Merwijck.

Willem Pieck.
Gijsbert Belle.
Nederassel.
Harman van Mekeren.
Apelteren.
Willem van Berchem.
Willem van Apelteren.
Haren.
Floris van Meeckeren.
Roeloff van Merwijck.
Ansem vanden Berge.
Wolter van Baexen.
Altfurst.
Willem Johan van Deyl.
Maesbommel.
Die Stadt Maesbommel.
Jacob Rijmsdijck.
Luitgen, zijn soon.
Alf hen.
Droemel.
Seger
Hoer Gaeder
vanden Polio.

Johan
Harman

Aert
Gerrit van Bueren.
Aert vaid. Polle.
Wamel.
Willem 1
Jorden

. .
Mihnck
Ffes.
l

Derrick de Haze.
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Johan )
k Spaen.
Alert i
Herberen
van Delft Ftes.

Gerrit
G err
Goert

Goert
Roeloff 1 Piecke.
Giebert van Polio.
Jenroe.
Rutger van Kessel.
Michiel 1

van Rijmsdijck.

Henrick
Peuselick.
Henrick Peuselick.
Harman van Scherenberch.
Roeloff, sijn soon.
0th
Gerrit

van Meeckeren.
Drueten.

Willem van Deventer Aertsz.
Willem van Schoonhoven.
Jacob van Drueten.
Afferden.
Winsen.
Batenberch.
Heer Gijsbert van Bronckhorst.
Herren.
Gerrit van Rossum.
Willem
Henrick

van Rossam Fires.

Steven
Dirck
Arde.
Angeren.
Johan van Huesen.
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Henrick, zijn soon.
Henrick van Huesen.
Willem van Horst.
Johan van Hessen.
Elden.
Dryl.
Arnt van Lauwick Janss.
Goert
Willem

van Me en mirala (sic
Metere.

Roeloff Mane.
Roeloff van Wese.
Willem van Echtelt.
Rantwijck.
Rutger
Arnt

van Lauwich Res.
Hymmen.

Johan van Lienden, Heer tot Hymmen, Erffschenck.
Derrick van Lynden.
H. Cornelis van Lynden.
Andelst.
Beernt Hackfordt.
Willem Hucke.
Johan
Willem
Henrick.
Jan
Roeloff
Alert

}

van Hackfordt Fries.

de Rueter Flies.

Cornelis
Herveldt.
Walraven van Gendt.
Jacob van Weil , Gerritss. brueder.
Henrick Hueke.
Willem van Deelen.
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Walbercb.
0th ingen Nulandt.
0th vande Stade.
Setten.
Evert Huike.
Johan van Bemel.
Elst.
Aernt
Henrick vaii Lauwick van Raide.
Jan
Arnt van Lauwick Dircxz.
Jordon van Lauwick Willemsz.
Johan ingen Nulandt.
Johan Kindt.
Ewick.
Roeloff 1
Aernt

de Ruter.
Oesterholt.

Derck van Bronkhorst.
Sander van Herwen.
Willem van Sandtwijck.
Lendt.
Derrick
van Lendt Files.
0th.
Derrick
Vaick Files.
Henrick
Daernick.
Johan 1
0th

van Steenbergen.

Florin
Willem van Heeze.
Ressen.
Dirck van Steenbergen.
Bemel.
Henrick van Brienen.
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Peter van Hoevelwijck.
Sander van Croelij.
Dirck van Weese,
Halderen.
Goesen van Winsen.
Gendt.
Willem van Gendt.
Arnt
Willem van Poelwijck.
Jan
Jan ten Voerde.
Darenbergen
Aernt Pieck van Gameren.
Hulhuysen.
0th van Hessen.
Pannerden.
Moemoit.
Dat Ampt van Nederbetouw.
Die Stadt van Tiel.
Henrick Pelss.
Lambert van Bueren.
Gijsbert de Cock.
Raversway.
Heer Jan van Vianen, Ritter.
Gerrit van Bueren.
Goosen van Lynden .
Rijswijck.
Dirck van Braeckel.
Gerrit van Heteren.
Gerrit van Wijck Foiss.
Henrick van Weese.
Gerrit van Wijck Floriss.
Malderick.
Gerrit van Cuelenborch.
Johan van Opwijck.
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Herman van Leeuwen.
Willem }
Hubert

van Cuylenborch.
Eck.

Gerrit van Malderick.
Hubert van Eck.
Dirck van Eck, Loefsz.
Henrick van Malsen.
Jan van Eck.
Jan van Eck tot Wyle.
Ingen.
Roeloff van Meeteren.
Bartholomeus van Eck.
Oemeren.
Leede.
Jan van Braeckel.
Jan van Meerten.
Dirck I
1 Schoijert Fees.
Wolter
Willem van Brugge.
Gerrit van Groetvelt.
Daem van Lockhorst.
Kesteren.
Hoesden.
Gerefaes de Vosch.
Gosen van Lienden.
Hieu.
Dodenweerde.
Sander 1
Beernt van Weese Flies.

Jan
Gerrit1
Helmick

van Dodenweerde Res.

van Welij.
0t
Alert van Bemmel.
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Henrick vaE. Poll.
Oechten.
Wolter van Ijsendoorn,
Jan van Benthem.
Sander van Weese vai
n Lauwick.
Echtelt.
Jorden I
Willem

van Wije.

Walraven van Wije Janss.
Aert van Echtelt.
Isendoorn.
Gillis van Riemsduck.
Wolter van Isendoorn.
Willem de Haze Claerbertsz.
Jan van Rutenberch.
Alert van Isendoorn.
Zuelen.
Jan van Rossen , H. Johanss.
Henrick van Moelen.
Avesait.
Gerrit van Zuelen.
Jan Vosch van Avesaet.
Willem van Moelen.
Walraven van Zuelen.
Alert van Rijswijck.
Droempt,
Dat Ampt van Bueren.
Stadt van Bueren.
Alert van Bueren Janss.
Lambert van Bueren
Aernt van Bueren.
Herberen vaii Stegen.
Ernst van Twick Suermontz.
n Lauwick Rentffir.
Jorden vai
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Boesinchem,
Ernst van Eeuwick , G-erritsz.
Salmonde.
0th van Bueren.
Asch.
Errekem.
Bueremalsen.
Tricht.
Derrick van Bueren.
Aernt van Steine.
Henrick van Bronckhorst.
Dat Ampt van Bommeler ende Tielerweerde.
Eerst Tielerweerdt.
Sentwyrden.
Gerardt, Heer tot Cuylenborch, tot Weerde.
Hemert.
Willem van Heeze.
Sweer van Weerdenberch.
Varick.
Jan van Varick.
Willem van Beesdt.
Henrick van Varick, Beerntsz.
Hesel.
Willem van Haeften.
Opinen.
Aernt 1
Alfart

, de Cock, gebrueders.

Gijsbert j
Nederijnen.
Willem
Gijsbert

de Cock.

Fredrick
Hijer.
Weerdenberch.
Johan, Heer tot Burgh en tot Weerdenborch Erff(hoeffffir.
XXXI. J.
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Walraven

Gebruederen,

Reinter

Tuil.
Willem van Haeften.
Claess, zijn zoon.
Jan van Schoonhoven.
Meus Pieck.
Aernt, zijn soon.
Dirck
Jan

van Tuil,
Elst.

Renier Henrick

van Tuyll.
Haeften.

Aernt van Haeften.
Willem van Holthuysen.
Helluwe.
Aernt

van Crottenberch.

Gerrit
Herwijnen.
H. Walraven

Haeften, Ftes.
0th van
Jan van Herwijnen Jams.
Aernt van Draeckenborch.
Vuiren.
Walraven van Vuyren.
Geilinchem.
0th van Geylinchem.
Daem van Hoeckelen.
Romde.
0th van Asperen.
Enspyck,
Harman Nott, Harmansz.
Aernt , zijn zoon.
Hubert van Beesdt.
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Deyll.
Alert
Gijsbert
Wolter

van Tuyll, Ffes.
van Beest, Ftes.

Hubert
Jan van Weerdenberch.
Willem van Tuyll.
Malsen.
Jan van Arckel.
Wadenoy.
Giesbert van Meer.
Droempt.
Harman van Steenhuysen.
Harman , zijn soon.
Meteren.
Jan van Meteren van Cuyck.
Spijck.
0th
Jan

van Vuyren , Fees.

Walraven
Beesde.
Aernt Pieck, Heer tot Asperen.
Hr Walraven
1 Pieck, Fees.
0th
0th van Lexweerde.
Rinoy.
0th
Dirck ell van Beesdt, Fees.
Jan
Bommelerweerdt.
Herwerden.
Rossem.
Jan van Rossum.
Gosel van Bakel.
Dryll.
Goossen van Dryl, Jordensz.
25 *
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Hemert.
Hr Jan
Peter

van Hemert, Fries.

Steffen
Aelst.
Hillen van Aelst.
Puerroyen.
Meerten van Heeler, Heer tot Puyroyen .
Amersoyen eii Velle,
Claes van Malsen.
0th , zijn soon.
Braeckel.
Steven van Broeckhuysen.
Zuylin chem.
Aernt van Heeler.
Nijwael.
H r Aernt van Heeler, Ritter.
Gam eren.
Franck Pieck.
Bruchen.
Willem van Berchem.
Kirwijck.
Johan ende
de Cock, Fries.
Engell
Delwijnen.
Aernt de Cock , Aerntss.
Adriaen van Balveren.
Die Stadt van Saltbommel.
VELITWE.
Die Stadt van Arnhum.
Hr Winalt van Aernhem .
Claes van Aller.
Oosterbeke.
Redinchem.
Reynier van Homoit.
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Jan van Geler.
Velp.
Dirck Brueder tot Wiscb.
Ghisbert ter Hoeven.
Reden.
Ghisbert, Derrick van Harde, Fees.
Steven Genter van Elinche.
Willem van Alles.
Elinchem.
Heer Aernt van Middachte.
Dierden.
Spanckeren.
Brijmmen.
Gijsbert van Mekeren.
Helle.
Dat Richter Ampt van Veluwen.
Die Stadt Wageningen.
Johan van Delre.
Berinckhem.
Aernt van Tail.
Henrick Pannenbroick.
Ghiesbert van Tuill.
Jan van Heuckelen.
Eede.
Willem van Schoonhoven.
Gerrit Henrick Vrese van Strouwick.
Aenstoet.
Brant
Aelbert

van Deelen.
Berneveldt.

Moerre van Domseler.
Johan van Bijler.
Voerthuysen.
Gaerderen.
Koetwijck.
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Elspijck.
Niekircken.
Cosijn vanden alden Bernvelde.
Johan van Aller van Stoutenberch.
Johan
Harman
Jan
Gerrit

van Helle, cum Fratribus.

Cosijn.
H
Putten.
Henrick vat" Helle.
Heer Gijsbert van Wachtendonck.
Hoevelaecken.
Scherpenseel.
0th van Scherpenseel.
Gerrit
Dirrick

van Scherpenseel, Fres.

Camelia
Armel.
Muinspit.
Die Stadt van Harderwijck.
Dorenspit.

Henrick die Vosch van Steenwijck.
Oosterwolden.
Die Stadt Elborch.
Aldenbroick.
Die Stadt van Hattem.
Herde.
Johan Bentinck.
Vorachten.
Jacob Henrick van Essen.
Engelbert die Quade.
Erpe.
Oye.
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Aern t ten Voirde.
Gerrit van Gartnes.
Steven Bentinck.
Vaessen.
Reynalt van Heroen.
Jacob Toesteren Hove.
Niebroeck Stadt.
Appeldoernen.
Steven ilaverkamp.
Begberge.
Voerst.
Johan Steenbergen.
Aleff van Couverde.
Heer Johan van Hemert.
Wilp.
Twelde.
Huige
Johan

Vermoyen.

Lubbert die Heiden.
Albert van Suederaes.
Ter Wolde.
Rener van Appelteren.
DAT LANDT VAN ZUTPHEN.
Willem , Heer tot Bergen en Bilanden.
Heer Henrick , Heer tot Wisch.
Sweer van Rechteren , Heer tot Vorst ende tot
Aleff van Coeverden. (Ceppel.
Derrick, Heer tot Wisch.
Egmondt , Heer tot Buyren.
Die Stadt Sutphen.
Derrick
Henrick

} van Dort, Fries.

Aleff van Hoemoit.
Bronchorst.
Ernst van Harderwijck.
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Warenffelde.
Armel.
Grosse].
Hengel.
Steven
Gerrit

s van Kernheni.

Dirck van Heeckeren.
Roederloen.
Evert van Heeckeren.
Die Stadt van Loechem
Wolter
Dirck

van Keppel.

Reynalt
Wolter

I van Keppel , Ftes.
S
Suer
Henrick van Diepenbroeck.
Die Stadt van Grolle.
Henrick van Beesten.
Harman van Merhutss.
Zelem.
Wichmonde.
Gerrit van Vyracker.
Voirden.
Gerrit
Hr Jacob

van Ilackfort,
Steynre.

Hr Arnt
Harman

van Middachten.

Rijckwijn Clock.
Gijsbert van Bersenberch.
Willem
Evert

van Baeck.

Die Stadt van Doesborch.
Palic van Sevener.
Angerloon.
Johan Mom van Kel.
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Henrick van Heker.
Droempt.
Willem van Hoevelwijck.
Jorden , cum Fratrib.
Keppel.
Henrick van Ruieweerde.
Hoemel.
Johan Momme.
Derrick Kelle, Derricksz.
Jacob
Palic

van Enghuysen.

Henrick van Hekeren.
Die stadt van Doetecum.
Frederick van Baer.
Wolter van Holt.
Ghiesbert van Broeckhuysen.
Gerrit Sittenbroeck.
Evert van Ossenbroeck.
Elten.
Agnese van Bronckhorst , Abdisse.
Die werlicke kercke van Elten.
Willem van Reess.
Wolter Tinnagel.
Dat Letgen van Berch.
Palic van Helberge.
Gerrit van Karenhorst.
Gerrit vande Karenhorst, Dircxz.
Evert van Vlft.

Item van Hoeffffirampt des Hartochdoms G-elre toe verheergewaden , plachtmen to geven twee silvere schotelen ,
met eene ponde gelts daer in gelacht, ende den clercquen
van Cancelrien een alders schilt, ende den deurweerderen
een stuck goltz, dat niet vanden besten, Hoch vanden arch-
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sten en was, ende woltmen daer brieff aff hebben, gaffmen voor dat groote zegel twee aide schilden.
Item dat Erffmaerschalckampt, dat Erffkemerlinckampt
des Furstendoms Gelre plechmen alle tot Zutphen te verheergewaden , ende den Clercq-Deurw re , ende voor dat
groote zegel te geven uts., dan men seght Batmen van
altz dat Erffkemer1.-Ampt verheergewaiden zal met een
silveren beeken , eh- dat Erffschenckampt met een silveren
overdecten Cruser.

Te weten die heercompst des Hoochgebooren Furst ende
Hartogen Arnolts van Gelre en van Gulich ende Greve
van Zutphen ende die gerechtich t sijnre Gnaden, ende
sijnre Gnade Veurheeren , en allet tot beyden Hartochdommen van Gelre ende van Gulich gehadt en noch hebben , is pier naer volgende:
Willem, die Marckgrave was van Gulich, hadde twee
soonen , alse :
Gerrit, die een Boone , nam een dr vanden Berge, die
ter tijt des Greven dochter, daer aff een soon quam, als:
Willem, de andere, Marckgreeff van Guylieb, wert voort
in sijnen tijt Hartoch van Gulich, die nam een dr van
Gelre , hiet vrouw Mari , daer aff quam een dochter, geende een dr hiet Joanna.
heten
Joanne werdt bestayt aeii Heer van Arckel, die hadt
voort eenen soon, geheten Willem, die doot bleeff inden
strijt tot Gorchum , en een dr geheten Maria, die
Item, tot vorder verstant toe comen, salmon weeten dat
Hartoch Willem, des eersten Hartogen soon van Gulich,
inden lande van Gelre quart), en mitz doers (sic) Hartoch
Reynalts ende Eduwarts vrouwe Marie, voors. brueders int
jaer ons Heeren doemen schreeff mccclxxj, ende nae quam
sijn brooder doemen schreeff mcccc ell ij, welcke twee broeders beyde de Hartochdommen van Gelre en van Gulich
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rustel. beseten hadden, wes datmen scbreeff mccccxxiij, doe
sterff Hartoch Reynalt sonder geboorte, en doe werp sich
in dat Hartochdom van Gulich Hartoch Aleff vanden Berch
tegen Hartoch Arnolt, Hartoch van Gelre ende van Gulich.
Willem, die eerste Hertoch van Berge , die had twee
zoonen, als:
Adolf, Hartoch van Berge, hadde eene zoon en hiet
Robbrecht.
Robbrecht die sterff ende sijn vader en hadde geen kinderen meer.
Willem, Grave van Ravensberch, had eenen soon , geheten : Gerrit, die halt voor eenen soon , geheten : Willem , die nu ter tijt inden jare 1505 regneert int Hartochdorn van Berch eh. van Gulich.
Willem, Hartoch van Gelre, van sijner Gnaden wegen,
eh Hartoch van Gulich van sijns vaders wegen, nae sijnre
doot , en hadde geen geboorte.
Reynalt, d'andere soon, brueder Hartoch Willems voors.,
die nae doode zijns broeders Hartoch van Gelre en van
Gulich was, ende sterff sonder kinder.
Maria werdt bestaedt aen beer van. Egmondt , daer aff
quamen twee soonen , als Aernolt eft Willem.
Willem, Heer tot Egmondt, heeft voort naegelaten :
Johan, Greeff tot Egmondt.
Fredrick, Heer tot Isselsteyn eh Greeff tot Buyren.
Willem, Heer tot Meer.
Arnolt, Hartoch van Gelre, die aen beyde Hartochdommen Gelre eh Gulich gerechticht was, ende quam nae
Hartoch Reynalts zijn aide ooms doot daer aen , soo bij
die naeste van bloede was; die hadde eenen zoon, geheten:
Adolf, Hartoch van Gelre en van Gulich, die heeft
voort naegelaten een soon , als Carolus, die inden jare
1505 regneert en besittet Landt, et non pacifice.
Ende een dochter, geheten Philippa, eft heeft to man
den Hartoch van Lotringen.
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Memoriael des Hartochdoms renten vanden Lande
van Gelre, overgegeven anno lxxviij.
Item, dese naebes. renten behoren nosh totten Hartochdomme van Gelre ende totten Greeffschap van Zutphen, als ick van buyten niet antlers en weet, weer ick
bij die schriften, die Rentiiitn, Ainptl. bij tijde des Hoochgebooren ende Heeren, Heeren Aernolts ende Adolffs,
Hartogen van Gelre ende Greven van Zutphen za. gedachten , gereeckent hebben, soe soli ick dat wel claer
overslagen hebben.
Item , inden eersten plechtmen den toll tot Saltbommel
ende die renten in Bommeler- en Tielerweerden te achten
weert te wesen omtrent xixe off ij m rinsguldens; daer gaet
wat uyt.
Item, wat die renten van Leerdamme,_ des en weet ick
niet, getaxeert op vijffhondert rinsgs.
Item , die renthen des sLants van Buyren , als die niemant verschenen en weeren , die vermoet ick boven dat
gehalt weert toe sijn, eii boven des daer uyt gaet vj ofte
vij e rijnsgs.
Item den tol tot Tiel is verpant aen Steenhus, daer en
sal niet veel overlopen.
Item, den tol tot Nimmegen meer weert zijn omtrent
vj ofte vije rijnsgs.
Daer heeft die Stadt van Nimmegen uyt iij c rijnsgs.,
manz. iij e rinsgs.
Die renthen tusschen Maes era- Wale mogen lopen iij c rinsgs.
Item, die renthen tot Graeff mogen weert zijn omtrent
xxij c rinsgs. boven dat gehalt, en daer gaet wat uyt.
Item , dat Vederwalt is Segers Huysfs van Redichaven
verschenen in affslach toe boeren, beheltel. nootdruft van
brande.
Item, die renthen van Middeler sijn Heer Jan Schenck
vers., ende mogen weert zijn omtrent vj ofte vij e rijnsgs.
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Int Quartier van Veluwe.
Item, die geltrenthe van Veluwe plechtmen te achten,
die Arnoldus te samen beurden, omtrent iij m rijnsgs.
Item , dat coornampt van Veluwen iiij e malder roggen,
omtrent ij ofte iij e malder haveres, alst gelijcke jaren
zijn; woe dat voort verschenen mach sijn en weet ick niet.
Item, den tol t'Aernhem en die renthen int Altbroeck
sijn den Heere van Egmondt verschenen.
Item die renten int Niebroeck, Putten en daer omtrent,
belopen xxviij rinsgs. , zijn den JO' van Batenborch verschenen.
Item die renthen tot Hattem plachtmen te achten omtrent j c malder roggen en vj c rinsgs., woe die vers. zijn en
weet ick niet.
Item, Rosendael een hondert aide schilden, boven dat
daer uijt gaet.
Int Quartier van Zutphen.
Item, die renten die Alphert plach toe beuren , lopen
jm rinsgs.
Item, Schuylenberchs gueden omtrent j e aide schilden.
Item, die Keurmudische luyden int Sticht van Vtrecht
gelegen j e rynsgs. , alss. zij gewarnt werden.
Item , den tol tot Lobeke, alst gelijcke jaren , tusschen
vii en viijm rinsgs., wes daer wt geet en weet ick niet;
iij ofte iiij m gul. beter.
in sommige jaren is den tol
Item , Nimmegen vc xxxv rinsgs.
Item, Batenboch j e rinsgs.
Item , Catzenelboge ij' rinsgs. , noch j e alde schilden die
Steden.
Item, die jonckeren van Wis boeren jaerl. j m rinsgs.
Vanden Lande van Zutphen, die staen verpant, als ick
anders niet en weet dan voor xvj m rinsgs.
Item , den tot tot Zutphen heeft Drys Yseren erfil.
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Int Quartier van Rurmonde.
Item , die renten van Montfoort plachmen te achten
omtrent ijm rinsgs. ; dam zij zijn verpant aen Vaecht van
Rurmonde.
Item, den tol van Rurmonde plechtmen te achten ij
ofte ij ') rinsgs., en is verpant aen vrouwen van Oppendorp.
Item , tot Arkelens lxxiiij reael.
Item , tot Venlo ij e rijnsgs. , d'ander hoort den Vaecht
van Belle toe , ofte j c aide schilden.
Item, tot Stralen niet dan een veerdel capuin.
Item, die renten tot Gelre mogen lopen tusschen xxij
off xxiij e rinsgs. , soo coorne hoenre, gelt en renten, wes
daer uyt geet en weet ick niet van buyten ; dan waren
verpacht bij 's Hartogen tijden van Bourgoingien voor xxvc
rinsgs.
Item , die renten inden Lande van Kessel di ter Horst
mogen belopen omtrent ij e rinsgs.
Item , noch xij e malder haveren zijn verpant aen die van
Broeckhuysen ell aen Vaecht van Belle.
Item , noch die opcomingen van leene.
Item , die eygen eh Keurmundische luyden.
Item , beetle en schattingen.
Item, eens deelss Amptluyden sijn schuldich half hoer
broecken op te leggen en eensdeels heel.
Item, hoybrant bij hem selven , dat tot grooten gelde
dragen solde.

1) Er staat achter ij een teeken dat een half zal moeten beteekenen.
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Item an Dili 1439 duodecima die Februarij hora nona
natus est Adolphus Dux Gelrensis.
Dux Veluwe nasci vult at tibi pasci.
Aernhem redde date res geste stant reserate.
Nocti bissena februi pulsante novena.
Hora fit natus ab . aqua letare levatus.
Ad lavacrum Testes , Cleeff, Moers , Beyeren steterant tres.
Est bavarus sexus muliebruni in hac vice nexus.
Lux nova dat lavacrum vetus ultima dat sibi partii.
Nascens liberatur sub fonte , puella levatur.
Mars Herus est bore, Venus est Hera prolis honore.
Promittunt astra sibi vim , decus , armaq. castra.
Qui noscit fata sibi scripserat bee breviata.
Natalem puram pepegit per fata figuram.

Reinaldus primus Dux Gelrie, Comes Zutphanie, babens
vxorem primo Alienoram , Filiam Regis Anglie, primus dux
enatus a Lodowico imperator a° Dili 1339 , postea habuit
in uxorem Filiam Florenti Barthont Dui Maoh Alnfen et
prolet ').
Reinaldus pinganis qui

Eduardus qui etiam
obijt sine prole.

obijt sine prole.
Maria filia Renaldi primi , ex dicta Sophia, que habuit
tres Sorores s. ille sine prolibus obierunt , hec Maria desponsata Bunt 2) Wilhelmo primo Duci Julie, filio Wilhelmi
Marchionis Julie.
Wilhelmus Dux Gelrie guar-

Renaldus post freffi Diis

1) De vele fouten stellen wij ons niet voor to verbeteren : slechts
vermelden wij dat in plaats van Barthont Dni Maoh Alm -én blijkbaar
moet gelezen worden : Barkhout Dii Machliniae.
2) lees : fuit.
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tus et Juliacensis secundus , Gelrie tertius et Julia terqui obijt sine prole.

tius, qui obijt sine prole.

Fes et filij dicte Marie
et Wilhelmi Juliace.
Johanna, filia primi Wilhelmi et predicte Marie, soror
Wilhelmi et Renaldi, desponsata est Drio Johanni de Arckel , genuit duas proles.
I_ Maria, que desponsata est

I—Wilhelmus, qui interfec-

Comiti Johanni de Egmondt , tus est in prelio de Gorcui nate cunt due proles.

cum et

Arnoldus Dux Gelrie sextus et Wilhelmus Comes de
Julie quartus, habens vxorem Ca- Egmondt habuit tres
tharinam filiam primi Ducis Cliven- filios.
sis Adulphi.—
—Maria , Regina Schotie.
—Margareta , Duxissa Bavade.
—Catarina, que permansit innupta.
Adolphus, filius dicti Arnoldi ,
qui habuit Catarinam Dni Borbonie filiam.—
—Carolus, filius dicti Adulphi, habuit vxorem
Elisabeth , filiam Ducis Lunenbergensis.
—Phillippa duxissa Lotringen.
Joannem Comitem d'Egmondt.

Obijt in die conceptionis
Marie, viij a Decemb. 1521 et
est sepultus in Buyren.

Fredericum DEm de Isselsteyn et Comitem de Buyren, habuit uxorem filiam
Dili de Culenborch, que genuit unum filium no.e.

Florentius, qui post mortem
patris successit in locum patris
et factus est Comes de Buyren
et Leerdam et This de Isselsteijn;

Wilhelmi de Mera.

huic desponsata est Margrita de
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Bergen , filia Dili Cornelij de
Bergen, Dni de Sevenberge, que
genuit tres proles, unum filium
et duas filias.
Obijt den

24en

8b. a° 39 et

sepultus in Buyren.
Maximilianus, filius predicti 1548. Obijt xxiij Decemb.
Florentij et Margarita, duxit infra quartam et quintam
uxorem Franciscan), filiam Didi ante prandium in Bruccellis
de Rolincurt, de domo Lannoij, in domo de Gaesbeeck et
que genuit unam prolem noie sepultus in Buyren.
Anna.
I —Maximiliaen, Anna et Walburgum.
dr Maximiliaens voors. , is

Anna van Egmondt, eenige

toe man gegeven en heeft getrouwt den Doorluchtigen ende
Hoochgeboren Heeren, Heeren Willem van Nassauwe,
Prince van Oraenge.
Haec videtur vocata Anna et nupsisse Antonio Lalani,
comiti Hoochstrate et ejus frater Phis fuisse comes Horne.
Maria desponsata est DE() de Latem, Philippa duxit uxorem filiam comitis de Nieuwenaer.
Et Alienora desponsata est Ponto Lalono, diio de Bimmart, Governeur de Atrecht.
Anna Soror Maximiliani is toe echte gegeven Jr Joseph
(sijnen vader Phis troude Maria van Hoorn) van Montemoreli , Baron de Neuelle, des Heeren altste soon van Montemorenci in 7b. a' 1523, ell-. heeft daer bij gecregen een.
dochter , hiet Maria, en eenen soon , hiet Ph is, en eenen
hiet eh- noch een dochter, hiet Alienora; nae des
Heeren doot van Montemorenci is Anna toe man gegeven
die Greeff Jacob tot Hoorn eh Altena.
Eude Walborch , de 'Buster van die twee voors., is toe
echte gegeven in 7b. a"23 JOr Robbrecht, jongen Greeff
van Marck eh van Arenberch enz., een eenich soon, welcke
gewonnen eenen soon, hiet Robbrecht, die die piiael goe26
XXxl. J.
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deren van Erardus de Marca succedeerde, en nam toe
wive des Marckgreven dr van Bergen , ende sterff sonder
geboorte , en nosh twee dochteren, die altste geheten
......, die getrouwt heeft a° 1548 heer Johan van. Ligne,
Vrijheer tot Barbantson , en die ander geheten
welcke getrouwt heeft die Landtgrave van Luchtenborch.
en die derde geheten
.....

OVEREENKOMST TUSSCHEN HERTOG ARNOUD
VAN GELRE EN EENIGE HEEREN.

Wij Peter van Hatt Richter, Goossen van Griende, Jan
van Cranevelt, Jacob Vennenss., Ghiesbert van Tuil, Jan
van Daernhem, Jacob Maess., eh Jacob Ralaren, Schepenen
toe Graeff, tuygen t'samentl. overmits deren openen brieff,
dat voor ons comers zijn heer Johan vander Donck, Ritter,
Willem Gerrit Thijsz. ende Evert van Merwijck , gebrueders, Johan van Blitterswijck , Johan van Erp, Loeff de
Jeger, Bartolt van Deyl, Dirck van Dryl, Thonis van
Amerongen , Claes van Haeften , Reinier van Seller die
Jongh, Henrick van Baecx Henrixz., Johan van Boeningen , Johan van Ceppel , Johan van Kessel , Willem van
Vlendorp , Dirck de Roode, Johan de Zuer, Engel van
Barthuysen, Gerrit ten Hove , Johan Wemmers, Alert
Bottelaer, Gerrit Binken Penthier, Henrick die Cock ,
Henricxken die Cock, Mr. Bonier die Cock, Henrick de
Wilt, Dirck Hoeffsmit, Steven Viter in Duringen gebooren , Bartholomeus die Heyden, Dirck Engelbart, Willemken op die Caneelie ende Harman Venne, die opten Sloot
en Borcht to Grave becrechticht waren, dat zij, ende eenen
ygel. van heuren bijsonder, den Hoochgebooren, Doorluchtigen Vursten eli Heeren Heeren Arnolt, Hartoch van
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Gelre eff, van Gulich, ende Greve van Zutphen, onsen genedigen lieven Heeren , boven sijner Ge. consent, t'onwille
geweltl. een tijt met onrecht vooronthalden, ende denselven onsen gnedigen Heeren daer merle alsoe tot grooten onkost, arbeyt eh onleden dat weder toe becrichtigen
alse voors., gebracht halden, eh sij doe t'samentel. vande
voors. Borcht ende Sloot aff quamen , eii hebben t'samentl.
ende een yegel. van hem bijsonder, voor hem selven lyffel.
gelooft , geseeckert eii met opgerechten vingeren, gestaeft
eetz, ten heyligen geswooren , dat zij volcomelijck en in
clinger wijs halden ende voltrecken zullen, ende een yegel.
van hun bijsonder, alle puncten ende stucken, die tusschen
den voor onsen gnedigen Heere ter eenre eh oen eenen
yegel. van oen bijsondere ter andere zijde bededingt zijn ,
gelijck oen die voors. stucken en puncten openbaerl. in
tegenwoordicheyt der voorgenoemde onsen gnedigen Heeren eh meer Heeren, Ridderen eh Knechten, uytter eenre
cedulle gelesen worden , welcke cedulle van woorde te
woorde hier nae volgen zal.
Voortmeer hebben die voorgenoeffi ende eenen ygel. van
oen bijsonder, die opden voors. Slot waren, gelooft, geseeckert en met opgerechte vingeren, gestaeft eetz, ten heyligen
gesworen , alle puncten en stucken inde cedulle voors. begrepen, vast, stede ende onverbreeckel. te halden, daer
tegens nu noch naemaels te doen, te doen doen, ofte schaffen
gedaen te werden , off met wercken , women dat tegen dese
voors. puncten bedencken conde off bedacht mochte sijn te
mincken off te crencken, in eeniger wijs. Eii want in voors.
cedullen niet verclaert en was van vrede , die daer oock
inne geruert steit , zoo hebben die voorgenoeffi t'samentl.
en elcx bijsonder gelooft eii geswooren, gelijck voors. staet,
nimmermeer te doen tegens onsen genedigen lieven Heeren , die een principael deser saecke is, noch tegen den
Hoochgebooren Doorluchtigen Furst ende Heeren, Hartoge van Bourgoingien etc., noch tegens den Hartoch van
26*

404 Bijtage bij eene Nederduilsche kroniek van Gelderland.
Cleve , den Bisschop van Vtreeht, noch oock tegens onsen
lieven Heere van Egmondt, noch zijne kinderen , noch
tegens oere alre Landen, Luyden eri Ondersaten, noch
niemandt die oen toe voorantw. stonde, uytgescheyden dat
Willem van Meerwijck alleen tegens JO r Fredrick van
Egmondt onverlast ende onvercort sal blijven, behaltelyck
anders die geloofften Willem voors, gedaen heeft mette
andere poincten, in haere machten te blijven. Voorts
hebben zij in alre maten voorgenoempt, veroerveet eri belooft die stadt van Grave heur borgeren ende ingesetenen,
die nu zijn ofte naemaels wesen sullen, beyde geestel. off
weerl., aen die selve, nu noch hier naemaels, tot geenen
tijden erch te keeren off te doen keeren , met woorden
noch met wereken, in geenderley wijs, eii daer toe oock
alle andere Heeren, Bannerheeren eri Rittersehap, Ritter
ende Knecht, eii voort alle andere luyden, cleyn ende
groat, geestela efi weerl., wie die oock weren off hier
inne bedacht muchten wesen off des toe sehaffen hebben ,
tegen oen daer tegen oock, in maten vurgenoempt, niet
te doen noch toe schaffen gedaen te werden in eeniger
wijs ende al sonder argelist. Des t'oirkonde der waerheyt
soe hebben wij Rechter end Schepenen voort onze zegelen aen desen brieff gehangen. Gegeven op den xxixell
April anno 1571 ').

Dit sijn alsulcke geloofften als zij gelooft hebben,
eh sijn in maten hier nae beschreven van" Sloth

toe Graeff gegaen.
Item inden eersten zullen sij daer off gaen, elck met
eenen witten stock in oar handt, eh- met heuren clederen,
sonder peerde ofte harna,sch, ofte anders yet, dat zij daer
op hebben mogen.
1) Schrijffont vow. 1471.
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Item zij zullen oock alle heur goet, soe waer ofte in
wat plaetsen dat inden lande van Gelre gelegen is, in
mijns Heeren Hartoch Arnolts etc. handen ende gewalt
stellen, zijn gadinge daer mede te doen, en zich off yemandt
van hoere wegen des toe croeden ') noch hinderlich daer
aen toe wesen , nu noch tot geenen tijden, ten zij bij
mijns genedigen Heere wille ofte consent.
Item zij zullen verloven en heel oervede doen mijnen
gnedigen Heeren van Bourgoingien etc., van Gelre, van
Cleve, van Vtrecht, den Heer van Egmondt ende zijne
kinderen , oer landen , luyden etc. , alle die Ritterschap
eh die daer raedt en daet toe geweest ende geholpen mo-

gen hebben , dat zij sus becrechticht zijn, en desgel. zullen
zij verloven die stadt van Graeff, oere borgeren en ingetenen, beyde geestel. en weerlyck.
Item Johan van Kessel eh Barthout van Dryl zullen
verloven als voors. is, en daer toe zal Jan van Kessel
geloven, dat hij nimmermeer beneden Nuis coMen , eft alle
wegen in dat Sticht van Ceulen blijven zall.
Ende Bartolt voors. zal int Sticht van Ludick blijven
en beneden Tricht niet comen.
Item dese oervede zullen zij sweeren asst gewoenl. is,
en des eenen brieff geven dan beer Johan Verdonck, Jan
van Erp , Johan van Kessel , Claes van Haeften , Willem
van Meerwijck, Loeff de Jager, Jan van Blitterswijck,
Bartolt van Dryl, over zich zelven en oock ter Conde over
die anderen mede bezegelen zullen. Item als zij vanden
huyse gaen, zullen zij van borcht in oere handt hebben,
en vallen mijnen genedigen Heeren te voet op haere knyen
eft bloots hooffs, ende bidden hem om Godts wille vergiffenisse, te seggen , dat zij bekennen dat zij tegen haren
rechten Heer gedaen hebben.
Item zoe Jo r Fredrick van Egmondt eh Willem van
1) d.

benioeilijken (zie Teuthonista van Ger. v. d. Schueren , in v.).
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Meerwijck twistich zijn, dat zal op zijn verloop tusschen
beyden blijven staen, en daeromme en zal Willem den
voors. Jo r Fredrick niet verlooven.
Item Thomas van Amerongen te verloven nemmermeer
int landt van Gelre, noch int landt van Cleve to comen,
buyten consent eft wille mijns genedigen Heeren Hartoch
Arnolts.
Item alle die andere vuytheemsche en die geen goedt
inden laude van Gelre en hebben , oock to verloven uytter den laude van Gelre te trecken en niet daer inne te
comen, buyten weten

en

consent mijns genedigen Hee-

ren voors.
Item dit zelve oock voor notarius te bekennen

eh-

daerop

instrument to doen maecken.
Item dit oock aldus gerechtel. toe bekennen voor den
Richter en Schepenen

sl ab:

Grave.

Item hier op alle behoorl. brieven toe macken

eh

toe

geven, daer mijn genedige Heere merle verwaert zij.
Item zullen dese selve terstont nae Nimmegen trecken,
twee dagen daer blijven en alsdan binnen dese naeste xiiij
dagen elck toe trecken eri toe doen als voors. staet.
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TERUGROEPING VAN DEN AMBASSADEUR
Aerssen (1013).

De Heer Brill spreekt over de moeilijkheden , die het
in had in 1613 tot de terugroeping te komen van Francois
van Aerssen, Ambassadeur in Frankrijk, zoo wel voor de
Fransche Regeering als voor de Republiek. Spreker toont
aan, hoe reeds in 1606 de grond werd gelegd tot den wrok
tusschen Aerssen en Oldenbarnevelt, toes Aerssen in zijne
missie ter opdracht van de soevereiniteit over de Provincien aan Hendrik IV niet geslaagd was. Na den flood van
dezen Vorst ontstond er een onverbloemd verschil van staatkunde tusschen Aerssen en Oldenbarnevelt. Deze trok partij
voor het koningschap, terwij1 Aerssen en Prins Maurits de
partij van de protestantsche Prinsen voorstonden.
Zoo Aerssens persoon deswegens onaangenaam zijn moest,
waarom vraagde Maria de Medicis clan niet zijne terugroeping, en waarom riep de Republiek hem niet dadelijk
terug?
De reden is duidelijk. Maria de Medicis moest den
schijn vermijden, dat zij de vijanden van Spanje van haar
Hof Wilde verwijderen, en evenzeer moesten de heerschende
Staatslieden der Republiek den blaam ontzien, dat de voorstander van de Hugenoten hun kwalijk diende. Aerssen
begreep dus zeer goed, dat hij de vijandschap van beide
partijen kon trotseeren. In 1611 besloten de Staten Generaal , niet zonder te doers gevoelen dat zij het bedenkelijke van zijne positie erkenden , het aan hem zelven
over te laten, of hij terug zou komen, al of niet. Daarna
verzocht hij verhooging van traktement. Men sloeg dit af:
bewijs genoeg van ongenoegen. In 1612 vonden de Staten
het weder niet geraden Aerssen te vervangen : men vreesde
te uauwe aansluiting van Maria de Medicis aan Spanje.
Weldra echter nam de Gezant zelf het initiatief: hij ver-
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klaarde , natnelijk , eene reis naar Holland te willen doers,
zeggende dat zijne gezondheid terugkeer vorderde. Zelfs
nam hij een afscheidsgeschenk aan. Nu vreesde Maria de
Medicis weder den invloed van Aerssen in Holland, zoodat
de Gezant van Frankrijk in den Haag, Du Maurier , last
kreeg hem in het oog te houden. De Staten Generaal
besloten , bij absentie van Oldenbarnevelt , hem op nieuw
aan te stellen , maar Holland maakte daartegen bezwaar.
Ten slotte moest Aerssen wijken voor de heftige bemoeiingen van den Franschen Gezant , die duidelijk deed blijken , dat , zoo Aerssen te Parijs terug kwam , hij eene
beleedigende ontvangst te wachten had. Den aldus ontslagen Gezant ontviel de steun van Prins Maurits, daar
men dezen te verstaan gaf, dat, zoo hij Aerssen bleef handhaven , de Fransche Regeering de Fransche regimenten in
onzen dienst zou terugroepen , hetgeen den Prins weinig
naar den zin zou geweest zijn.
De Heer Mr. G. W. Vreede , ofschoon zich met deze
beschouwingen over bet algemeen wel kunnende vereenigen,
meent — met herinnering aan hetgeen hij 30 jaren gelegen
over dit punt schreef, — 1) dat de vrees voor Aerssen aan
het Fransche Hof, misschien wel wat breed is uitgesponnen.
Het heeft spreker verwonderd, dat er gansch niet gewezen
is op het bezwaar dat tegen de terugroeping gelegen was
in de groote verdiensten van zijn varier, den Griffier. Hij
gelooft, dat de vorige spreker de politieke kwestie te veel
voor de personeele heeft op den voorgrond gezet.
De Heer Dr. W. G. Brill meent dat het gevaar, hetwelk
Frankrijk van de partij, door Aerssen voorgestaan, te duchten had , niet te hoog kan worden aaaigeslagen.
De Heer Vreede heeft voorts eenige bedenking tegen
het beweren , dat de demon du midi (door wien Du Maurier

1) Lettres et Negociat. de Paul Choart, Seigneur De Buzanval et de
Francois d'Aerssen , p. 463 suiv. Leide, 1846.
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blijkens zijne redevoering, door Prof. Brill aangehaald,
Aerssen geinfluenceerd achtte) Spanje zoude zijn. Spreker
meent dat het wel op Venetie kan doelen, waarvoor hij
zijne redenen aanvoert,

JOHANNES ARNOLDITS CORVINTJS.

Men heeft te regt of ten onregte — bet is het doel
Diet hier deswege in eenig onderzoek te treden — Remonstranten , zoo van vroeger als van later tijd , dikwerf
beschuldigd of aithans verdacht van overhelling near de
Roomsche kerk of kerkleer. Wie herinnert zich niet dat
ook Hugo de Groot geenszins aan die verdenking heeft
kunnen ontsnappen en men zelfs een geschrift in het licht
zag verschijnen wider den titel van _Hugo Grotius papizans ').
Ook van den door ons later nog gekenden Hoogleeraar Des
Amorie van der Hoeven hebben eenige Roomsche bladen
sours beweerd of doen doorschemeren, dat hij mede sympathies had voor de alleen zaligmakende kerk, en, om niet
verder te gaan, wij weten alien welke keuze op rijpen leeftijd door een zijner zonen gedaan is.
1k wil alleen bier ter plaatse een opmerkelijk voorbeeld
aanhalen van een in de geschiedenis der Remonstranten
zeer bekend man en van Wiens doorgaans rustelooze bemoeijingen in den heeten tijd voor en ni het Bestand,
ook in Rogge's onschatbare werken over Wtenbogaert,

1) Auct. Jakobus Laurentius (1642) predikant te Amsterdam. Ds.
Koblbrugge heeft er in 1830 een nieuwen druk van uitgegeven, opgedragen aan Bilderdijk, een naneef van lien Laurentius. Ook Dr. Broere
heeft in de Katholiek (ook afzonderlijk uitgegeven) den terugkeer van
Hugo de Groot tot' het Roomsche geloof getracht te betoogen.
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dat is zoowel in zijn Leven') als in de menigte Brieven van
dien grooten man, welke door ons G-enootschap zijn uitgegeven, op zeer vele plaatsen herhaaldelijk sprake is. Ik
bedoel namelijk Johannes Arnoldus Corvinus. Deze man,
waarschijnlijk te Leyden a) tusschen 1570 en 1580 geboren
en eigenlijk Ravens genaamd, werd daar ter stede in 1606
zesde predikant. Hij was een zeer ijverig Remonstrant
en schreef een groot aantal boeken en pamfletten tegen
Donteclock , Gomarus, Bogerman en anderen.

.
In 1619 werd hij door de Synode afgezet en verkeerde

sedert, op raad van zijne partij, meestal buitenslands onder den verdichten naam van P. Jorissen. In 1623 beyond
hij zich te Charenton met het doel om te Orleans in de
regten te promoveren. In 1629 en later woonde hij o. a.
te Norden in Oost-Friesland, waar hij de Evangeliebediening verliet en de Regtsgeleerdheid beoefende. Daarna
in 1632 zette hij zich eerst te Leyden en vervolgens te
Amsterdam neder, alwaar hij , behalve dat hij er als een
bekwaam advokaat bekend werd, ook collegien hield in de
Regtsgeleerdheid 3) en mede eenige regtsgeleerde werken

1) Johannes IFtenbogaert en zijn tied, door Dr. H. Rogge, I. II. Amst.
1874/5.
2) Hij wordt ook Corvinus a Belderen genoemd en zou dus mogelijk
in het gehucht Belder in Zeeland geboren kunnen zijn. Het is niet wel
te bepalen wear hij gestudeerd heeft. In het Album Studiosorum , te
Leyden in 1874 uitgegeven, komen een aantal Corvinussen en Ravens voor,
maar geen dezer kan Johannes Arnoldus geweest zijn, naar de aldaar
vermelde jaartallen. In hetzelfde Album staat op den 10. Februarij
1594 als Litterator ingeschreven Johannes Arnoldi , dat is naar de gewoonte van dien tijd Arnoldi filius, met weglating van den familienaam.
1k denk dat met dezen onze Ravens bedoeld is.
3) Van der Aa, Biogr. Woordenboek III. 753, zegt dat sommige schrijvers verkeerdelijk van hem gemeld hebben, hoe het alleen aan het belijden van Remonstrantsche gevoelens was toe te schrijven, dat hij aldaar
niet als Hoogleeraar werd beroepen.
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uitgaf , waarvan een Enchiridion juris civilis en Blernenta juris
civilis de bekendste en langen tijd gebruikte zijn gebleven.
Hij overleed to Amsterdam in Januarij 1650. Het is van
diens mans overgang tot het Roomsche geloof, dat ik bet
bewijs, denkelijk niet in originati, maar in copie voor mij
heb liggen, welk in elk geval opmerkelijk stuk ik bier in
extenso woordelijk laat volgen:
„Ick Johannis Arnoldus Corvinus bekenne dat ick na
„scherpe ondersoeckinge van dese verwerde ende ten hooch„sten bedroevende verheydentheyt der opinien , die rechte
„relige aengande, ten letsten door Godts gratie hebbe
„bevonden die waere eenige zalichmakende relige to zijn
„de Cathelycke Apostolycke romaine, in welcke ick ver„clare to willen leven ende sterven, ende renuncere over„dien alle secten ende heresien ende voornaementlijck der
„Arminiaenen, Sociniaenen ende Pelagiaenen, verwerpende
„derhalven alle y wat ick, noch in dolinge sijnde, oyt hebbe
„tzij geleert tzij geschreven , de Catholycke Apostolycke
„Romaine kercke contrarie sijnde, welcker kercke ritus
„gelegentheyt ofte staet cermonie ick volkomen aenneme
„ende altijt verclare, so Godt mij Langer in tleven hout,
„tzij met publike ofte prive schriften onder mijn hant, tzij
„met publike breder getuygen , ten ware die goede Godt
„mij met crancte hadde besocht, hebbe derhalven mijn
„soon dit gedicteert ende bevolen te schrijven in bijwesen

„ende aenhooren van Cornelis Dirxsz. Cool ende Lucas
„Keylert. Gedaen den 28 December 1649 in Amsterdam.
Johannes Arnoldus Corvinus.
Bet bovenstaende mij bij mijn vader te zijn gedicteert
„bijgeschreven bij hem onderteyckent getuyge ick”
Arn. Corvinus.
„Gelijck wij ondergeschrevenen mede getuygen present
„geweest te zijn ende sien onderteykenen, datum als.voren.”
Lucas Keylerts,
Cornelis Dirxs Kool.
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De eigenlijke of om zoo te zeggen officiele overgang had
dus plaats op 28 December 1649, korte dagen voor zijn
verscheiden, maar het is waarschijnlijk door den invloed
van zijn zoon Arnoldus Corvinus (later Hoogleeraar in het
kerkelijk regt te Mainz en Geheimraad van den Keurvorst
aldaar), die verzekerd wordt reeds in 1644 katholijk geworden te zijn'), dat men den hoogbejaarden vader ter elfder
ure de bewuste verkiaring heeft doen afleggen.
Uit de door Rogge medegedeelde Brieven schijnt er al reeds
vroeger eenige vrees omtrent wankeling der gevoelens van
den ouden Corvinus bestaan te hebben. Wtenbogaert
schreef hem 12 Mei 1629 2) : „Twee dingen alleen sal ik
„IT E. zeggen: 't Een dat ick wensche , jae seer hartelick
„verlange to weten , hoe het met U E. is, niet alleen nae
„het lichaetn, maer insonderheyt nae 't gemoet. Ick hoope,
„ja vertrouw vastelick, wel; evenwel wensch ick dat te
„mogen verstaen met een briefken van uwer E. hand."
Het antwoord van Corvinus uit Norden dd. 14 Mei 1629 3)
was vrij dubbelzinnig. Hij vraagt daarin o. a. : „Heeft
uwe E. uyt eenich opinie van mij geoccupeert, dat ick
Cathotyck zoude werden , willen dan die redenen wel verstaen", en meer dan naar den toestand van zijn gemoed
to vragen had toch Wtenbogaert niet gedaan, of het moet
in een anderen , onbekend gebleven brief geweest zijn,
hetwelk te eer waarschijnlijk is, daar bet wel haast on1) Sommigeu zeggen dat Arnoldus Corvinus eerst nh den dood zijns
vaders het Roomsche geloof aannam, maar uit het door mij medegedeelde stuk zou ik meer hechten aan een vroegeren overgang. De bier
bedoelde Keurvorst was Johannes Philippus van Schiinborn, geb. 1605,
t 167 3. — In het Biographisch woordenboek van J. A. de Chalmot,
VII. bl. 338, wordt vermeld dat Johannes Arnoldus Corvinus Geheimraad en Professor te Maintz zou zijn geworden , maar dat is blijkbaar
eene dwaling en is eenvoudig de zoon met den vader verward.
2) III. 2e Afd. bl. 441/2.
3) Ill. 2e Afd. bl. 44316.
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mogelijk in lien lijd kan geacht worden , dat tusschen de
twee hier boven bedoelde brieven uit 's Hage en Norden
slechts Brie dagen verloopen zouden zijn.
Het blijkt uit de correspondentie tusschen Corvinus en
Wtenbogaert evenwel, dat de verandering van professie
van eerstgemelden en zijne weigering tevens om de zoogenaamde Akte van Stilstand te teekenen, reeds then,
dat is nog circa twintig jaren voor zijn bepaalden overgang, groote verbittering tusschen hem en de Remonstranten had verwekt. Het is voor Wtenbogaert bespaard
geworden de eindbeslissing van Corvinus te beleven. In
1638 voerden beide nog briefwisseling, maar de beroemde
vroegere hofprediker van Prins Maurits en vriend van
Oldenbarnevelt stierf den 4en September 1644, dus nog
vijf jaren voor den mogelijk door hem gevreesden of vermoeden stap van zijn vroegeren geestverwant. Het is opmerkelijk dat Corvinus in Januarij 1648 , dus een jaar voor
zijn overgang, eene lijkrede hield op den in die maand te
Amsterdam overleden Caspar van Baerle, met wien hij
immer op zeer vriendschappelijken voet verkeerd had en
die wel het allerminst ooit verdacht is geweest in zijne
overtuigingen gewankeld te hebben. Voor den Heer Rogge
zal mijne mededeeling ook denkelijk wel geheel nieuw zijn,
tenzij uit het derde of laatste deel van Johannes Irtenbogaert
en zijn tiid mogt blijken, dat bet feit der geloofsverandering
van Johannes Arnoldus Corvinus hem mede van elders,
uit den rijken schat van hem ten dienste staande bescheiden , bekend ware geworden.
Utrecht.

J. I. D. Nepveu.
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REINOUD III VAN BREDERODE.

Reinoud III van Brederode, Heer van Vianen, Ameide
en Havrincourt, Ridder van het Gulden Vlies en Burggraaf van Utrecht , was reeds vOcir den flood van zijn varier
Walraven, die, naar men verhaalt, den Men Januari 1531
overleed, hoog in aanzien bij Karel V, die hem tot zijnen
Raad en Kamerheer had aangesteld. Paulus Voet zegt van
hem in zijn: Oorspronck, voortganck en daeden der Doorluchtige
Heeren van Brederode, 1656, b1.105: ,,Hij was een Heer vol
vigeurs, onvertzaecht, hoochmoedich." Het laatste blijkt wel
vooral uit hetgeen omtrent zijn wapen voorviel. Hij hechtte
blijkbaar groote waarde aan zijne afstamming uit het Hollandsche gravenhuis en achtte zich een wettigen afstammeling van graaf Dirk. Daarom wenschte hij dan ook
zijne regten op die afstamming openlijk te handhaven, en
besloot den barensteel, die zijn geslacht op het wapen van
Holland voerde, weg te laten en het geheele wapen ongebroken te voeren. Derhalve deed hij het wapen van
Holland aan de deur zijner woning en te Utrecht aan de
poorten aanslaan , en gebruikte het „inden joietten ende
tornoyen van wegen zijne K. M. vercundicht in de stadt
van Gendt." Ook schijnt hij zich den titel van Graaf van
Hollai:d te hebben toegeeigend, welligt omdat hij meende
nu, na het uitsterven van den oudsten tak, op dien titel
aanspraak te kunnen maken. Want dat hij iets meer zou
bedoeld hebben dan een erfelijken titel te hernemen, is
niet waarschijnlijk en wordt door het gebeurde wederlegd.
Karel V echter wilde dit niet toelaten en er ontstond
over die verandering van het wapen door den beer van
Brederode een vervolging „voor veel goede en notabele personnaigen, ridders van den oerdene van den gulden vliese,
thooftpresident ende luyden van zijnen secreeten raede en
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anderen." De Heer van Brederode werd gehoord, zijne
productien en schrifturen onderzocht en een provisioneel
verbod uitgevaardigd, om „van nu voertan te gebruycken
die voors. naem ende wapenen van Holland en hem wijders
een jaar tijd gegeven om verder te mogen doers blijken van
recht en intentie , terwijl de Keizer zich uitdrukkelijk voorbehield, om als de Heer van Brederode naderhand mogt
wagers om weder eigenmachtig tot enige tijt hiernae weder
an te nemen die voors. naem ende wapenen van Holland ,
dan naer bevind van zaken te ordonneren." Deze provisionele uitspraak we'rd den 16 en Jan. 1531, te Brussel, waar
toen Karel V zich ophield, gegeven, en ook te Utrecht
door een wapenheraut afgekondigd den

17en Februari 1532.

Verg. de mededeeling van uitspraak en afkondiging in
Van der Monden, Utrecht voorheen en thans, III. D. 1. St.
p. 34-37.
Men ziet hieruit, dat het eigenlijk niets meer was dan
eene aanmatiging, de zucht van een trotschen edelman
om een zuiver wapen en een weidschen titel te voeren.
Paulus Voet deelt ons eene protestatie mode van heer Reinoud van Brederode, die hij na het horen dezer beslissing
zou hebben uitgesproken tot den Keizer. Van waar hij
die heeft, blijkt niet; maar zoo zij waarlijk van hem afkomstig is, drukt zij juist zijne bedoeling uit, dat hij niet gehandeld had „met die intentie dat ick meynde dat mij
eenich recht soude competeren op den Graefschappe van
Holland ; alleen heb ick voorgehad te betoonen, waer van
daen ik ben gesproten." Trouwens, hoewel van een verder onderzoek of nadere beslissing na 1531 niets meer
blijkt, het bleef Brederode vergund het wapen van Holland avec un lambeau te voeren en heer Reinoud gaf later,
tot bewijs zijner afstamming, eene Genealogie uit met hout•
sneden , waarin hij zijne afkomst van Dirk I aanwees en
waar tegen niemand opkwam. Wel een bewijs, dat hij vast
bleef houden aan zijne bewering en er prijs op stelde, dat
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die erkend bleef, en niemand , allerminst de regering,
heeft hem dit euvel geduid, slechts dit, dat hij zijn wapen
veranderen en een nienwen titel zou aannemen, Wilde zij
niet toestaan.
Men heeft er echter later veel meer van gemaakt en de
zaak eene veel grootere beteekenis gegeven, en vreemd is
het, dat Paulus Voet , die op bl. 13 dit toonde to gevoelen , Loch op bl. 105 zich er door heeft laten medeslepen,
die daarna wederom door Kok, Vaderl. woordenb., VIII. bl.
1007 is nageschreven. Men zou somtijds meenen dat Reinoud zich aan hoogverraad had schuldig gemaakt, als men de
berigten las. Als voorbeeld wjs ik op Pontus Heuterus,
die de geheele zaak op het jaar 1540 verhaalt en in verband brengt met de onlusten to Gent en 's Keizers verblijf aldaar. Zie Kier zijne eigene woorden, Rer. Austr. XI.
c. 15: Haesit Caesar per tres menses Gandavi et inter
Flandriae senatores publice jura dixit, lath capitis bonorumque sententia contra Reinerum Brederodae dominum,
qui , ducta e Marcanis uxore, cum its se Francorum regi
addixerat , Hollandiae Zeelandiaeque se comitem, quod ex
his ortum duceret, futurum sibi persuaders ac proinde
gentilicia Hollandiae comitum insignia aperte ferens. Sed
domitis Gandensibus Caesar paulo post sententiam moderavit ac per horam in genua, praesente senate Flandriae,
Preside Hollandiae, praecipuis Proceribus, dum Caesar eum
alloqueretur, sedenti vitam donavit. Woordelijk is dit nageschreven door Haraeus, Anal. Brabant. I. p. 617. 1k dacht
eerst, dat wij bier een ander geval hadden , later voorgevallen, maar dit is werkelijk zoo niet , het is slechts eene
Voorstelling van het in 1531 gebeurde, betrekkelijk het
wapen en den titel.
Hoe weinig de Keizer daarin hoogverraad of miskenning
zijner regten zag is wel daaruit duidelijk, dat hij Reinoud to
Atrecht, toen hij daar in December van hetzelfde jaar 1531
een kapittel hield van de orde van het guide vlies, onder de
27
xxxi. J.

418

Reinoud III van Brederode.

Yliesridders opnam, zie de lijst bij Ferreolus Locrus, Ohm.
p. 598. Nog meer blijkt dit hier uit, dat de Keizer hem
den dag na de uitspraak der provisie, den

17en Jan. 1531,

beleende met de Stichtsche leenen, Welke beleeningsbrieven wij hier doen volgen, zoo als zij ons weiwillend zijn
medegedeeld door den Heer J. H. Hofman, R. C. Priester
en Pastoor to Everdingen.
I. Bij den Keyser.
Lieve Getrouwe. — Wij hebben, als heere van den lande
van Uuytrecht, verlijt den heere van Brederode de leenen,
die hij van Ons als heer van Uuytrecht voirs. houdende es,
daerof die verelaringe hierna voleht: In 't ierste 't gerechte
van Jutfaes, item de burchgraefschap van Uuytrecht, item
dat huys ter Haer mitten vrijthoff ende met sijnen toebehoeren , item Hederickert-weert, gerecht ende erve, item
die hofstede to Maeckenborch mit vierendetwintich morgen lants, item dat huys ende die poerte ter Ameyden
metten alingen lande ende thienden die Baer inne gelegen
zijn, ...(zoo als zijne voorvaderen die)... gehouden hebben. ') Soe is 't dat wij u bevelen, dat ghij van den voirs.
verlijt den voirs. heere van Brederode doet expedieren,
bij onsen greffier van onsen leenen, behoirlijcke verlijbrieyen onder 't zegel van onsen leenhove, nae de gewoente
aldair geobserveert ende de registeren van denselven ons
lande. Ende overmits dat in de verclaringe, bij den voirs.
heere van Brederode overgegeven, in 't eynde stont: „voerts

1) Kabinet van Ned. en Kleef. Oudhed., VII. IA. 232, deelt ons merle:
Item noch beleent beer Walraven, Heer tot Brederode, Vianen, ter
Ameyde ende van Heemsroede in 't gerecht van Jutphaas ; item die Borchgraefschap van Utrecht; item dat huys ter Haer mitten vrijthoff ende
mitte sijnen toebehooren ; item Hederyckerweert, gerecht ende erve; item
die hoffstede in Maeckenborch mit 24 mergen lants .... Actum Duurstede anno 1497.
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alle alsulcke leenen ende goeden, als de heeren ende vrouwen van Vianen ende van der Ameyde van den Gestichte
houden", dat to generael is, — Wij ordineren u, dat ghij
denselven heere van Brederode dairaf doet geven specificatie ende verclaringe van dien, om die in deselve verhjbrieven alsoe to stellen. Ende indien de voirs. heere van
Brederode daertoe nyet bereet en ware, ghij zult hem
dairtoe dach moegen geven, hetzij van een half jaer oft
van een geheel jaer, om daerenbinnen de specificatie van
dien to moegen overgeven, ende oick volgende dien hem
dairaf zijn verlijbrieven to geven, alsoe 't behoeren sail.
Ende des niet en laet. — Lieve Getrouwe , God 4 met
u. — Gescreven tot Brussel den xvii9 dach van Januario
anno xvcxxxi.
(Get.) Charles. (Lager stond) H. de Zoeten.
Naar 't oorspronkelijke op papier.

II. Anna van Nuwenaer, vrouwe weduwe tot Brederode, tot Vyanen ends ter Ameyde etc. ')
Doen to weten, dat wij myt handen ons voeghts, des
edelen ende walgeboren Wilhems graven tot Nuwenaer
ende heeren tot Beedtber etc., ons fiefs brueders, soe wal
voer onzen kinderen als voer ons overgegeven, opgedragen
ende vertegen hebben allots rechts ende toeseggens, als
wij hebben of hebben mochten opten huyse, heerlicheyt
ende gueden van der Ameyde , soe wall in den leenen als
in den eygen , in douarien als in gronteygenscap , — tot
behouff des edelen , walgeboren heeren Reynoults, heeren
tot Brederode, tot Vyanen, borchgreven t'Utrecht ende
heeren ter Ameyde, ons beminden schoonzoons, ridderen ,
— ende versoucken de K. M. off derselver gewaerden
Stadtholder der leenen sijnre M. furstendoms van Utrecht,
1) Heer Walravens tweede gemalin, gestorven 1535,
27 *
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soe wal over onder kinderen als over ons, den voirs. onzen
lieven schoonzoen to willen verleenen behoirlicke investiture ende beleeninge van den gedaen voirs., soo verre
't sijnre Mt aengaen mach ; belovende 't solve voer guet
gestendich ende van weerden to houlden. Ende hebben
des tot oerkonde ende kennisse onze gewointlijcke hanteyken hier onder gestelt, ende tot meerder vesticheyt gebeden
den edelen ende wallgeboeren greven tot Nuwenaer etc. voirs., deze onze overgifte als voight ende mom•
ber over ons ende onsen onmundigen soen Baithasar merle
to willen onderscriven ende beteykenen; welck wij Willem,
greve tot Nuwenaer ende heer tot Beedtber voirs. etc., ten
versuecke ende in den naeme als boven, alsoe gheerne
gedaen hebben.
Actum den 7 en dach van Februario anno
vijfthienhondert een ende dertich, nae gemeyn scriven.
(Get.) Anna van Nuwenaer.
Wylhem.
Naar 't oorspronkelijke op papier.

III. Marie, bij der gracie (voids coniginne douaigiere
van Hongrie ende van Bohemen, ertzhertoginne
van Oistrijck , regent. ende gouvernan..
Lieve Beminde. Wij hebben ten vervolghe van den
heere van Brederode gesien uluyder acte van der date vien
van der voirleden maent Februari, in den weicken ghij
verclaert die redenen dairomme ghij hem nyet geexpedieert
en hebt zijn verlijbrieven van den investiture, hem gedaen
bij den Keyser onsen lieven heere ende brooder, van den
goeden die hij van zijn Ma t houdt als heere van Utrecht,
to weten : d'eerste datter egeen mannen van leen genomineert en staen , ten Zen datter gheen plaetse oft dach
gestelt en wort, dat dit verlij ghedaen es, ende ten

3en

alsoe de voirs. heere van Brederoede begeert in 't solve
verlij gestelt to hebben een generale clausule van „al al-
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,,sulcke lenen ende goederen als de heeren ende vrouwen
„van Vyanen ende van der A.meyde van den G-estichte
„houden". —_Waerop wij u laeten weten aengaende 't eerste , dattet van egeene noode is , daer de Keyser in persoene eenige lenen verlijt , als Kier, leenmannen daer bij
to hebben ; van tweeste , ghij suit de date mogen stellen
van den xen ofte elfften in Januario voirleden ende als
van 't Ilide, ghij hebt wel gedaen, daerinne geachtervolcht
to hebben 't bevel van den Keyser ende ..,(gedifficulteert)...
dat zoe generalic in de verlijbrieven to stellen , ten zij
dezelve heer van Brederode overgeve de verclaringe ende
specificatie als 't behoert. Maer nyettegenstaende d'andere
swaricheden. Wij ordonneren ende bevelen u, Stadhouder,
den voirs. heere van Brederode zijn verlijbrieven van den
goeden , die hij aldair houdende es, to expedieren navolgende de register aldair zijnde , zoe dat behoirt. — Lieve
Beminde, God zij met u.
Geschreven tot Brussel den
iiiien dach van Maerte

xvexxxi.

(Get.) Marie. (Lager stond) H. de Zoeten.
Naar 't oorspronkelijke op papier.

IV. Eerbare, Wijze, Voersienige Vrant.
Nae vruntlicke groetenisse, houden wij u wal indachtich 't inhouden van den brieff, die ghij an ons gescreven
hebt beruerende d'expeditie van oussen leenbrieven; wairop
wij u voor antwoorden scriven , dat wij in der wairheyt
nyet en weeten , dat wij eenige Stichtsche leenen meer
hebben , dan wij omme gezonnen hebben. Indien oick
eenige leenen , die wij behoiren to houden, bevonden waren, wij zijn altijt bereit diezelve to verzoecken , als 't behoirt. Begeeren dairoipme , dat men ons expedieren wilt.
Hiermede wilt Gode bevolen blijven. Tot Hairlem xie
Martii
xlix nae scrijven 's Hoofs van Hollant (-1550),
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Reynoult, beer tot Brederode, vrijheer tot Vianen , borchgrave tot Utrecht, beer tot Havrincourt, ter Ameyde etc.
(Get.) R de Brederode.
Was geschreven aan Jacob van Brouchoven, Canunnik
van St. Marie en Griffier van leenen t'Utrecht.
Genomen naar 't oorspronkelijke op papier.

Bij den laatsten brief merkt de hoer Hofman op :
„Hoewel wij betuigen mogen, de voorgaande stukken
met zorg te hebben afgeschreven, geraken wij toch over de
juistheid der dagteekening van den laatsten brief in twijfel , zoo dat wij vreezen of niet juist gelezen of niet recht
afgeschreven to hebben. De brief dunkt ons in onmiddelijk verband te stamil met de voorgaanden, 't geen echter bij
den grooten afstand van ongeveer 19 jaren bezwaarlijk valt.
't Doet ons daarom wel Teed, dat wij niet meer in de gelegenheid zijn van het oorspronkelijke nogmaals inzage to nemen."
Het zji mij vergund hier nog eene andere gissing bij te
voegen. Paulus Voet zegt, dat Walraven, Reinoud's vader,
den

Hen Jan. 1531, twee dagen voor de uitspraak to Brus-

sel, en drie dagen voor de beleening zou gestorven zijn.
1k weet niet van waar Voet die dagteekening heeft ontleend, maar ik onderstel dat Walraven eenige maanden
vroeger gestorven is en dat bet aannemen van het wapen
en van den titel en het aanslaan daar van to Utrecht, juist
in verband stond, even als de gevolgde beleening, met de
opvolging van beer Reinoud aan zijnen overleden vader.
Daar door toch verklaart zich het een en bet ander gemakkelijk, terwijl het antlers onopgelost blijft hoe Reinoud
zijn wapenen veranderen en een titel aannemen kon, terwijl hij nog niet het hoofd van zijn geslacht was en hoe
hij reeds drie dagen na zijns vaders flood, die to Vianen
overleed, to Brussel beleend kon worden met diens leenen.
Mr. B. J. L. de Geer van Jutfaas.

ELFDE VERGADERING,
22 Mei 1875.

HET LOT DER DUITSCHE RIJKSSTEDEN. - BRIEF AAN JOH,
IN DE BETOITWE. - DE VORMING VAN HET OVERSTICHT.
STITKICEN BETREKKELIJIC DE 0.-I. COMPAGICIE.

DE DUITSCHE RIJKSSTEDEN.

De Heer Dr. W. G. Brill spreekt naar aanleiding van
een artikel in in het Zeilschrift des hiss. Vereins fur Schwaben and Neuburg , I. 1, over Augsburg. De geschiedenis
dezer stall doet ons een blik werpen op het lot der Baitsche Rijkssteden , die , Bens groot en machtig, later alle
beteekenis verloren. In Augsburg kregen in 1368 de Gilden deel aan de regeering ; onder Karel V werden de
patricische geslachten in macht hersteld en de Gilden
onttroond, en de 30jarige oorlog heeft verder de vrijheid
der steden vernietigd; slechts de vorstelijke residentiesteden werden verheven. Indien in ons Vaderland de poli
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tiek van Oldenbarnevelt had gezegevierd, zoude in NoordDuitschland het lot der steden gelukkiger zijn geweest.
Zelfstandig geworden , zouden zij hare vrijheid hebben kunnen verdedigen.
■■••■••■■••■=•■•■■••■••■■•■•.....................,

BRIEF AAN JOH. IN DE BETOUW.

Be Ileer A. A. Looijen legt over onderstaanden anoniemen open brief in drukletters geschreven, aan het adres
van den oudkundigen Johs in de Betouw, waarvan, zoo als
bet schijnt, eene kopie onder de prinsgezinde ingezetenen
to Nijmegen ter lezing werd rondgezonden.

Aan Johs in de Betouwe.
1k hebbe uw uytgegeevene Brochure: Lot,qevallen van den
Burgt enz., met genoegen en agting voor den oldheytskundigen schriver geleezen tot pag. 72, wanneer ik mi ergerde
en dagt daar legt nu al zyn eer, nu by zyn haatelyke partidigheid ondekt in de aanmerking, en na alle waarschynelike vooruytzigten zoude het dierbaar Vaderland nimmer
in zoo veel onheil zyn needergestort, had men eenen anderen weg betreede van vergeeving, vergeeting, zuyvering,
opoffering enz. Gy spreekt niet van hadden de keezen
nooyt dit of dat gedaan, nooyt gewoelt. Maar gy smeelt
hier op het Huys van Orange en de waare lands Regenten
van lien tyt, en wilde dus dat, na de eene party het
land en yolk in oproer en verwarring gebragt had, door
duyzende weegen van verraat, al van 1777 en 1778 of aan
met de rebelleerende Amerik. en Franschen, omkoopingen,
clwarsdryven in slands vergaderingen, frustreeren der exe-
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cutien van genoomeie besluyten , schelden , vloeken , lasteren, spotten, zelfs met de vrouwelykheid van Stadholders
overleedene vrouwe moeder,, in blauwe boekjes, liedjes,
prenten, couranten vooral Deltsche en Diemermeersche, —
de ander° parthy daar na maar zoude gedaan hebben, zoo
als er staat Matth. 5 vs. 39. Dan waaren zy meer dan
menschen geweest.
Dat 's lands Regenten sulk landverraat teegen bun eed
en pligt, maar alles vergeete hadden moeten en moogen
passeeren, zonder eenige voorzieninge to moogen doers,
daar men d'schande voor de patriotten uyt de werkies van
Blauw en van Irhooven van Dam, item Memorie van den
gew. Franse Minister De Maulde kan zien , hoe wynig zy
nog gerust of gerust zoude hebben.
Weet gy? welke eedelmoedige opofferingen al den Stadholder heeft willen doen? ja meer dan den Graaf van
Gortsz uyt naam des Koonings van Pruyssen good vond,
heeft lien goeden Vorst willen doen ; maar die hoogdraavende v. d. Cappellen met eenige, uyt eygen belang onvergenoegde Qf kaale jonkers, door hem opgeruyt; verwaade
Pensionarissen van Berkel, Zeeburg, Visscher, den amalgamist en de Gyzelaar met hun aristokratische en opgewonde aanhang, willen alles hebben en zyn Hoogheid voor
jongen verslyten ; dit weet ik, gy en elk die koelzinnig en
onsydig de saaken beschouwt, seeker ! — Hadde uw dit
ook aangehaalt, en dat er dus aan byder zyde moogelyk
abuyzen plaats hebben ! dan hadde uw de waarheid gezegt
en zig van vuyle partydigheyd fry getoont ! Foey, lasteraar!
Zoo ook haalt gi van ter zyde aan, als of uw mede Regenten ontrouw de stad verlieten, gy en den op two weegen hinkende de Byer, maar standvastig gebleeven zyt.
Die braaven wisten, dat zy uw en de Byer, die egter zoo
veel goods van bet Huis van 0. genooten hebben , als
heymelyke Franschgezinde Regenten tot vyanden, met de
meeste burgers, die zoo na die zaalige Fransche broe-
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deren (vyanden van buyten) verlangden van binnen , en
dus alles te vreeze hadden van zulk volkje, bedwelmt door
de leer der Franschen, welke ons nu helaas zoo plukken
en nog ten gronde toe ruineeren, zoo de Engelschen ons
eyndelyk door Gods hulpe niet redden, gelyk al door zoo
veele brave manners: Kluyt, Rendorp, Meerman enz. voorzegt is, en nog voorzegt wert in de werkies : Schets van
misbruyken in de RiTtspleeging omtrent neutraale scheepen , neevens gewigtige bedenkingen opzigtelyk de Fransche kaperyen , en
Neederlandsche Staatsgebreeke en derselver geneesmiddelen 1797.
Waar van ik uw raade vooral de 12 laaste gags . te leezen,
en als gy en alle nadenkende, door intriguanten mislyde
patriotten , dan gees minagting voor roervinken en een
knaagend berouw hebt, dat gylieden land, kerk en yolk
zoo hebt helpers ruineeren, en nog al hollende in ons
verderf voortdraaf, dan zegge ik, dat gy ongelukkige, door
God verlaatene en verblinde, beklaagenswaardige schepszels zyt, en op uw past het middelste gedeelte van 't 24
vs. by Matth. 26.
Boxtel.
Verder ront te zende.

(was get.) V. D. K.
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DE VORMING
VAN

HET OVERSTICHT.
Mededeeling van den Heer

Mr. B. J.

de Geer van htfaas.

I.
De landstreek, die later de Provincien Overijssel en Drenthe uitmaakte, bestond oorspronkelijk uit verschillende gouwen, die later graafschappen, daarna drostambten werden.
Zij hadden eene bevolking van Saksischen scam, die, steeds
naijverig op hare regten en gewoonten, lang vele herinneringen aan vroegere regtstoestanden bewaard heeft en
krachtig hare zelfstandigheid en onafhankelijkheid tegenover den landsheer, den bisschop van Utrecht, heeft gehandhaafd.
Weinig is ons van de geschiedenis en den regtstoestand
dier gouwen en graafschappen bekend.
In het noordelijk gedeelte van Overijssel, aan Friesland
en Drenthe grenzend en ten westen zich uitstrekkend,
waar nu de Zuiderzee ligt, lag de Pagus Forestensis, eene
zeer boschrijke streek, waarin de Keizer een uitgestrekt
jagtregt op grof- of koningswild had, hetwelk in 943 tot
het graafschap van graaf Everhard behoorde. Reeds toen
lag er een plaats Fulnaho in , van welke dit woud zjn
naam ontleende. Ook het ten oosten aangrenzend Drenthe
door denzelfden graaf Everhard bestuurd, was toen evenzeer
weinig bevolkt en bevatte bosschen, waar ook het jagtregt op het koningswild aan den Keizer behoorde. Beide
pagi behoorden derhalve tot hetzelfde graafschap, hadden
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denzelfden card en vormden met hunne woudeu de grens
tusschen Saksers en Friezen. Te gelijker tijd verkregen
dan ook in beide pagi de Utrechtsche bisschoppen hunne
wereldlijke regten en hunne magt. — Het zijn juist de
beide brieven , waarbij Otto I het jagtregt aan Balderik ,
den Utrechtschen bisschop, in 944 afstond, waarin wij het
eerst van deze gouwen melding vinden gemaakt. Toen
bepaalde de Keizer : ut nullus comitum aliorumque hominum in pago forestensi, qui est in comitatu Everhardi,
cervos, ursos, capreas, apron, bestias insuper quae teutonica lingua Elo aut scelo ') appellantur, venari absque
praelibatae Cathedrae praesulis permissu praesumat. Volumus quoque ut in eodem pago ac in sylva quae nuncupatur Fulnaho ac universis finibus ejus — praedictae Traject. eccl. jus servetur forestense utpote nobis in nostris.2)
Hetzelfde regt scbonk hij in Drenthe.
Eerst honderd jaar later ongeveer verkreeg de bisschop
van Utrecht in deze streken eene veel grootere magt.
Reeds in 1006 had Keizer Hendrik II het jagtregt op
koningswild in pago Trente nominato, en ook wel in het
bosch Fulnaho in den pagus forestensis, uitdrukkelijk aan
den bisschop bevestigd, welke streken toen tot den Comitatus Baldrici behoorden 3). Of nu werkelijk in 1024
Hendrik II reeds aan bisschop Adelbold het graafschap
1) Cf. der Schelek, von Pfeiffer in Germania, VI. p. 225-231. De
Wal, Bijd. lot de qesch. en oudh. van Drenthe, p. 68. Acker Stratiugh,
1. p. 89.
2) Het charter is slordig uitgegeven in Heda, p. 83. Dat omtrent
Drenthe, t. a. pl. p. 84 onvolledig. 1k vergeleek die met het HS. der
ond-bisschopp. cleresij, waar beide charters het onderschrift hebben : Data
VI kl. Decembris anno Domini necccxmill. indictione prima, anno domini
Ottonis invictissimi regis vim. Actum palacio legio quod dicitur Walahusan. Op dezelfde plants zijn zij dus gegeven en op denzelfden dag
in 944.
3) Heda p. 102, Het charter omtrent de sylva Fulnaho is verloren,
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Trenthe gegeven heeft, komt mij twijfelachtig voor '). Wel
was de Keizer in Utrecht geweest en had daar plechtig
de inwijding van de herbouwde cathedraal bijgewoond, zoodat daarin wel aanleiding voor die gift kon bestaan ; maar
toch is het zeker, dat ook later nog, tot 1046 , de bisschop de graven-regten aldaar volstrekt niet bezat of uitoefende. Integendeel, in het volgende jaar 1025 bevestigde
Keizer Coenraad II eenvoudig het jagtregt des bisschops,
in pago Trente vocato, quod est in comitatu Temmonis;
in 1040 schonk Keizer Hendrik III, toen hij zich in Utrecht
bey ond, de goederen Uphelte, Withelte , Pithelo , quae
Uffo et fratres ejus in comitatu Trente tenere et possidere
visi suet a), Welke goederen zij pro nefanda temeritate in
judicio victi , welligt in een to Utrecht toen gehouden
hofgerigt, hadden verloren, met alles wat er toe behoorde,
in vrijen eigendom aan de Utrechtsche kerk, en op denzelfden dag gaf dezelfde Keizer ook aan de Utrechtsche kerk
tale predium quale visi fuimus tenere in villa Cruoninga
nuncupata, in comitatu Trente situm — cum omni ejusdem
comitatus strictione, monetis, theloneis, causis agendis et
discutiendis, cum omnibus appendiciis et pertinentibus 3).
Veel is er wel over den zin van die gift geschreven 4),
maar ik geloof niet, dat men het antlers kan opvatten dan
als eene gift van de geheele keizerlijke bezitting, die het

1) Zie het charter bij Heda, p. 113. Men heeft de woorden : Comitatum de Trente per hanc imperialem paginam nostra jussione conscriptam deinceps habendum damns et concedimus, verklaard als of de Keizer
slechts den bisschop het graafschap in de toekornat toezegde. Dit kan
echter de zin niet zijn. Magnin, I. p. 120. Acker Strating, II. 2, p. 234.
2) Heda, p. 120.
3) Heda, p. 121. Driessen , Monumenta , p. 857, waar het charter
gefacsimileerd gevonden wordt.
4) Ypey en Feith, Oudh. van het Gooreyt en Groningen, 1836. Magnin, I. p. 138. Acker Stratingh, IL 2. 235. Van den Bergh, Handboek , p. 173.
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later zoo genoemde Gooregt, waarmede ook Selwerd werd
vereenigd, bevatte en waartoe toen ook de villa Cruoninga,
waar later de stall Groningen ontstond, behoorde. Deze
villa schijnt tot dien tijd toe de hoofd- en gerigtsplaats van
het graafschap Drenthe geweest to zijn. De Keizer schonk
die toen in vrijen eigendom aan de Utrechtsche kerk met
alle daaraan verbonden regten, en verhief die tevens tot een
vrij afzonderlijk regtsgebied, waarbinnen de bisschoppelijke
ambtenaar nu den regtsdwang en de landsheerlijke regten
zou uitoefenen, zooals dan ook later steeds Groningen en
het gooregt een afzonderlijk en van Drenthe afgescheiden
bestuur gehad heeft ') onder eenen bisschoppelijken praefectus of ambtman.
Toen, in 1040, had dus de Utrechtsche kerk en haar
bisschop nog geen graven-regten in het graafschap Trente
of den pagus Forestensis bij Fulnaho, al had hij ook het
jagtregt op koningswild in de uitgestrekte bosschen en
daarenboven groote eigene en gevrijde, d. buiten 's Graven regtsdwang gestelde bezittingen, en juist dit doet mij
twijfelen aan de echtheid van het charter van 1024, of
althans onderstellen, dat de gift , zoo zij toen gedaan is,
door ons Diet bekende oorzaken buiten gevolg is gebleven.
In 1042 schonk Keizer Hendrik III aan de Utrechtsche
kerk comitatum quendam Agridiocensem 2) sive Umbalaha
dictum — quern prius comes Eccehardus obtinuit 3) , en
in 1046 gaf dezelfde Vorst aan die kerk comitatum , qui
post obitum Goselini ducis nostrae ditioni in Thrente visus
est subjacere 4). Hierdoor verkreeg de bisschop, die altijd
het geestelijk bestuur over deze streken had gehad, als tot
zijn bisdom behoorende, nu ook het wereldlijk gezag, zoowel

1) Ypey en Feith, p. 159.
2) Verg. Racer, II. p. 64 - 66.
3) Heda, p. 123. Racer, Ov. Ged.
p. 66.
4) Heda, p. 124. Magnin, T. p. 156.
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in den pagus Forestensis als in Drenthe, met alle opkomsten en voordeelen daaraan verbonden, dat hij vervolgens
door zijne drosten uitoefende 1).

Natuurlijk werd hij door

den Duitschen Keizer ten gevolge Bier gift met die graafschappen beleend, en had hij sints op het hof Fulnaho
of Vollenhoven een eigen Ambtman of Drost, even als
to Coevorden voor Drenthe. In 1165 stichtte bisschop
Godefridus op dien hof een kasteel tegen de Vriesen 2),
hetgeen aanleiding gaf tot het ontstaan der stad, die in
1354 stadsregten verkreeg.
Tusschen de gouw Thrente ten noorden en die van
Hamaland zuid- en westwaarts lag de gouw Twente, ten
oosten door Bentheim bepaald, ten westen ook aan den
gouw Salon of Salland grenzend 3), later een graafschap,
waarvan Goor de hoofdplaats was, en dat door graven verwant aan het huis van Cleef schijnt bestuurd to zijn. Daar
het behoorde onder het geestelijk bestuur van den bisschop
van Utrecht, had bisschop Radbod er reeds een schuilplaats
tegen de invallen der Noormannen gezocht; hij stierf er in
917 to Ootmarsum, waar toen reeds de Utrechtsche kerk
eenen hof en een gevrijd gebied schijnt gehad to hebben.
Zijn opvolger Balderik, die waarschijnlijk aan de graven van
Goor na verwant was en in de hooge gunst van Keizer Otto
I stand, Wiens broeder, den lateren beroemden aartsbisschop
van Keulen hij onderwezen had 4), schijnt ook in Twente
der Utrechtsche kerk belangrijke wereldlijke bezittingen
verschaft to hebben. Hij stichtte en begiftigde het Capittel
van een praepositus en 15/ praebenden bij de kerk van
St. Plechelmus to Oldenzaal 5). Niet onwaarschijnlijk is het,
1) Een bevestigingsbrief van Hendrik IV bij Matthaeus ad anonym. p. 71.
2) Beka, p. 55.
3) V. d. Berg, p. 177.
4) Moll, Kerk. Gesch. I. p. 270.
5) Lindeborn , Hist. Epise. Daventr., p. 184. Heda , p. 79 zegt
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dat then ook het graafschap Twenthe zelfs aan de Utrechtsche kerk is opgedragen eu dat de bisschop er door den
Keizer mede beleend is , zoodat sints dien tijd de graven
weder leenmannen van den bisschop waren 1). Evenwel een
bewijs is daarvoor niet bij te brengen. Wel wordt in de lijst,
aan Adelbold toegeschreven, der leenmannen van het Sticht
gezegd : Item dominus de Ghoer est fiber feudalis eccl.
Traiect, maar en de oudheid en de historische waarde van
dit stuk is te onzeker om er iets uit of te Leiden 2). Evenwel blijkt het, dat de bisschop in 1006 reeds opbrengsten
uit tol en munt in Twente trok 3). Later vinden wij bisschop Bernulf in het gravending te Goor, waar Adolf,
vroeger miles then geestelijke geworden, aan de kerk van
Utrecht alle zijne goederen in vrijen eigendom overdroeg ,
die hij bezat infra comitatum Godescalci comitis, Tuente
nuncupatum id est Gore 4), eene gift waardoor weder belangrijke bezittingen door de kerk schijnen verkregen to
zijn. Dezelfde bisschop verkreeg ook in 1049 van Keizer
Hendrik III het regt An een vrije week- en jaarmarkt
(in dedicatione ecclesiae) voor Oldenzaa1 5), zoodat toen
die plaats ook eene bisschoppelijke bezitting schijnt geweest te zijn. Geen twijfel dus of door de toenemende
gevrijde bezittingen der Utrechtsche kerk werd het regtsgebied van den graaf van Tuente al meer en meer beperkt.
Hij beet dan ook sints slechts graaf van Goor 9. Als zoofertur et oppidum Aldenzalense instaurasse et ecclesiam illic construxisse.
Verg. Dumbar, Anal. IX. p. 210.
1) Racer, Ov. Ged. II. p. 90.
2) Jungius, Hist. Bentk. p. 96.
3) Heda , p. 106.
4) Heda, p. 128.
5) Matthaeus ad Anonym. de reb. Traj. p. 120. Racer, II. p. 68.
6) Dumbar in zijne Perhandeling over het Graafsehap Goor neemt aan,
dat Goor een afzonderlijk gebied was, dat in 1027 aan het Sticht werd
opgedragen en sints een leenroerig graafschap werd, terwijl het graaf-
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danig komt onder een charter van 1145 Wilhelmus comes
gorensis, en bij Heda 1), onder een van 1225, G(uilelmus)
comes gorensis 2), en onder hen die bisschop Otto in 1226
in den ongelukkigen veldslag, die hem het leven kostte, vergezelden, dominus Rodolphus de Gore') voor. Deze schijnen
wel alien leenmannen van het Sticht geweest te zijn 4). In
1248, onder bisschop Otto III, schijnt de heer of graaf van
Goor van den bisschop afvallig te zijn geworden en zich aan
ontrouw te hebben schuldig gemaakt. De bisschop riep
de tusschenkomst van Willem, den Roomsch-Koning, tegen
zijnen leenman in, die hem naar Utrecht bragt en van
zijne waardigheid en leenen vervallen verklaarde. Sints
word Twente een schout- of drostambt, door een schout
of drost namens den bisschop van Utrecht bestuurd.
In hetzelfde jaar 1046, waarin de Keizer het graafschap
Drenthe weg schonk , had de Utrechtsche kerk ook bezittingen verkregen aan den IJssel. Hendrik III gaf Coen
den locus Daventre met een omliggende streek 5) als een
gevrijd gebied (een comitatus cum omni districtu) aan bisschop Bernulf, welk gebied vroeger tot den pagus Hamaland had behoord 6), en waar sints door den bisschoppelijken
schap Twente eerst onder bisschop Boudewijn (1178-1196) aan het
Sticht was onderworpen.
1) Ueda, p. 167.
2) Heda, p. 201. Bondam, Charterb., p. 340, heeft met anderen
echter comes Gelriae.
3) Anonym. de reb. Traj. p, 6, 22, 134, 193.
4) Uit de vermelding In 1152 van Hugonem de Goer, virurn nobilem,
advocatum Traiect. ecclesiae ')ij Lindeborn, p. 434 , zou men kunnen opmaken , dat de graven van Goor beleend waren met de advocatie over enkele goederen, door de Utr.Kerk. Zie ook Jungius, Hist. corn. Benth. p.15.
5) Over de grenzen bestaat groote onzekerheid. Bondam, Racer, van
Vloten hebben die trachten aan te wijzen. Racer ', VT1. p. 145.
6) Heda, p. 123. Dnmhar, Deventer, p. 351, 442. Racer, VII. p.
143. VI. p. 375. Bondam, Charterb. p. 115. V. d, Bergh, p 185. Van
Vlotcn, Berigten Overijss. Genootsch.
28
XXXI. J.
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ambtenaar de regtsdwang werd uitgeoefend , waarmede de
bisschop nu beleend was, Reeds in 890 had de Utrechtsche kerk (lair tolvrijheid verkregen '); nu kwamen deze rijkstollen ten voordeele der kerk , even als de overige , en
kwam de kerk in het bezit van het wereldlijk gebied over
de plaats, die reeds sints den tijd van Lebuinus een hoofdzetel des Christendoms in deze streken was geweest, en die
toen reeds een aan de hoofdkerk verbonden collegie van
kanoniken had, naauw met dat van St. Salvator te Utrecht
bevriend 2) waaraan Bernulf in 1040 de inkomsten der kerk
te Zwolle had geschonken 3), hetwelk ook van de latere
bisschoppen verschillende tienden in Salland ontving 4).
Het wereldlijk gebied van de Utrechtsche kerk verkreeg
vervolgens in 1086 eene groote uitbreiding door de gift
van Hendrik IV, die haar comitatum quemdam Islegowe
cum omni utilitate quam Ecbertus marchio exinde habuerat 5), schonk. Deze markgraaf, die in Saxen en Thuringen en ook in ons vaderland, in Friesland en elders, verschillende graafschappen onder zijn bestuur gehad had en
een magtig Vorst in Saxen was 6), was tot tweemalen toe
tegen den Keizer, zijn leenheer, in opstand gekomen en
daarom waren hem al zijne goederen ontnomen door een
uitspraak van het keizerlijk hofgerigt '). Wat hij pier bezeten had, schonk de Keizer aan de kerk van Utrecht, een
comitatus de Staveren 8), het graafschap van Oostergo en
Westergo in Friesland 9) en het graafschap Islegowe. Pat
1) Heda, p. 63. Bondarn, I. p. 42.
2) Lindeborn , p. 61.
3) Lindeborn, p. 294.
4) Zie de brieven bij Lindeborn, p. 69-74.
5) Dumbar, Dev. p. 444. Over dezen Ecbert zie Jungius, Hist. com.
Benth. p. 137.
6) Jungius, Hist. com. Benth., p. 156.
7) Franklin, Das Reichshofsgerichl , I. p. 45.
9) Heda, p. 139.
8) Heda, p. 139.
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bier door Salland to verstaan is, schijnt te regt door Dumbar, Racer en van den Bergh te zijn gesteld '). Deze
landstreek bevatte de landen ten zuiden van Vollenhoven
en van den pagus forestensis of Umbalaha, ten westen
door Twenten begrensd, ten oosten door de Zuiderzee,
waar ook het eiland Urk er onder gerekend werd, en ten
zuiden bepaald door de reeds met Deventer aan den IJssel
verkregen landen. Door deze gift had derhalve de bisschop
uu het wereldlijk gebied over al de landen verkregen, die
zich van Deventer tot Groningen uitstrekten en die later
onder den naam van het Oversticht werden zamengevat.
Oorspronkelijk had de bisschop er slechts een geestelijke
magt uitgeoefend, het geestelijk bestuur door zijne geestelijken gevoerd en in de dienst der Parochien. voorzien ; hij
bad er de thienden tot onderhoud der kerken, van de ingezetenen getrokken, en talrijke giften aan de bijzondere
kerken en aan de Utrechtsche kerk hadden het landbezit
en de inkomsten uitgebreid. Tot die giften behoorden ook
die van het jagtregt in den pagus forestensis en Drenthe.
In den loop der lie eeuw waren het de Keizers Hendrik III
en Hendrik IV, die ook het wereldlijk gebied over die streken aan den bisschop en zijne cathedraal schonken.
Door de giften van 1040, 1042, 1046, 1086 verkreeg
hij de graafschappen, later drostambten , van Groningen,
van Vollenhoven , van Drenthe, van Deventer, van Salland , en welligt reeds vroeger werd ook het graafschap
Twente of Goor van de kerk leenroerig.
Dien ten gevolge bleef het wereldlijk bestuur over die
verschillende landen echter nog gescheiden en behielden

1) Tegenover Bondam, Charterb., p. 349, die meent, dat de pagus
Salon (aan de kust der Zuiderzee, later Urk, Schokland , Kampereiland,
Kamperveen, Zalk) de pages Salland en de pagus Veluwe reeds in het
midden der 10e eeuw aan het Sticht behoorden, de gift van 1086 alleen
betrekking had op een pagus Islegowe of Isloi inferior.
28*
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zij ieder hunne eigenaardige inrigtingen en gebruiken, al
hadden zij denzelfden landsheer. Nog waren er geene eigenlijke steden , al had zich om de Deventersche kerk in de
marke van Deventer reeds eene talrijke, handel- en neringdrijvende bevolking nedergezet; al woonden rondom de
Plechelmus kerk te Oldenzaal reeds velen door de markten aangetrokken. Zwolle was nog slechts een vlek met
eene parochie kerk in de Zwoller markte, Almelo een
open plaats.

II.
Rondom bet gebied, waarover de kerk nu het wereldlijk
gezag gekregen had, lagers verschillende meer of min uitgebreide territorien (villae, curtes, hoven), die van dat
gezag waren gevrijd en waar binnen de hooge en lage
regtsdwang aan den dominus, den grondheer, toekwam.
Het was natuurlijk, dat de bisschoppen van Utrecht, bij
al de moeijelijkheden, die zij gedurig ondervonden, om hun
gezag te handhaven, bij den telkens op nieuw uitbarstenden
er in de 13e en 14e eeuw mar streefden, om ook
die territorien aan hun gezag te onderwerpen en voor zich
to verkrijgen, zooals hun dan ook volkolnen gelukt is.
Toen Salland aan Utrecht kwam, in 1086, bezat het
stift Essen daar belangrijke bezittingen , namelijk den hof
to Irthe, to Archem en to Olst, wier hofregten in 1224
reeds worden gezegd a zijn vastgesteld '). Ten gevolge van
den oorlog tusschen den bisschop en den graaf van Gelder, den beer van Buckhorst en dien van Voorst, in 1224
gevoerd 2), werd in 1225 een verdrag gemaakt 3), waaruit
blijkt, dat Coen de graaf van Gelder de advocatie over doze

1) On. Almanak , 1839, p. 169.
2).Bonclam, (int/Herb., p. 342.
S) Dumbar, Anal., p. 226. Bondam, Charterb., p. 346.
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essensche goederen, Welke advocatie hij van den peer van
Buckhorst gekocht had , die ze weder als erfleen van het
Duitsche rijk bezat, aan den bisschop van Utrecht afstond ').
Ten gevolge daarvan werd de bisschop nu overste voghet van
de heilige lieden, zooals de eigenhoorige der abdij op die
goederen genoemd werden, en beloofde hij in 1324 hen bij
hunne regten te beschermen 9. Zij werden door een ambtman bestuurd, die naar hofregt over hen regt moest spreken en ook goederen in erftins mogt uitgeven , volgens
den brief der abdis van Essen , van 1374 , aan den toenmaligeu ambtman Hendrik van Essende 3). Deze woonde
toen op den hof of het huis te Eerde (Irthe) en schijnt
dit ambtmanschap als een erfleen bezeten te hebben. Zijn
opvolger Evert van Essen kwam in een oorlog met den

1) Promisit quod eundem Gerardum (nobilem virum de Buckhorst)
ducet ad curiam domini regis Romanorum et faciet eandem advocatiam
ab ipso resignari domino Regi ad opus ecclesiae Traiectensis. Dat dit
ook gebeurd is blijkt uit de charters bij Heda p. 197. Bondam. p. 356.
2) Dumbar, Anal., II. p. 249.
3) Bij Racer, VII. p. 186. In 1349 schijnt de bisschop en de Heer
van Voorst sommige goederen in Mastenbroek met de eigenhoorige lieden
van het stift van Essen door koop verkregen te hebben, daar bij de
uitspraak van Arend van Arkel van dat jaar *) werd bepaald , dat de
Bisschop het door den Heer van Voorst gekochte zou overnemen tegen
teruggaaf van den prijs. Daarentegen zou de Heer van Voorst behouden
de goederen, die Hendrik van Essen, Dirk van Rechteren, Hendrik van
den Damme, Johan van Zallen, Helmich van der Staten, Stellinc en
Johan Boveken van dit heilige goed hadden , behoudens den bisschop
daarvan zijn regt en thyns als van ouds. Deze schijuen die goederen toen
in achterleen of huut van den Heer van Voorst gehouden te hebben,
nadat deze van het stift Essen ook regt op die goederen had verkregen.
Zoo kwam dan een aanzienlijk gedeelte dier bezittingen aan den bisschop
van Utrecht, een ander gedeelte aan den Heer van Voorst, die het in
achterleen uitgaf, terwij1 de bisschop zich de geldelijke voordeelen van
zijne advocatie daarop bleef verzekeren.
*) Dumbar, Anal. , II. p. 274.

438

De vorming ran lees Overstic/Et.

bissehop Florens van Wevelikhoven , ten gevolge van zijn
rooven en plunderen. Deze belegerde het sterke huis te
Eerde met hulp der steden Zwolle en Deventer, nam het
in 1380 in en slechtte het geheel. Spoedig echter verzoende zich Evert van Essen met den bisschop, deed orphedei) en herbouwde zijn huis.
Bij hetzelfde verdrag van 1225 verkreeg de bisschop ook
een comitatus in terra Sallandiae, hetwelk de heeren van
Buckhorst van den graaf van Gelder te leen hielden. De
graaf van Gelder beweerde dat ter leen te houden van
den hertog van Lotharingen ; de bissehop ontkende dit 2);
in elk geval, de graaf van Gelder zou zorgen, dat de hertog het vrij aan den bisschop zou opgeven 3). Veel is er
getwist over de ligging van dit gebied. Bondam verstond
er de heerlijkheid Zalk onder 4). Racer meende, dat het de
oude pagus Islo, de heerlijkheid Voorst was. Zoowel de
beer van Buckhorst als die van Voorst hadden zich toen
aan de zijde van den Gelderschen graaf geschaard en hebben met hem zich met den bisschop verzoend. Zoo een
van hen dit gebied in leen van den bisschop toen heeft
ontvangen, zal de bissehop zich zeker wel het hooge regtsgebied (lair hebben voorbehouden. In 1227, bij de nederlaag, die den bisschop Otto van der Lippe het leven kostte,
vinden wij dan ook onder de talrijke edelen en leenmannen, die hem gevolgd waren en zijn lot deelden , zoowel
Herman van Voorst als Dirk van Buchorst en zijn zoon 5).

1) Zie de brieven bij Dumbar, Deventer, p. 558.
2) Dat dit graafschap reeds vroeger tot moeijelijkheden aanleiding
gaf, blijkt nit het charter van 1194 bij Bondam, p. 263. Vgl. Racer,
VII. p. 170,
3) Libere et absolute demittet ecelesiae traiectensi.
4) Oharterb., p. 348, Racer, VII. p. 176, vindt er de pagus Isloi
als deel van Salland in terug.
5) Dumbar, Anal. III p. 228.

De vot ming van het Overslich1.

439

Beiden behoorden sints lang reeds tot de leenmannen des
bisschops , die met hem to wagen moesten trekkers 1).
Mogt ik eene gissing wagen het zou deze zijn , dat juist
dit graafschap reeds lang een twistappel was geweest tusschen den bisschop en den graaf van Gelder, omdat de
graaf van Gelder zich daarin een grooteren regtsdwang toekende en aanspraak maakte op meer eigene lieden dan de
bisschop hem kon toestaan, zooals reeds blijkt uit het charter
van ongeveer 1196 2). 1k meen, dat de bisschop dan ook,
ten gevolge van zijn nog altijd beweerd regt, in 1213 omtrent de bewoners van de kerspelen van Wilsem en van
Santlike (Zallik) op den Vene tot dat graafschap behoorende , bepaalde; dat deze zouden zijn. gevrijd , alzoo dat
elks nalatenschap zou komen op zijne erfgenamen , en dat
zij vrij zouden zijn van alle schattingen, terwijl de heeren
van Buckhorst daar hofsteden zouden mogen verhuren ,
pacht inners en zouden uitoefenen dat laag gerigt dat geheeten is het voetgerigt, terwijl het hooggerigt als over
roof en vrouwenkracht 'en bloedstorting en het tiendregt
door den bisschop worden voorbehouden 3).
Deze beschikking des bisschops was dan welligt een der
oorzaken , waarom de graaf van Gelder en welligt ook de
heer van Buckhorst , hunne regten verkort achtende door
de aanmatiging en beschikking des bisschops, op nieuw
een oorlog begonnen; trouwens gedurende al lien tijd was
de bisschop met den graaf van Gelder gedurig in moeijelijkheden over regten. Althans wij lezen in het stuk van.
1225, dat het verschil, zoover het de cometia terrae Sallandiae betrof, liep , super illo iure quod vulgo korege-

1) Reeds in 1212 komen de heeren van Buckhorst en Voorst als getuigen voor in cen verdrag des bisschops met den graaf van Gelder.
Bondam, p. 312.
2) Bondam, p. 263.
3) Racer, II. p. 187.
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rechte aypellatur et super eo 'pod malegud dicitur ') et
similiter super decimis novis et hereditatibus ad dominum
episcopum et ecelesiam et ministeriales ecclesiae spectantibus 2), derhalve juist over die zaken waarover de bisschop
had beschikt in 1213. Was het dan de streek van Sallick
en Camperveen 3) en Wilsum , waar wij dat graafschap to
zoeken hebben, dan heeft de heer van Buckhorst dit wel
later in leen van den bisschop gehouden, met laag gerigt,
zoo als hij het reeds vroeger bezat 4), en Bondam heeft
dan juist gezien.
Overigens was ook de heer van Voorst reeds leenman
van den bisschop wegens het kasteel Voorst en ander()
goederen omstreeks 1196 5) , en in 1349 bij de uitspraak
omtrent verschillen tusschen den heer van Voorst en den
bisschop wordt ook uitdrukkelijk bepaald, dat de heer van
Voorst van zijn en zijner knechten land zal hebben het
dagelijksch gerigt en dat de bisschop zal behouden den
klokkenslag en het hoog gerigt, terwijl de heer van Voorst
den bisschop moest helpers en op zijne regtdagen moest
verschijnen 6). Na de verwoesting van het kasteel te Voorst
wordt in den zoenbrief van 1363 van gem geregt meer
gesproken.
Wij mogen dus aannemen, dat reeds vO6r 1225 de bisschop ook de aanzienlijkste en magtigste heeren in Salland,
die van Buckhorst en Voorst, onder zijne leenmannen
telde en dat, na 1225, toen hij ook de cometia terra° Sallandiae en de voogdijschap over de Essensche goederen en
lieden verkreeg, regtens de bisschop in het bezit der lands-

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. Racer, VII. p. 190.
Boudam , p. 344.
Pit behoorde tot 1442 tot Sallik. Racer , VII. p. 174.
Racer, VII. p. 173.
Chronicon de Traiecto bij Matthaeus, Anal., IX. p. 42 (uitgaat in 8°).
Durnbar, Anal., 11. p. 274.
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heerlijkheid over geheel Salland gekomen was, en het hoog
regtsgebied daar overal uitoefende.
II et afzonderlijk Drostambt van IJsselmuiden, afgescheiden %van, hoewel ondergeschikt aan het Drostambt van
Salland ; zoo genoemd naar de plaats waar gerigt werd
gehouden , schijnt zijn ontstaan juist aan dit graafschap in
Salland verschuldigd te zijn, dat de bisschop in 1225 eindelijk voor good verkreeg, en waar hij toen zijn afzonderlijken ambtenaar aanstelde tot uitoefening zijner regten ').
Een ander vroeger afzonderlijk gedeelte van Salland had
zijn oorsprong uit de zoogenaamde Marken aan de Vecht,
welke de Kerspelen Ommen , Heemse en Nienstede bevatten en die reeds zeer vroeg, welligt reeds voor het
eigenlijke Salland, onder het bestuur van den bisschop
schijnen gekomen te zijn. Daar bouwde deze in 1227 het
kasteel Hardenberg 3), en -nog in 1346 werden de landen
aan de Vecht afzonderlijk genoemd 4), ofschoon zij toen
reeds, en welligt reeds veel vroeger, tot het ,Drostambt
van Salland benoorden.
Sints 1248 was ook Twente en Goor aan den bisschop
gekomen, evenwel nog in 1336 onderacheidde de bisschop
het huis te Goor en het land van Twente als twee afzonderlijke bezittingen 5), ofschoon beide eon Schout- of Drostambt uitmaakten. Uitbreiding verkreeg daar des bisschops
gebied het eerst weder in 1331, toen Jan van Diest van
Willem, heer van Boecstelle, en van zijne echtgenoote
Cunegunde de heerlijkheid Diepenheim en het graafschap
Dalen, op de grenzen van Bentheim gelegen, door koop

1) Racer, VII. p. 197 stelt, dat dit gebeurd is later, toen de heeren
van Buckhorst het bewind over Wilsum en Camperveen verloren.
2) Racer, II. p. 80. VII. p. 147.
3) Dumbar, II. p. 230.
4) Racer, VII. p. 191.
5) Dumbar, An., II. p. 254.
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erlangde 1 ), met alle daartoe behoorende regten en lieden.
Dat de bisschop groote waarde er aan hechtte om deze
bezitting te krijgen als een vrij eigen goed, blijkt wel uit
de inoeite, die hij zich getroostte, om de koopsom to erlangen 2), waarvoor hij in 1336 zelfs zijn geheele bezitting in
Salland en Twente aan den graaf van Gelder moest verpanden 3). Hij beloofde overigens de tot die landen behoorende lieden bij hnnne regten to zullen handhaven,
waaronder zoowel eigen lieden als dienstmannen, ministerialen, waren. Het werd later gevoegd bij het Drostambt
Haaksbergen , dat na 1520 met dat van Lage werd vereenigd. Welligt werd deze heerlijkheid vroeger door een
castellanus of ambtman beheerd. In hetzelfde jaar verkreeg de bisschop ook alle die renthen ende recht ende
verval , dat Hendrik graaf van Solmisse en beer van Ottenstein bezat in de stad Enschede 4). Waarschijnlijk stond
deze koop in naauw verband met de vorige. Beide verkoopers bezaten in Enschede huizen, met daaraan geknoopte regten , die zij verpachtten en waaruit zij dus
inkomsten trokken. Door dezen laatsten koop verkreeg dus
de bisschop in verband met den vorigen in die stad vele en
uitgebreide eigendommen, en nam hij een oorzaak van twisten en oneenigheden weg, die te voren maar al te dikwijls
daar over ontstaan waren. Overigens was deze laatste aankoop een eenvoudige aankoop van eigendom , die dan ook
voor schout en schepenen te Enschede plaats vond in den
gerigte, in het bijzijn van verschillende getuigen. Hierdoor had de bisschop dus nu in Enschede zich van twee
magtige en lastige eigenaren bevrijd 5). Dat evenwel de
1) Racer, II. p. 232. Reeds ill I 150 komt een Leffordus de Deperhem voor bij Jungius, Hist, coin. Benth., p. 13 appendicis.
2) Racer, II. p 239.
3) Dumbar, An. II. 254.
4) Racer, II. p. 263.
5) De bisschop had later een borgt te Enschede, die de Brost van
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beer van Ottenstein later nog buiten Enschede, in paroechia de Enschede, een vrij eigen goed, genaamd Philippinekhof, bezat , blijkt uit een opdragtsbrief van 1421 '),
waarbij Otto van Ahuys , heer van Ottenstein , dien hof
aan den bisschop opdroeg en dien vervolgens van hem ter
leen. ontving, o/11 dien vervolgens te bezitten jure homagii
et titulo feodali.
In 1346 kocht bisschop Jan van Arkel de heerlijkheid
Lage van Herman van Lage en zijne vrouw Lyzebeth van
Diest 2). Het blijkt, dat deze Herman van Lage toen reeds
van vroeger goederen van den bisschop te leen hield, waarvan hij toen afstand deed. Hij droeg toch aan den bisschop
op „dat buys toe Laege ende alle goet dat wij hebben ,
eth sy eyghen of lheen, ende sunderlinghe alle lehnguedt,
dat ick Herman voerseit off yemand myner oudere te houden plaegen van unssen heere voerseit off van sijnen gestichte van Utrecht off van antlers iemant" 3). Het volgend
jaar bevestigde de eenige dochter van dien Herman met
"mar man als momber en hare drie kinderen deze overdragt 4). Ook deze overdragt gaf later tot moeijelijkheden
aanleiding. De heerlijkheid met hare huizen, lage en middelbare jurisdictie, vormde sints dien tijd een afzonderlijk
drostambt, waarvan Adriaan van Reede de laatste Drost

Twente moest bewaren. Racer, II. p. 220. Wel een van de toen verkregen huizen of hoven. Later bestond er nog een geslacht , dat zich
Enschede noemde en waarvan leden onder 's bisschops dienstmannen voorkomen,
1) Racer, II. p. 265. Dat Racer zich vergiste toen hij dien brief op
1321 stelde en dat in de brief een c is uitgevallen blijkt uit den inhoud.
Frederik van Blankenheim was bisschop van Utrecht van 1 394 tot 1422.
2) Dumbar, II. p. 269. Racer, II. p. 98.
3) Wat tot Lage behoorde en daar mede werd overgedragen blijkt uit
den pandbrief van 1576 in: Deductie voor Amadea, vrouw van Lage.
Gedrukt Deventer 1683, 4 0, onder B.
4) Dumbar, II. p. 272.
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suits was het met Diepenheim tot een Drost-

ambt vereenigd, dat tot Twente gereiend werd tot

1576,

toen het in pandschap werd gegeven aan Dirk van Ketteler.
Magtig waren de heeren van Kuinre, ten noorden van
het Drostambt Vollenhoven aan de grenzen van Friesland
gelegen. Vroeg schijnen zij reeds naauw met de Friezen
verbonden te zijn geweest, terwiji zij in het bezit van hoog
en laag regtsgebied in hunne vrije heerlijkheid hunne onafhankelijkheid met moed en standvastigheid verdedigden,
en graven van Kuinre genoemd werden , ofschoon ik dien
titel niet in charters vindt. Reeds omstreeks

1196

schij-

nen zij met Willem graaf van Friesland een ourlog gevoerd
to hebben , waarin zij overwonnen werden '). Onzeker is
het of ook de bisschop van Utrecht daarbij is betrokken
geweest , even onzeker of reeds toen of later de heeren
van Kuinre leenen van den bisschop hebben gehouden en.
onder zijne dienstmannen hebben behoord. In eene opgaaf uit lateren tijd , aan welke Racer 2) evenwel gezag
toekende, als afkomstig uit stukken van voor 1248, vinden
wij den heer van Kuinre onder 's bisschops dienstmannen
opgenomen 3). In een stuk van 1346 komt de hoer van
Kuinre onder bisschops getuigen voor bij de verpanding
van Salland en Twente aan den graaf van Gelder 4) en in
1404 was de heer van Kuinre onder hen, die met den
bisschop in de Hooge Bank ten gerigt zaten 5). Kort
daarna, in 1407, had voor schout en schepenen van Kuinre
in het gewone gerigt de plegtige overdragt plaats van „dat
huis mitten berghe ende die heerlicheit Kuinre, hoe en
waer dat die gelegen is, in hogen, in legen, to water en

1) Anonym Matthaei XII. p. 11. Beka, p. 7S
2) II. p. 05.
3) Dumbar, Anal., H. p. 199.
4) Dumbar,, Anal., II. p. 264.
5) Racer, II. p. 101.
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te landen", door Herman van Kuinre en zijne beide zonen
aan den daar aanwezigen bisschop van Utrecht') in erfkoop.
In een brief van hetzelfde jaar beloofde de bisschop aan
de steden Deventer, Kampen en Zwolle, die hem het geld
daarvoor geleverd hadden , dat hij het huis, borgh , heerlijkheid en vest van Kuinre zou geven in hoede en bewaring eens ambtmans uit Zalland of uit Vollenhoven , die
deze streken zou beschermen voor roof, voor brand ende
voir alle geweltlicke zaken mit den ghenen , die by daer
bij bidden ende brengen mach nae sinre macht2).
In dit stuk getuigt ook de bisschop dat het huys mitten berghe te Kuinre „up unse tafelguet steet", waaruit
men zou kunnen opmaken dat het reeds vroeger een leen
des bisschops, behoorende tot diens tafelgoed, geweest
was, ofschoon het ook kan beteekenen, dat het gekochte
nu daartoe behooren zou.
Er was trouwens wel reden voor lien koop , want het
stond te vreezen , dat de graaf van Holland hier antlers vasten
voet verkrijgen zou. Albrecht van Beijeren was, de Friezen
beoorlogende , daar reeds geland en had er werkelijk den
Friezen eene nederlaag toegebragt in 1396, en de heeren
van Kuinre schijnen ook daarna naar de zijne van den graaf
van Holland geneigd geweest te zijn, althans wij zien hoe
Herman de heerlijkheid van Tirk en Emelwaarde kort nadat hij zijne heerlijkheid Kuinre aan den bisschop had verkocht , van den graaf van Holland te leen ontving, zoodat
Herman van Kuinre die in 1412 reeds bezat en daarmede
in 1417 op nieuw beleend werd door gravin Jacoba 3).
Hiermede staat ook wel in verband, wat de bisschop zegt
omtrent de drangreden tot dezen koop „omdat uns aughe-

1) Dumbar, An., p. 217.
2) Dumbar, An., II. 220.
3) Zie de stukken bij Mieris Charterb. , IV. p. 48, 196, 210, 428.
Overijss. Almanak , 1847, bl. 278 vlg.
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kommen was, dat die heerlicheit van Kuinre an ander
handen ghecomen solde hebben." Het bestuur en geregt
schijnt aan den ambtman of drost van Vollenhoven opgedragen to zijn.
Eindelijk kocht bisschop Rudolf van Diepholt, omstreeks
het midden der 15e eeuw, de heerlijkheid Blankenborg,
later Haexbergen, van Reinold van der Roer, daarbij ondersteund door Ridderen en Knechten en steden van
Twente '), waarom hij dan ook beloofde: „dat wij dat voirs.
onse huys ende herlickheit ter Blanckenborch voirtaen erflie ende ewelic laten sullen bij onsen gestichte ende land
van Twenthe ende besetten ende verwaeren doen sullen
met gueder huede ende verwaeren eens Amptmans offte
Castelleyns wt onsen lande van Twente voirs. geboeren
ende aldaer gegudet." Zoo werd dit een bijzonder Drostambt , ondergeschikt aan dat van Twenthe, hetwelk mede
in 1446 Johan Bidder werd bevolen 2).

Op de grenzen van Twente lag het graafschap Bentheim
en reeds vroeg kwam de bisschop in betrekking tot de
daar gebied voerende graven. In de bekende lijst der
Utrechtsche vasallen, die aan bisschop Adelbold wordt
toegeschreven 3), komt reeds de graaf van Bentheim voor:
Item comes de Bentheim est liber feudalis ecclesiae et
tenet in feudum Burchgraviatum sive praefecturam Traiectensem cum pluribus mansis, terris — et justitia in
pluribus locis civitatis et dioecesis traiectensis. In 1146
kwam de toenmalige graaf van Bentheim, Otto, in een
ongelukkigen oorlog met bisschop Herdberd en werd door

1) Racer, II. p. 270.
2) Racer, II. p. 272.
3) Heda, p. 111.

De worming var., lief Overslich1.
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dezen gevangen genomen. De graaf van Holland Dirk VI,
met zijne zusier gehuwd, verzoende hem met den bisschop,
en Beka ') verhaalt: ipse palatinus castrum suum de Benthem beato Martino tradens in feudum ab ipso recepit.
Volgens dit berigt zou dus toen het graafschap of althans
de burgt Bentheim leenroerig aan het Sticht geworden zijn,
en dit is zeker niet zoo onwaarschijnlijk als Jungius het
wil doen voorkomen 2) : want de bisschoppen van Utrecht
streefden naar uitbreiding van magt, aan die zijde in de
streken, die tot hun Dioecese behoorden, en het moest hun
ook tot beveiliging van Twente gewenscht zijn dat het huis
te Bentheim hun een open huis en de graaf, die daarbij
het burggraafschap van Utrecht als erfleen van hen begat,
door sterker banden aan bet Sticht verbonden en meer
afhankelijk gemaakt werd. Wij vinden dan ook onder bisschop Godfried van Rhenen in 1159 castrum Benthem uitdrukkelijk onder de bezittingen des bisdoms opgenoemd 3),
en weder in 1165 zegt Keizer Frederik I: Praeterea comes
Hollandiae juvabit episcopum per werram vel obsidionem,
quam cum ipso faciet, vel per querimoniam, recuperare
castrum Bintheim 4).

Et si quocunque modo illud recu-

peraverit concedet illud Comiti in feudum, salva uniusbujusque justitia. Op dat oogetiblik werd dus het huis te
Bentheim als een leen van bet Sticht erkend, maar wads
in oorlog met den bisschop , waarschijnlijk de zijde houdende van den graaf van Holland. Hoe het toen er mede
ging, weten wij niet; maar wel kwam Bentheim aan den
zoon van graaf Dirk VI , den broeder van Florens van
Holland. De vraag of deze werkelijk het huis te Bentheim als leen van bisschop Balduinus zijn broeder verhe-

1) p. 50. Verg. Heda , p. 163 Anonym. de rebus Trajeet. c. I. p. 2.
2) Mist. Benth. p. 166.
3) Holt. Oorkondenb., I. n. 189, p. 89.
4) Holl. Oorkondenb., I. p. 94.
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Yen heeft t) daar latende, zien wij hem , door zijn broeder
den bisschop begunstigd, tot drost van Drenthe en Coevorden aangesteld, trouw aan diens zijde staan in den
strijd tegen zijne oproerige onderdanen aldaar 2). Tutusschen schijut de bisschop zijne regten op het huis te Bentheim slecht gehandhaafd te hebben , want van hem wordt
gezegd : ob amorem fratris et residentiam et aliud quodcunque ins ecclesiae in hac parte non bene neglexit. Quod
tamen a suis successoribus saepius est requisitum et tacturn , sed nondum bene consummatum 3). Men ziet derhalve , dat wel de bisschop van Utrecht een tijd lang ook
zijn invloed en magt tot het graafschap Bentheim heeft
uitgebreid en dat het huis te Bentheim leenroerig van het
Sticht schijnt geweest te zijn, maar sints het begin der
13 e eeuw schijnt dit niet meer het geval te zijn geweest.

Wel vinden wij den graaf van Bentheim in 1225 met den
bisschop verbonden 4), in 1233 en later met hem te Deventer ') en elders, later met den bisschop in oorlog en
door hem gevangen genomen, maar het blijkt niet, dat de
veroordeeling: ut faceret homagium et fidelitatem, in 12576),
op het huis te Bentheim zag , daar het ook op het burggraafschap van Utrecht betrekking kon hebben, welk burggraafschap , in 1267 door den graaf van Bentheim °vergedragen ), daarna , in 1307, aan het Sticht van Utrecht
werd opgegeven, opdat Gijsbrecht uten Ghoye daarmede
zou worden beleend 8). Hiermede was ook deze band tusschen den bisschop van Utrecht en den graaf van Bent1) Chr. de Traj. bij Matthaeus , Anal., IX. p. 40.
2) Anonym. de reb. Traj. p. 5 vers.
3) Anonym. de reb. Traj. p. 2.
4) Anonym. de reb. Traj. p. 21. Cf. Jungins , p. 246.
5) Lindeborn, Hist. Episc., p. 265.
6) Holt. Oorkondenb., II. p. 14.
7) Jungius, Cod. Diplom. n. 36. p. 75.
8) V. d. Water, Utr. Placaatb. III. p. 50.
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heim afgebroken. Zoo werd het streven, om ook dit gebied,
gedeeltelijk geestelijk tot het Utrechtsehe dioecese behoorend , onder bet tijdelijk landsheerlijk gezag van den bisschop te brengen, verijdeld. Evenwel werd in 1427 door
Everwijn van Guterswijk graaf van Bentheim geworden,
het huis Nyenhuis met wat er toe behoorde, met al zijne
regten, hooge en lage, mit den moles, mit der herlicheit,
guden and renthen, belegen over der Dynckele ter Twentherwart, dus met het kerspel van Ulsen , als een leen
opgedragen aan het Sticht en hield de graaf van Bentheim
dit huis sints dien tijd als leengoed van het Sticht'). Waarschijnlijk was oorspronkelijk dit, onder -Utrecht behoorende,
gedeelte een stuk van Twente geweest 2) en was dit merle
de oorzaak, waarom te meer naar uitbreiding aan die zijde
was gestreefd.
Lang duurde het ook eer de bisschop van Utrecht de
vrije heerlijkheid Almelo, behoorende aan een geslacht aan
dat van Bentheim verwant, aan zijn landsheerlijk goed onderwierp. Zij wordt, naast Twente en Salland gelegen, loch
daarvan gescheiden 3), reeds in de 9e eeuw vermeld 4). Oorspronkelijk eene villa, welker bezitters later het hoog en
laag regtsgebied verkregen, was het de bezitting van een
magtig geslacht, dat echter met den bisschop van Utrecht
reeds vroeg was verbonden en voortdurend in betrekking
bleef en al spoedig ook van dezen leenen ontving. Er is
trouwens geen twijfel aan of Almelo behoorde altijd geheel
onder het dioecese van Utrecht en stood als zoodanig onder het Dekanaat van Ootmarsuni, terwijl het sints

1236

1) Zie het zeer naauwkeurig berigt bij Racer, II. p. 52-63 en de
stukken ald. p 203-226.
2) Zic het charter van 1131 bij Jungius, Cod. Diplom. p. 357 : in
Tuenta in villa quae Ulsnen vocatur. Verg. Lindeborn , Ep. Day. p.

440-447.
3) Racer, II. p. 156.
4) V d. Bergh, Midden Nederl. geographie , p. 178.
XXXI. J.
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een eigeu parochiekerk verkreeg ') van bisschop Otto.
Reeds in 1165 komt een Everardus van Almelo onder
de dienstmanuen des bisschops voor '); in 1220 vinden wij
Arnoldus van Almelo onder de getuigen van den bisschop s)
en in 1268 noemt de bisschop Johannes Henricus van Almelo
miles fidelis nester '). Toch schijnt then Almelo zelf nog
niet leenroerig aan het Sticht to zijn geweest , want 01denzaal sloot met denzelfden Hendrik een verbond tegen
iederen vijand, except° domino nostro episcopo Traiectino
cui de jure tenemur obedire b), zonder dat van leenverband
aan de zijde van Hendrik sprake is. Fiat hij verschillende
andere leenen van het Sticht hield , blijkt ons echter nit
een brief van 1293 6) , waarbij melding wordt gemaakt van
Hendriks weduwe Aleidis, zijn beide zonen Philippus en
Arnoldus, de laatste kanunnik to Oldenzaal, en zijn kleinzoon

Errhert; _ miles dnminnst do AlmAln DA h;QQA,,,,
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dat Philippus van Almelo ook in den geestelijken stand
trad en Proost van St. Salvator te Utrecht werd, dat hij,
even als zijn broeder Arnoldus, in 1317 overleden was en
hunne leenen toen aan Egbert, heer van Almelo, waren
gekomen, die toen nog een oom, Hendrik van Almelo, en
een broeder Johannes in leven, had en die daarbij een
hof bij Ootmarsum aan den bisschop afstond, dien hij van
hem te leen hield. Deze Egbert maakte met zijn broeder
Johannes in 1223 eene scheiding, waarbij de laatste goederen en tienden verkreeg „jure homagii a fratre praedicto
perpetuo habiturus ')." In 1363 was de vr ije heerlijkheid
Almelo door huwelijk gekomen aan Evert van der Ese en
deze verzoende zich, na gerezen moeijelijkheden, met den
bisschop welke verzoening in 1367 en weder in 1394
werd vernieuwd 3 ). Daarbij werd Almelo wel geen leen van
het Sticht, maar erkende het landsheerlijk oppergezag van
den bisschop Jan van Verneburg en verbond zich de Heer
van Almelo, nimmer jets tegen het Sticht te doen, onderwierp zich aan de uitspraak des bisschops in alle geschillen met anderen : „beholtelick dat ons Heer van Utrecht
of sijn nacomelingen bisschoppen te Utrecht, unser aller
wege mechtig wesen solden recht ende bescheidt bij hem
te doen ende te nemen." Het huis te Almelo werd een
open huis, slot ende veste, hem merle te helpen tot alien
tyden tegen alien die geene die sy willen. Het zou geen
vijanden des bisschops en van het Sticht opnemen of houden, maar uitleveren. Ook zij, die roof, brand, gevenkenisse , moert off moertbrand , vrouwencraft, dyffte off vredebrekinge binnen den lande unsers hem van Utrecht
gedaan hadden, zouden daar geen sehuilplaats vinden.
Zonder goedkeuring des bisschops zou het huis Almelo

1) Contra-consideratie 1751. 43. p. 97.
2) Racer, II. p. 159, 160.
3) Zie de acte in de Dednetie , p. 161-174.
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niet aan vreemde handen gebragt worden; het zou met
niemand buiten lands oorlog maken en bij overtreding
dezer voorwaarden zoude de heer van Almelo te Deventer in leisting gaan. Dat in 1406 door Evert van Hekeren van der Ese werkelijk het huis Almelo met aangehoorigheden aan bet sticht is opgedragen , vermeldt Racer ').
Heeft dit Coen plaats gehad, dan heeft de heer van
Almelo het met al zijne regten en zijn regtsdwang weder
in leen ontvangen, en staat hiermede de verleening van
tolvrijheid te Nyenbrugge in verband, waarbij de bisschop
Frederik van Blankenheim verklaart, dat bij en zijne opvolgers „sullen die Heerschap van Almeloe in hoeren
olden rechten ende vriheiden laten , als die Heerschap by
,unsen tyden gehad heeft, beholtelick ons unser brieve,
die wij van derselver heerschap hebben." In 1420 verleende Egbert, heer van Almelo , aan die plaats een regt,
vrijheid. en wilkeur en gaf het lage geregt aan den rechter en de schepenen te beregten 2), behoudens den heer
zijn regt en de helft in de breuken 3).

Gelijktijdig ver-

leende de heer van Almelo verschillende voorregten aan
1

•

.
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Rekest van Christiaan Lodewijk Senff voor Raad
extraordinaris van. Indien, ter vergadering van
17e, 1765 ').
Aan de Eedele Achtbare Heeren Bewin. thebberen ,
ter vergadering van seeventienen binnen Amsterdam.
Geefft met schuldige eerbied te kennen Christiaan Lodewijk Senff, dat hij suppliant in den jaare 1737 naar
Indien vertrokken zijnde , dus geduurende den tijdt van
ruym 25 'Laren deese Maatschappij heefft gedient, en
zulks zoo wel in de voornaamste als moeijelijkste en zeer
aangeleegene posters, dewijl hij in den jaare 1752 tot Opperkoopman gevordert, zedert als Tweede en Eerste Opperkoopman des Casteels, in welk ampt hij de goetkeuring
van uw Ed. Achtb. meermaalen particulier heefft ondervonden, heefft gefungeert, tot den jaare 1760, wanneer hij
om den weezentlijken dienst van de Comp e te betragten ,
zig heat laaten emploijeeren als directeur van het verwarde Sumatra's Westkust, toen in zulk eene situatie,
dat die keuze hem , 't zij met zeedigheyt gezegt , veel eere
heefft bijgezet; dat hij ook 't geluk heefft gehadt onder
Godes zeegen de zaken aldaar zoodanig te bestieren, dat
de Hooge Regeering van Indien hem desweegens heefft

1) Onder de papiereu, welke ons de stof tot deze Sprokkelingen leveren , vindt men dergelijke rekesten van bijzondere personeu met uaam en
toenaam gedrukt, Dit rekest , als zijnde van meer bijzonderen inhoud,
is gesehreven.

454

Stukken betrekkelijk de 0.-Ind. Compaynie.

gelaudeert, en hij ook van uw Ed. Achtb. gewoone justitie
derzelver contentement vertrouwt te mogen verwachten.
Dat althans door het overlijden van den heer van Mijlendonk zijnde komen te vaceeren een Extraordinaris Raadsplaatse aan de Hooge Tafel , hij suppliant eerbiedig op
zijne langjaarige diensten ende preuves, die uw Ed. Achtb.
van zijn gedrag en sentimenten in handen hebben , de
vrijheyt neemt, ootmoedig te verzoeken , hem suppliant
met deeze gunstiglijk to benificeeren.
'Twelk doende enz.
De wed. Gerard Pauw,
Als gernagtigde van den suppliant.

Relaas van de aufuge van den gew. Cormand s Gouverneur v. Teylingen, to Batavia gedaan door een
stuurman van 't in Straat g'arriveerde schip Rotterdam, dat uyt de Noord van Cormandel komt,
en gevolgelijk geen papieren van Nagapatnam
heeft megebragt.
De ed. hoer Haksteen was in de vooravond van den

18en Mey met gedte bodem gekomen ter Nagapatnamse
Rheede, juyst toen van Teylingen op een festeyn van den
een off ander was. Zoo dra had deze de tijding van dat
onverwagt verschijnsel niet vernomen van een klijn vaertuyg , dat om kondschap na board was gezonden , off hij
week mistroostig uyt 't gezelschap , en retireerde na zijn
tuyn , in plaets van ordre to stellen tot de receptie van

zijn vervanger, Welke dierhalven niemand op de rheede
ziende komen om zijn Ed. aff to halen, goed vond nog
dien zelve avond met de schuyt na de wal te vaeren ,
's daags daar aan vergadering belegd zijnde, wierd v. Teylingen nit dezelve na de ordre aanstonds gedimitteerd.
Ondertusschen dat alles tot 't transport wierd opgenomen , wist v. Teylingen de schipper van Rotterdam, den

Stukken beirekkelijk de 0.-Ind. Compapsie.

455

altoos de reputatie van een braaff man gehad hebbende
Joele (waer mede v. Teylingen bier te lande is gekomen,
en die veel vriendschap van zijne familie in Nederland
genoten had), door hem 30000 pag. te belooven , over te
halen om hem in zijn snode toeleg behulpzaam te wezen.
De voornaamste middelen dan van v. Teylingen langzamerhand in 't schip Rotterdam hebbende weten te krijgen,
voerden zij beide, den

28 en

off 29 en Mey, te middernagt na

boord , alwaer v. Teylingen , die in 't moors gewaad vermomt was, zig aanstonds in de kamer verstak. Men
zeylde vervolgens heen; dog op de hoogte van 't Engelsch
comptoir Madras gekomen zijnde, geliet zig Joele als off
hij door zeker voorwendzel genoodzaakt was daar ter rheede
ten anker te komen , en vervolgens met ged te Moor naar
de wal gevaeren zijnde, wierd vervolgens d'Opperstuurman
en de andere officieren op ordre van den Engelsch Gouverneur affgehaald en in arrest gebragt op het daer al
mede leggende Engels schip Middelsex, Welke men zeyde
dat door v. Teylingen in huur genomen was; daer zijnde
moesten die lieden met goede oogen aanzien, dat 't goed
van v. Teylingen uyt Rotterdam in de Middelsex overgebragt wierd, waar na zij vrijheyd verkreegen om met lien
bodem weder na Nagapatnam te stevenen.

Instructie van dlleeren Bewinthebb. van de 0.-I.
Comp. ter Kaamer Amsterd. , voor de Examinateur der stuurlieden weegens de reekenkunde en
de zeevaart (1768).
1. Dat hij sal weesen gehouden alleen, off ten overstaan van d'Ileeren van 't pakhuys, off die van haar Ed.
uyt den hare daartoe sullen verkiesen off ook wel daar
neffens assumeeren , schriftelijk weegens de theorie der
zeevaart en wiskonst to examineeren die geenen , die haa-
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ren dienst aan de Comp., 't sij .als Opperstuurlieden, Onderstuurlieden off derdewaken koomen te presenteeren ,
mitsgaders soo dikwijls op 't Oost-Ind. Hays verschijnen ,
als de gem.elde Heeren sullen goedvinden hem te o p tbieden.
2.

Dat het vooriri examen sal hebben te doen na sijn

beste kennisse en weetenschap, sonder den eenen daarin
meer gunst off faveur te bewijsen als den anderen, en van
derselver bekwaamheyd aan d'Heeren Bewinthebberen van
d'comercie getrouw en schriftelijk raport te doen.
3. Dat hij geen giften off gaven sal mogeu neemen,
veel min van iemand deselve afvorderen, voor hem selven,
nog voor iemand die hem soude moogen aangaan, directelijk off indirectelijk.
4.

Dat hij niet sal vermoogen afsonderlijk ten dienste

van stuurlieden eenig collegie off school te houden over
dat gedeelte van wiskunde 'twelk de navigatie off konst
der stuurlieden in 't bijsonder betreft.
5. Dat 1ij niet sal moogen handelen off negotieeren op
Oost-Ind., nogte in eenige particuliere handel derwaards
partisipeeren , directelijk off indirectelijk.
6. Dat de aangenoomen stuurlieden, 'tsij Opper-, onderoff derdewaken, haare goederen en provisien sullen moogen
koopen daar sij selfs te raden sullen worden, sonder dat
den Examinateur haar, 'tsij door belofte van gunst te sullen verwerven off met bedrijgingen van ongunst off andersins , daar van sal moogen te diverteeren , hetsij direct off
indirect.
7.

Ook sal hij sorg dragen dat de tafel van 't pTcom-

pas altoos 25 jaaren in voorraad uytgereekend is.
8.

Voorders sal hij 'tgeen in sijn functie komt te doen
secreet houden.
9.

Wijders sal hij Examinateur met den aanvang sijner

functie alle de goederen op de stuurmans kamer berustende moeten opneemen en derselver getal noteeren,
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indien van ieder soort voor de uytrusting van 12 scheepen
niet in voorraad is, 't benoodigde volgens gedrukte lijst
aan de leveranciers ordonneeren te leeveren en daar van
aanteekening houden.
10. De gemelde geordonneerde goederen geleevert werdende , sal hij niet alleen deselve moeten berigten off die
net en suyver, op 't uyterlijke aansien en volgens 't monster, dat op d'Kaamer berust, sijn gemaakt, maar deselve
ook moeten probeeren, off d'werking van deselve goed is,
'twelk ten opsigte van de compas, roosen en octanten
vooral dient waargenoomen, en sal hij van den ontfangst
notitie houden; wijders gehouden sijn de reekeningen van
de leveranciers na te sien, deselve te hoog gestelt vindende daar van aan d'Heeren van d'comercie raport te
doers en sig verder hebben te gedraagen als een eerlijk
en getrouw Examinateur betaamd.
11.

Wanneer eenig schip off scheepen aangelegt sijn,

sal hij vroegtijdig de benodigde gereetschappen en kaarten
in de gewoone stuurmans kisten laaten pakken en d'lijst
daar van d'Heeren Bewinthebberen van d'comercie laaten
onderteekenen en die in de kist besluyten , waar na de
sleutel van deselve sal verseegeld en aan d'kist gebonden
worden en sal hij verder nog twee gem onderteekende copijen van deese lijst na 't clercquen comptoir senden am
na Texel te worden versonden.
12.

Bij 't arrivement van retourscheepen sal hij, als de

gereetschappen op de stuurmans kaamer sijn gebragt, moeten nasien welke van dienst sijn off welke gerepareert off
afgeschreeven moeten worden , en de bevinding daar van
op de gedrukte lijst noteeren en aan de Boekhouder van
't negotiecomptoir ter hand stellen , waar na hij de defecte
gereetschappen aan de leveranciers sal besorgen en daar
van notitie houden, en bij weeder ontfangst daar meede
handelen so als bij 't 10 e art. met de nieuwe gereetschappen word gelast.
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Nog sal hij bij de ontfangst de dagregisters van de

retourscheepen moeten nasien , om te weeten off 'tgeen
weegs 't houden der coursen op die rijse en 't gebruyk van
de lugtpomp en brandspuyt, en off dat schip off scheepen
bij d'kruyssers is geweest, in 't journaal wel is genoteerd,
en na de bevinding daar van schriftelijk kennis geeven

aan d'Verg. van deese Kaamer, Welk raport van alle de
gearriveerde scheepen te samen ook aan de naaste Verg.
van 17 e sal moeten worden gedaan.
14.

Verders sal hij altijd op den eersten May alle de

goederen, die dan op d'stuurmans kaamer worden bevonden , doen opneemen en 't getal van 't afgesondene daar
bij voegen , om te sien off 't met de eerste opneeming
accoort en wat p r restant is, en verders handelen als op
art. 9 en 10 gesegt is.
15.

Eyndelijk sal hij moeten besorgen, dat bij 't schoon-

maken van de stuurmans kaamer de gewoone bediende
daar present blijft, en altoos na 't sluyten van d'kaamer de
sleutel op 't liquidatiecomptoir behandigen en in alles sig
gedraagen als een eerlijk en getrouw Examinateur betaamt,
en dit alles op een somma van drie hondert guldens in
't jaar, te rekenen in daggelden , en dat hij op deese instruetie sal doen den behoorlijken eed.

Instructie voor den Provoost van de Oost-Indische
Comp. ter Kaamer Amsterdam , wear na hij hem
sal hebben to reguleeren.
1. De Provoost zal gehouden sijn, telkens als men yolk
anneemt, het sij na Oost-Indien ofte elders, daar gestadig
bij en present to sijn en de heeren anneemers daar inne
to dienen , midsgaders wel en behoorlijk te letten op de
persoonen, die haar in dienst van de Comp. koomen to
begeeven.
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Zal hij gehouden sijn bij de betaaling van de aan-

genoome persoonen te adsisteeren, gelijk ook 14 het maaken van de transpoorten, en naauwkeurig agt te geeven
op de borgen, en geene te admiteeren die verdagt sijn
van eenige valsitijten, off die bet maangeld van voorgaande
geabsenteerde persoonen nog niet hebben gerestitueerd.
3.

Zal hij gehouden sijn hem op de monstering van het

yolk telkens te laaten vinden, midsgaders, als het voorsz.
yolk te scheep gaat ofte gebragt word , teegenwoordig te
weesen en te letters op de geene die soude soeken ofte
koomen weg te loopen , en wijders d'Eleeren Bewinthebberen te dienen in al hetgeene haar Ed. sijnen dienst daarinne zoude mooge van noode hebben.
4.

En alsoo men da,agelijks bevind, dat eenige persoo-

nen haar in den dienst van de Comp. begeeven hebbende,
met het geld dat haar op de hand gegeeven word, ofte
met de maandgelden die hun op hunne aangenoome dienst
werden geavanceerd '), ofte sig ook wel voor en in de plaats
van anderen laaten aanneemen, zal hij schuldig en gehouden weesen deceive op te soeken, te vervolgen, te apprehendeeren, en in de hande van de justitie deeser steede
te brengen.
5.

En sal voor ieder persoon, die hij als voore komt te

apprehendeeren en in handers van de justitie te lecveren,
genieten agt guldens, mits versorgende dat desselfs geavanceerde maandgelden weederorn aan de Comp. werden
gerestitueerd, ende bij aldien de gevangene werd gecondemneert in de dubbelde restitutie van 't maandgeld, zullen de twee maanden gagie meede ten sijnen profijte sijn,
zonder dat hij sal vermoogen , 't sij van de houders van
transpoorten ofte van de borgen eenig ander salaris te
pretendeeren ofte ontfangen , 't sij onder den naam van

1) Hier is weyloopen of een dergelijke uitdrukking uitgevallen.
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sluytgeld ofte eenig ander protect '), maar ten dienste van
de Comp. gehouden sijn omtrent de disserteurs.
6. En bij aldien hij de voorsz. persoonen Diet soude
kunnen aantasten en in apprehensie brengen , zal hij gehouden sijn , soo dra g de scheepen sullen in zee weesen
en hem door de boekhouders de lijst der absente sal sijn
overgeleevert, ten eersten derselver borgen daar voor aan
to spreeken, om de voorsz. maandgelden van de voor
borge weeder in te vorderen , zonder sulks tot een volgende equipagie te moogen uytstellen, en bij onwilligheyd
van deselve haar geregtelijk te nootsaaken.
7. En sal van ieders geavanceerde maandgelden, die hij
alvoorens van de borgen komt te vorderen en te ontfangen , genieten off afhouden vier gull s, als meede van de
geabsenteerde persoonen van de monstering een vierde
part van de halve maand gagie, die sij verbeuren, genieten.
8.

Zal hij gehouden sijn sijne reekeningh van de bij

hem ontfangene maandgelden jaarlijks voor pmo May aan
de boekhouders van de monstering over te geeven, ten
eynde deselve, als door haar te boek gesteld en nagesien
is, neevens sijn reekeningh van uytgaaf aan de Heeren
van de equipagie te presenteeren.
9. Endelijk en ten laaste sal hij schuldig ende gehouden sijn hem te reguleeren, gehoorsaamen en na uyterste
vermooge na te koomen al hetgeene hem bij d'Heeren Bewinthebberen gelast en bevoolen sal worden, en voorts
alles te doen , dat een goede getrouwe Provoost schuldig
is te doen.
10.

Voor al hetwelk hij voor een jaarlijks tractement

sal genieten de somma van drie hondert guldens.

1) lees pretext.
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Informaties aan de H.H. Bewindhebberen van de
0.-I. Comp. te Amst. gegeven ter vervulling van
de betrekking van Timmerman op hun werf, in
het jaar 1772.
Roelof Brouwer, de m r knegt van de

Dirk Duym,
is een losbol, zeer wispeltuurig, onbestendig van aart, de
hr

eene tijd zeer ijverig in zijn werk, dog de andere tijd
gantsch afkeerig van eenige bepaalde bezigheid, en dus
niet zeer aan zig zelfs toe te betrouwen , veel min groote
zaken op hem te laten berusten , schoon anders zijn werk
wel verstaande en tusschen de 40 en 50 jaren oudt.
Jan Sloot, de m r knegt van Claas Symonsz. Heynes,,
is een zuynig man in zijn werk, en bijzonder in staat one
't er zeer fijntjes uyt te soeken , gen eynde 't niet te veel
koste, dog diens bijzondere eygenschap in dit geval hem
zoo zeer in 't uyterste vervoert, dat zijn meeste werk daar
door te kort komt en aan 't oogmerk niet beantwoord:
buyten dat een goed timmernian, oud 50 jaren.
Jan Voogt, de m r knegt van de h r Jacob Cardinaal,
een zeer kundig man in 't timmeren en verre overtreffende
de beyde vorige, dog kan leeren nog schrijven, zijnde oud
tusschen de 40 en 50 jaren, onbekwaam om uw enig ander als alleenig mondeling berigt van saken te geeve.
Mij is nog opgedrage, die ik daarom niet kan verswijgen,
Jan Bastiaansz., de m r knegt van de

h r Claas Ouwejan,
als de alderbekwaamste man van al de tegenwoordig in

dienst zijnde m r knegts op geheel Sardam, Wiens caracter
aan zijn kundigheyd eere bijzet, als zijnde een man van
een deftig gedrag en bescheyde reede.
Ik voeg er bij Louweris -Loosjes, een man buyten bewind en die sedert 10 jaren 't timmeren niet g'excerceert
heeft , schoon tot een scheepstimmerman opgeleyd, maar
die, schoon zeer ijverig in 't leeren, en daar door zijn kundigheyd tot de uytterste perfectie gebragt heeft, egter
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door bijzondere omstandigheeden van zijn vaders hays, zijn
kundigheyd om mr to worde nooyt heeft te werk gesteld.
Deze persoon word mij opgedrage als de allerkundigste
timmerman op geheel Sardam niet alleen , maar mogelijk
in ons geheele land, waar van ten blijke scheynd te kunne
dienen, dat hij dikmaals van de baazen zelvs, in onverwachte toevallen en hindernisse, om raad gevraagt word ;
alleen zegt men , dat hij mogelijk van de grootste doorsettenheyd niet is in 't uytvoere van taken. Of gij hem zoud
kunnen krijgen , zo gij er een nodig had, wilt men niet;
maar wel dat hij 't waardig was dat men 't onderstond :
't is een man van een loflijk caracter, oud 35 jaren.

Van de Nagelbomen en haar gewas.
De nagelboomen sijn van elders in Amboina overgebragt '), en wass nu maar alleen , of wel namentlijk op
Amboina en der aangelegene eylanden, als Oma, Honimao en Nussallaut, ook op de eylanden Boero en Xulas,
welke voor dese onder de Ternatanen gestaan hebben 2).
De nagelboomen haar natuurlijke of eerste oorspronk is
in de Moluccos ende Ceram'); dogh andere stellen Machiam voor het natuurlijk vaderlandt en eerste besitter der
nagelen 4).
Voor de komste der Portugeesen hebben inlanders van
Ceram, genaamt Hoeamohel, de moernagelen die van Machian ontvoert en op haar land geplandt 8); dog die van

1) Siet Rumfius, Capt. 2, in sijn .... Item brief van G.R. aan 17e
van 13 Xber 1686. Item Haags Verbaal, 12 May 1688.
2) Siet Rumfius voors., Capt. 1.
3) Siet brief van G.R. aan 17e van 13 Xber 1686. Item Haags Verbaal 12 May 1688.
4) Siet Rumfius voors. Capt. 1 en 2.
5) Siet Ruinin g voors. Capt. 1.
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Cambello schrijven haar sells deese eer toe etc. ') , en die
van Rita hebben kort daar naar die soo mede bekoomen

2).

Letimor (of kleyn Amboina) en de Uliassersche eylanden hebben geen nagelen gehadt, tot de komste der Hollanders toe , door welker last daar eerst geplant sijn , behalven die van Nussanive , dewelke al in de Portugeese
tit eenige nagelen van de Hitoeesen bekoomen hebben,
door de groote gemeenschap die se met deselve in Ternaten hielden 3).
Op het eylandt Honimao roemen haar die van Tiouw en
Papoere datse de eerste nagelplanters geweest zijn , maar dit
sal niet langh voor de komst der Nederlanders sijn geweest

4).

De nagelen kunnen niet voortgeplandt werden buyten
den Moluxxen cirkel , of omtrent 75 mijlen van Machiam ,
als het centrum of moeder der nagelen is 9, soo dat het
nagelgewas binnen den omkringh van het Moluxce gebiet
beslooten is, waaruyt sij door geen menschelijke naarstigheyd to brengen sijn (wij verstaan onder het Moluxce gebiedt mede de eylanden Boero en Xulas, welke voor dese
onder de kroon van Ternaten gestaan hebben ende ten
deele nog staan), want door de Javanen en Macasseren
sijn wel eenige boompjes en moernagelen naar haar landt
met garde vervoert, die ook groot geworden sijn, maar sij
hebbe aldaar geen vrugte willen dragen 9.
Van de plaadsen , waar nagelboomen gevonden sijn en
nog sijn, voor Boo verre bekent sijn geworden, sijn de
volgende boven de reets genoemde 7):

Als booven.
Als booven.
Als booven.
Als booven.
5) Siet brief van den Gouverneur van Amboina .... Hurt en den
Raadt, aan G.R. 2 Julij 1676.
6) Siet Rumfius Capt. 1.
7) Op Borneo vallen mede nagelen, siet schriftelijk Rapport van Jacob Janse de Roy aan G.R. 24 Feb. 169g.
1)
2)
3)
4)
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Tidor en Motier,,
111eap ,
Cinomo ,
Matigoram i),
Banda 2), dog de inwoonders wilden die om voorgewende
reedens niet plucken etc.,
Bouton 3),
Sina, op sommige plaadsen , dog geen groote overvloet,
Amboina 4) ,
Ternata ,
Machian , Batian , Sulabessi 5), frier groeijen de nagelen
uyt de natuur,,
Cambello 6),
Louwho ,
Celangh.
In de Ulissers aangeplandt 7).
Op Hoeamohel gedestrueerdt.
Nagelbosschen tusschen Namolo en Hitoelamma bedorven.
Nagelboomen omtrent Capaha geraseert.
In Boeros Z. zijde uytgeroeyt.
Hytoe.
Volgens het segge der Ternatanen , soo kan een nagel-

1) Siet 2e scheepvaart der Hollanders naar Oostindien onder den Admiraal Jacob Cornelis van Neck, fo. 28.
2) Siet scheepvaart op Oostindien onder den Admiraal C. Matelief,
fo. 58, op 't jaar 1607.
3) Siet brief van den Raad van Macassar aan Generaal en Raden, in
dato 12 Maart 1694.
4) Siet Johan Nieuhof, Algemene beschrijving van Sina, fo. 133.
5) Siet brief van G.R. aan 17e van 4 Feb. 1695.
6) Siet brief van Gouverneur en Raadt van Amboina aan G.R., 28
Julij 1694. Item scheepvaart naar Oost-Indieu ouder den Admiraal
C. Matelief, fo. 57.
7) Siet bet Contract met Capt. Hitoe gemaakt 21, Aug. 1609, in de
voyagie onder P. W. Verhoeven , fo. 197.
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boom over de 100 jaren oudt werden , hebbende omtrent
Anien, op het landt Hoeamohel, een nagelboom gestaan,
die in de inlandsche oorloge met Kimelaha Madjira omgekapt is, naar rekening der inlanders doen 130 jaren
oud sijnde. Hij droeg in een vol saysoen twee baren of 1100
nagelen , en 50 jaren te voren , wanneer de Hitoesen
de Nederlanders in dit land wilde roepen, hebbende van
deselve boom een bhaar, dat is 550 it nagelen gepluckt,
omme die aan dezelve tot een monster te vereeren ').
De nagelboomen werden nu soo out niet , soo om de
ruwe handelinge etc., of dat Amboina kouder bergen heeft
dan de Moluccos , want a° 1666 sijn op Hitoe uytgegraven
eenige nagelbomen , van pure ouderdom vergaan , dewelke,
naar 't seggen der inlanders, geplandt sijn onder de Regering van Frederick Houtman (eerste Gouverneur van Amboina) , dat is omtrent 60 jaar.
Op andere plaadsen van Litimor beginnen meede al
eenige uyt te gaan, dewelke onder den Gouverneur Herman Spult (dat is voor 50 jaaren) geplant zijn.
De nagelbomen konnen op Amboina maar 40 a 50 jaren
uyterlijk duuren, Om dat daar van elders sijn overgebragt 2).
De nagelboomen lijden de meeste prijkel van groote ongewoone droogte , die sommigte jaren dese provintie van
Amboina quelt 3).
De grootste pest van alle is een worm, die in 't hout
groeyt en de boom in korte tijd doet sterven, gelijk a°
1667 en de volgende jaren veele 1000 boomen op Litimor
en de kusten van Hitoe sijn uytgegaan 4).
7) Siet Rumfius Capt. 1. Item Johan Nieuhof, Rijse in Oostindien,
fo. 32. Item 2e scheepvaart der Hollanders naar Oostindien, onder den
Admiraal Jacob Cornelsoon van Neck, fo. 29.
2) Siet brief van G.R. aan 17e, 13 Xber 1686. Item Haags Verbal
12 May 1688.
3) Siet Rumphins Capt. 1.
4) Item als boven.
XXXI. J.
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Gelijk oak a° 1659 en 1666 daar door (naar ruwe gissingh) ruym 1 van de oude bomen sijn uytgegaan, dewelke
pas 50 jaren hadde gestaan , en in de Uliassers int jaar
1686 wel tot 2000 stux ').
De plucktijdt der nagelen is van October tot December,
en andere seggen van 1' 7ber of het begin van October
tot Februarij 2). Op haar behoorlijke tijdt niet geplukt werdende schietense tot poelongs of moernagelen S).
Van dese moernagelen, bij rijpe afvallinge, of op sijn tijd
geplant werdende, koomen de jonge nagelboomen voort4).
Nog werden deselve voortgeplant door de groene en
wilde witte duyven, de jaarvogels en casuarissen , die deselve opslokken en soo in haar binnenste gebroeyt hebbende loosen, waar naar dan uytspruyten 5).
De jonge boomen moeten van 't onkruyt seer gesuyvert
werden, om niet te verstickken of te verwilderen ; te digt
staande moeten gewijt werden of schieten in de hoogte en
dragen niet we16).
De jonge boomen , ja selfs half wassen , versticken van
de rottinge, wanneer niet gesuivert werden 7).
In de Molukse eylanden plegten de jonge boompjes op
het 7 e en 8 e jaar vrugten te dragen, maar in Amboina
moetense al 10 a 12 jaren out sijn 8).
naar 14 a 15 jaaren9).

Andere seggen

I) Siet het 2e Boek , I Deel en 3e Capp. van de Beschrijving van
P. van Dam.
2) Siet Rumphius Capt. 1. Zee- en landrijsen van Johan Nieuhof,
fo. 32. Gesantschap na China door d° Nieuhof, fo. 134.
3) Als boven , Rumphius Capt. 1.
4) Nieuhof, Rijse voorse., fo. 32.
5) Rumfius Capt. 1.
6) Item als boven.
7) Siet brief van G.R. aan den Gouverneur Robbertus Padbrugge en
Raad tot Amboina, 21 Feb. 1687, en Haags Verbaal , 12 May 1688.
8) Rumfius Capt. 1.
9) Siet brief van G.R. aan 17e, 13 Xbre 1618, en Haags VerbaaI ,
12 May 1688.
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9 en 17

schraal

15 en 19 nagelen groeijen der in gemeen

mouson op

een krOntoe ').
groot
21 en 25
Men rekent dat in middelrnatige gewassen yeder nagelboom ten alderminsten een barot of 11 is kan uytleveren 2);
dog bij nader calculatie is bevonden, dat veele goede en
quade jaren door malkanderen geslagen y@der boom heeft
21 it ruym 3).
Voor deesen plagt men alle 3 jaaren in Amboina een
groot gewas te hebben, maar het is nu meest op het Ode
jaar gekomen, ja op de kust van Hitoe verschillen de groote
mousons somtijds 6 en 7 jaaren van malkanderen 4), hoewel
P. v. Dam steldt, dat men doOrgaans , een goet en een
quaad gewas om de twee jaaren Iieef't gehadt, 'twelke uyt
de volgende lijst , altijt soo seker niet is bevonden 5).
Het kleyne saisoen werdt Moeson Salattan genaamdt ,
dat is zuydtsaisoen, om dat de gedurige zuyde winden
wel koude regens bij brengen, dewelke veroorsaken , dat
in plaadtse van d'eerste schepselen , of gagans, niets dan
bladeren voortcomen 6).
De onrijpe nagelen sijn rimpeligh, licht en ongesien ;
werden van de ontfangers vytgeschooten, welke de inlanders weeten te verwen met den rooke van dammar, dat
bemerkt kan werden, dewijl dan de handen besmetten 7).

1) Rumfius Capt. 1.
2) Siet het 2e Boek, le Deel, 3e Capt. van de besehrijving van P.
v. Dam.
3) Brief van G.R. van 2 Maart 1688 en Haags Verbaal 25 April 1689.
4) Rumfius Capt. 1.
5) P. v. Dam, Beschrijvinge als boven, en Johan Nieuhof in sijn Gesantschap van Cina, fo. 134, segt op het 2e en 3e, en somtijds omt.
7e jaar valt den oogst vrij schraalder. P. van den Broeke, in sijn
Voyagie naar Indien, fo. 27, segt mede: Alle 7 jaaren Bens een groot
monsdn.
6) Rumphius Cap. 1.

7) R. Capt. 1.
30*
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De nagelen van de boomen afgeplukt zijnde, werden in
heet water gedoopt en daar naar met breede bladeren toegedelit en op panne in den rooke gelegt 1).
De nagelen als hier vooren geseght, in de maande van
October, November en Desember geplukt sijnde, worden
in de andere maanden ter schaal gebraght 2).
Voor yder barot (sijnde 11 iE) betaaldt de Cornpagnie
11 schellingen , to weten 10 schellingen aan den leveransier en een sehelling tot verval van de oncosten van den
lantraat 3) En op de generale Batavische boeke bevinde
dat deselve aan de Comp. aldaar kosten ruym 6 stuyver
het tC 4).
De nagelen die men tot Batavia de kleene binnenland
sche vaartuygen tot haar gebruyk mede geeft, werden haar
aangerekent en als verkogt gestelt tot 7 stuyvers het pondt 6).
De nagelen die men op Batavia aan de Compagnies
bediende tot haar provisie en gebruyk geeft, werden gesteld als verkogt tot agt stuyvers het pondt, gelijk mede
die aldaar gegeven werden aan den kleene winke16).
De nagelen werden a° 1693 en 1694 tot Batavia aan
particulieren tot een vast gestelde prijs van 70 stuyvers
het pondt verkogt, rekenende den rijksdaalder op 60 stuyvers light geldt ').
Van Amboina en Ternaten hebben die van Batavia a
1652 becoomen 1420 '4: nagelen, waarvan in het volgende
jaar met de retourvloot in Patria arriveerde 1220 ii, 8).
1) Rumfius voorsch. Joh. Nieuwhoff in sijn Zee- en Landtrijse, seght
fo. 33, in zeewater geweekt. Item in sijn gesandschap na China, fo. 135.
2) Rumfius voorsch.
3) Siet 2e Boek, le Deel, 3e Capt. van de Beschrijvinge van P. v. Dam.
4) Batavisch Journaal en Grootboek op 30 October 1693.
5) Item Journaal en Grootboek als boven.
6) Item als boven.
7) Item als boven, van ultimo Xbre 1693 tot ultimo Augusti 1694.
8) 2e Bock van P. v. Dam voorschr.
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De nagelen konnen door haar groote abondantie van
oly- bijna nooyt verderven, ten minste seer lange goet
blijven , voornamentlijk wanneer op bequame plaats werden
bewaart, gelijk als blijkt uyt het kroontje gemaakt van
nagelen in de saal van de Oostindische Comp. ter Gamer
van Amsteldam, daar het weer als 60 jaaren (a° 1700)
gehangen heeft, en waar van de nagelen nog soo kragtig
sijn bevonden als of eerst waaren aangekomen.

Van het vervalschen der nagelen.
De nagelen werden niet alleen vervalst met veele moernagelen daar in te laaten, maar ook door daar in te doen
veele onrijpe nagelen, die seer rimpeligh sin en door de
inwoonders geverft werden met den rook van damma, om
met de andere nagelen in kleur gelijk te sijni).
Het verswaaren der nagelen geschiet in Indien en in
Europa met bijsettinge of instortinge van schoon viers water, 'twelk haar om haar oliagtigheyd geen ander quaat
toe en brengt.
Daar sijnder die deselve vermengen met uytgestookte
nagelen, dat is nagelen waar uyt door de distelatie alle
de oly reeds getrocken is, en daar omme ook goedtkoop
becoomen.
Tot vervalsinge heeft men ook ondervonden dat seekere
joode van een aartagtige eompositie, vermengt met stof
van nagelen, de nagelen hadde naar gemaakt, Welker valsche naar Duytsland wierden gesonden en aldaar onder
de goede nagelen gemengt wierden, en op den 2 en Maart
1) Siet van geverfde nagelen den Brief van den Gouverneur van Amboina , Balthhasar Coyet, aan G.R. van 31 May 1705. Iten G.R. aan
do. Coyet, van 31 Xber 1705, en G.R. aan 17e, van SO November 1705,
alwaar ook gesprooken werd dat d'Indianen op Amboina , tot verswariuge ,
de nagelen door water haler' en op veur droogen.
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1700 is een monster van soodanigen nagelen vertoont door
d'heer Gillis van Hemert Zet.

De nagelboomen werden door de inlanders of Commissarissen geteldt en opgenomen, waar van bier
een exempel sullen stellen van a° 1694, om daar
uyt alle de andere to konnen verstaan.
Vrugtdragende boomen.
Op Litimor of aan het Casteel 64688.
Op Hilo ... ... • • 85381.
Op Honimoa en Nussalaut . . 79754.
35092.
Op Haronico .
19065.

Op Larico

Komt oude vrugtdragende 283980.
Halfwassene en vrugtdragende.
Op Litimor of aan het Casteel 19074.
21642.
Op Hilo .
Op Honimoa en Nussalaut .

29434.

Op Haronico .

15174.

Op Larico .

24103.
Halfwassene 109421 boome.

Jonge boomen.
Op Litimor of aan het Casteel 8528.
2639.
Op Hilo .
691.
253.

Op Honimoa en Nussalaut .
Op Haronico .
.
Op Larico

4864,
Jonge 16975 boomen.

En op dese manier so heeft men bevonden :
Vrugt-

Half-

dragende. wassene.
A° 1675.

181026

1) Siet brief van G.R. 2 Maart 1688.

Jonge .

Som-

boome.

marium.
181026 '.
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1676.
200576

295344

235014

730934.

213307

272508

209776

695591.

226567

183705

168649

578921 ').

86.

356681

167498

176213

700392.

87.

373697

176351

166081

716129.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

378618

378618 2).

335508

335508.
498941 3).

498941
283980

109427

16975

410382 4).

95.
96.
97.
98.
99.
1700.

248107

65982

5247

319336 5).

1.

246457

65238

4812

316507,

2.

216975

65140

3.
.04.
05.

227584

65621

281116, 8)
6).
1679

294884j

1) Siet Haags Verbaal, 11 April 1686.
2) Siet brief van Gouverneur en liaad van Amboina aan G.R. 19 7ber
1691, en Haags Verbaal . 6 April 1693.
3) Siet boomtellinge der Gecomm? Zbre 1694.
4) Siet als booven.
5) Siet brief van G.R. aan 17e, 31 Xber 1701.
6) Siet Haags Verbaal van 14 April 1676.
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Rendement der volgende nagel gewassen.
A° 1673 was het gewas 664152 ;.:
59779
74
7)
75

,,

76

I)

77

,,

1383000
61440
919760

64549
78
,,
791147614
,)
655295
80
81558930
77
82551613
,,
831364811
77
405397
84
77
85121378
,,
861126632
,,

27 1)

77

77

77

77
)1

77

71
,,
2)

7/
27

7/

87

975899

17

88

)7

610638

2,

77

560193

/I 3)

89
90

764870

1,
,,
401432 7)
91
,,
2047328 1,
92
77
9395362
77
7,
1056321 77
94
77

95
96
97
98
99

1) Siet brief van G.R. 2 Maart 1688 en Haags Verbaal 25 April 1689,
alsmeede die van G.R. aan Gouverneur en Raat van Amboina 28 Feb.
1693 en Haags Verbaal 20 April 1694.
2) Siet brief van G.R. aan 17e 24 Feb. 1684,
3) A.0 1647 en 1652 1100000,
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655736 „

1
2
3
4
5
Geconfijte moernagelen koumen van Amboina in potties
en kost yder pottie daar merle gevult f 26.4,8').
Moernagelen die onder de gariophilnagelen gemengt geloopen hebben, ten bevelen van d'heer Isaac van Thyen ,
werden gesepareert om voortaan op een bisondere reeke
te doen verantwoorden ; kosten 28 Rs van 60 st. of f 84
de bhaar van 550 , soo als die van Amboina werden
aangerekent 2).
Generaal en Raaden verbieden aan die van Amboina
geen moernagelen tot eenige prijs te ontfangen 3).
Dit accordeert ook met de gedagte van Comissarisse int
Haagse besogne , seggende dat behoort te werden verboden het aanneemen of ontfangen van eenige moer- of onrijpe nagelen 4).
En hebben de Chineesen al ondervonden dat tot voortplantinge onnut sijn of iets bijsonders daar meede weeten
uyt te regten , waar omme G.R. haar 't jaar te vooren toegesonden hadde doen verbranden 5), sijnde 103198 it 6).
Verders is aan die van Amboina geordineerd de moernagelen te laten afvallen en verdroogen , de vogelen te

1) Siet Journaal en Grootboek van Batavia van ao 1693 en 1694.
2) Siet boeken als boven onder ultimo Augustus 1694.
3) Siet brief van G.R. aan 17e van 5 Jauu. 1686 en Haags Verbaal
onder 9 April 1687.
4) Siet Haags Verbaal van 12 April 1686.
5) Siet brief van G.R. aan 17e van 5 Jan. 1686, en Haags Verbaal
9 April 1687.
6) Siet brief van G.R. aan 17e van 11 Xber 1685.
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laaten eeten , of door de inwoonders in kuylen te laaten
begraven `).
Moernagelen vervoert werdende ofte 10 dagen droogh
gelegen hebbende, sijn tot vocrtplantinge gantsch onbequaam2).
A° 1693 sijn met 6 scheepen van Batavia naar Patria
versonden 60 kisten, samen 8301 i: met moernagelen,
bedraagende f 1317.14.8: komt alsoo het it 3* stuyver
ruym 8).

Van oly van nagelen.
Om oly van nagelen in dese landen te laaten stooken
soo voor desen aen Supratti eene joode moeten betalen
12 stuyvers voor arbijtsloon van yder pondt nagelen, die
hem ,om uyt te stooken leverde, en was sijn voorgeven dat
uyt 100 it nagelen soude leveren 16 it oly, en dan overig
houde 65 it uygestookte heele nagelen.
Ander exempel is er waarbij van 25 t nagelen is gekomen 4 oly
it van nagelen, en overgebleeven 10 it heele
uytgestookte nagelen.
Ook nogh van 120 it goede kruytnagelen, waar dat
van gecoomen is 19 it aan nageloly, en overgebleven 68
it heele uytgestookte nagelen.
Daar sijnder die seggen dat oly van nagelen kan goedt
blijven ten minste 10 jaaren en dat yder it oly alle jaaren
soude verliesen omtrent een once ;- dog andere sijn daar
weder gants tegen, seggende dat de oly voor altoos onbe-

1) Siet brief van G.R. aan den Gouverneur Robertus Patbrugge en
den Raadt op Amboina 21 Feb. 1687 en Haags Verbaal 12 May 1688.
2) Siet brief van G.R. aan 17e van 5 Janu. 1686 en 2e Boek le Deel
en 3e Capt. van de Beschrijvinge van P. v. Dam, als merle Brief van
G.R. aan 17e 13 Xbre 1686 en Haags Verbaal 12 May 1688.
3) Siet Batavia's Journaal en Grootboek onder 8 Desember 1693.
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derflijk is, en wel ingeslooten en bewaart werdende, bijna
niets veriiest.

Groote schaarsheyd der nagelen.
A° 1663 is, door schaarsheyd van gewas van nagelen in
Amboina, tot Batavia maar 49013 aangebragt. Bij menache gedenken is noyt soo klijnen quantiteyd nagelen in een
jaar tot Batavia aangebragt, en werd geen hoope gegeven
toekomende jaar meer van daar te krijgen. Dese nagelen
en konnen op s niet bestaan om India na behooren te
besorgen. Persien , Suratten en Bengalen sijn daar van
gansch ontbloot. Cormandel heeft daar van nog ongevaar
30000 0: en sullen nog al eenige jaren vereyschen eer
men ter deegen de vermenigvuldinge der nagelen van de
nieuwe aanqueek sal gewaar worden ').

Van de al te groote abondantie der nagelen en
voorsorge daar tegens.
A° 1652, den Admiraal Aernoudt de Vlaming van Outshoorden , voor de eerste maal alleen uyt Amboina en de
3 Uliasserse ijlanden vergadert en naar Batavia gesonden
hebbende 2000 bharen of 1100000 tt nagelen, bewees daar
uyt dat alle andere boomen op Moorse plaadsen in de
Moluccos staande, overtolligh en de Comp. schaadelijk
waaren , en derhalve ook nodig om uytgeroyt te worden ,
indien de Comp. daar merle niet overkropt wilden sitters.
De moernagelen van de boomen laaten afvallen en laten
leggen verdroogen, van de voogelen laaten op eeten of door
de inwoonders in huyde laaten begraven om te verrotten 2).

1) Siet brief van G.R. aan 17e van 21 Xbre 1663.
2) Siet brief van G.R. aan den Gouverneur en Raat op Amboina van
24 Feb. 1687 en Haags Verbaal onder 12 May 1688.
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En van de luyheyd der inwoonders bedienen, door niet
redderen en suyveren de gront etc. `).
A' 1606 sijn door de 17 e de nagelen gesteldt op 9 schellinge, met 9 maanden rabat 2).
De nagelen heeft men in voorige tijden verkogt, soo als
uyt de scheepen quamen en in quartelen geslagen, alleen
daar uyt genoomen weesende hetgeene onderstalligh en
gemarineert was 3).
A' 1607 is geresolveerdt dat de nagelen soude werden
gelooft (?) 46 st. en vercogt werden voor 45 st. op 9 maanden rabat 4).
A° 1607 de nagelen ongegarbuleerdt gesteld op 49 st.
en 9 maanden dagh; dogh des niet tegenstaande soo heeft
men de Cameren gerecommandeert tot soo hoogen prijs to
verkoopen als doenlijk souw wesen5).
A° 1608 sijn de nagelen die gesteld waaren op 9 schellingen , vercoght tot 9 sc, 6 d. 6).
A° 1610 sijn de drooge nagelen gesteld op 13 sc. en de
natte op 11 schellinge met 9 maanden 7).
A° 1613 wierden de drooge op 14 en de natte op 11 sch.
met

9 maanden gesteld 8).

At' 1623 soo wierd om de Engelse de nagelen gesteld
op 10 sc., cappelletten 40 st., poeder van nagelen 30 st.,
antoffelen 36 st. bet

iE

met 9 maanden rabat 9).

1) Nicolaas de Graaf in sijn Reyse naar Oostindien fo. 18 , segt: Sij
willen haar liever met soberheyd behelpen dan swaren arbeyt doeu.
2) Siet Resolutie van 17e van 1 May 1606, op het 13e point onder
voorvallende saaken , en • . Augustus 1606.
3) Siet Resolutie voorschreven van .. April 1607 op het 6e point.
4) Siet Resolutie voorsch. van .. April 1607 op het 5e point.
5) Siet Resolutie voorsch. van 16, 17, 18 en 19 Junij 1607.
6) Siet Resolutie voorsch. van 28 Julij en 12 Augustus 1608.
7) Siet Resolutie voorsch. van .. Augustus 1610 op het 14e point.
8) Siet Resolutie voorsch. van .. 9bre 1613 op het 6e point.
9) Siet Resolutie voorsch. van 24 fiber 1623,
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A° 1626 alschoon de nagelen doenmaals gesteld waaren op
16 sc. met 9 m. rabat, soo wierden deselve bij contractatie
vercogt tot 17 sc. het it' in banco, met 24 maanden rabat 1).
A.° 1627 sijn de nagelen aan de voorsch. contractanten
vercogt tot 20 sc. met 27 maanden rabat, dan waaren
't jaar daar aan gevallen op 15 sc. contant 2).
A° 1628 sijn de nagelen, soo als uyt zee kwamen , alleen
de poeder daar uyt gesift, gesteld op 18 sc. het it met
9 maanden rabat 3).
A° 1678 sijn de nagelen gesteld op 75 st. bet pond p.
banco en I pCt. prompte bet. om of te haalen4).
En blijkt bier uyt dat niet altoos, maar veel tiids, op een
opulent gewas een slegt gevolgt is 5).
Gelijk ook uyt de volgende list blijkt dat

8)

vrugtdragende boomen in den tijd van .... 9 jaren hebben
voortgebragt .... 9 :a: nagelen. Komt alsoo door malkanderen , soo goet als quaat gewas, op . ... 6) it 's jaars ,
voor yder vrugtdragende boom.
Europa plegt sjaarlijks te vertieren omtrent 400000 i;
nagelen '). Dog naderhandt heeft men gesegt omtrent
250000 it 8). En wederom laater seggen G.R. dat men
het vertier van Europa jaarlijks calculeerd op 320 a 340000
it nagelen 9).

1) Siet Resolutie voorsch. van 30 October 1626.
2) Siet brieven van de earner Amsteldam naar Indien van 24 7bre
1627 en 3 April 1628.
3) Siet Resolutie voorsch. van 16e van 20 Julij 1628.
4) Siet Resolutie voorsch. van 16 Feb. 1678.
5) Siet brief van G.R. aan Gouverneur en Raat vau Amboina 28
Feb. 1693.
6) Niet ingevuld.
7) Siet brief van 17e aan G.R. van 13 October 1656 en 9 October 1757.
8) Siet brief van G.R. aan 17e, 5 Janu. 1686 en Haags Verbaal 9
April 1687.
9) Siet brief van G.R. aan Gouverneur en Raad op Amboina 15 Feb. 1690.
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('T en soude a° 1683 en 1684 ook maar soo veel vertiert
wesen , volgens schrijven van

17 e

aan G.R. van 25 Gbre

1683 en 24 Junij 1684). Dog wanneer is opgenomen de
hier volgende lijste van de afgehaalde nagelen 11 alle de
Carvers van de Comp., beginnende met 15 April 1677 tot
. I ) 17 ...... `), sijnde .. `) jaren , bedraagt netto
...... ') it soo komt voor een jaar consomtie in TTropa
...... `)

ii, daar op de beste staat is te maken, en men

is ook alle jaren soo gelukkig niet als a' 165., als wanneer door eenige cooplieden in een partij de Comp. wierd
afgenomen 1300000 ponden, te betale tot i 3.— in Banco 2).
Geheel Indien calculeerd men jaarlijks te consumeettn
omtrent 150000 i; 3).
Andere stellen niet veel meer

150 a 160000

iE

,

en na -

derhandt seggen G.R. 160 a 170000 it 4), sijnde omtrent
de helfte van de Europesche comsomptie 5).

In Suratten zijn de nagelen verkogt int jaar:
1684 a f 4.19.— '
85 „ „ 4.10. 3
86 „ „ 4.10. 3
88 „ „ 4.10.—
89 ,,,,4.17.10
90 „ „ 4.19. 5
91 , 5• 1.—
92 „ „ 4.16.—
7,

is
,,
,,
,,
97

77
,,

/7

1) Niet ingevuld.
2) Siet het 2e Boek le Deel 3e Capt. van de Beschrijvinge van P.
v. Dam.
3) Siet brieff van G.R aan 17e 5 Januarij 1686 en Haags Verbaal
9 April 1687.
4) Siet beschrijvinge van P. van Dam als boven.
5) Siet brieff van G.R. aan Gouverneur en Raat op Amboina 15 Feb.
1690 en Haags Verbaal 27 Maart 1691.
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Int jaar 1695, 14 Julij, sijn de nagelen gesteld op st. 90,
fouly 95 , 'motel). st. 50, caneel 50.
1696, 7 7ber, door abuys op 87 st. de nagelen geset
en de fouly is verhoogt op 120, nooten 60, rompen 55,
caneel 50.
1697, 9 8ber, sijn de nagelen gesteld op 100 st., fouly
160, nooten 72, rompen 68, caneel 50.
1698, Julij, nailer geconfirmeerdt, buyten de caneel, die
op 60 st. gesteld is.
1700, Junij 23 , word geantwoord dat de prijsen niet te
hoog gesteld sijn , wijl geschreeven werd dat een coopman
tot de gestelde prijs de nagelen wilde ontfangen vijf jaaren naar een.
1685 proponeeren G. en R. als best zijnde, de nagelen
tot een prijs en bij zeekere matige quantiteyd of te leveren.
1701, Julij 23, , verbiedt men de speserijen niet hoger
to verkopen als de gelimiteerde prijs, 'tgeen reeds geschiet
was niet van belangt.
1702, Junij 21, werd geconfirmeerdt voorige en mede
beantwoord een belaggelijke vraag aangaande onderwigt.
1686, fiber 13, werd overgesonden een lijst van 44 jaaren agter een , wegens den verkoop van de nagelen in
Suratte.
165415 sijn de nagelen verkogt in Suratte a 1 2.525.
30000 in gantsch Indien.. f 114000 a f 2.2.
1655/6 .4: 45000 a f 2.3
)7 64000 „ „ 2. -.
1657/8

iE

53000 „ „ 2.6 „I

121000
iE

42667 jaarlijks

„ 166000 „ „ 2.6.
if 344000.

f 114666.

Van 't jaar 1680 tot 1690 sijn in g.
Indien geconsunaeert ....................... 1290000 a f 44/i.
1580000 „ „ 4.3.
1690 tot 1700

480

Stukken betrekkelijk de 0.-Ind. Compagnie.

Van het fixeren der verkoopprijsen der nagelen in
Oost-Indien.
A° 1687 is geordineert de nagelen niet to verkopen dan
tot 87 st. 't is stuyver geld , de onkosten , soo van tol ,
makelaardye en rabatgeld daar of gerekent ').
A° 1695 werden die gesteld op 90 st. ligt geld a).
A° 1697 werden die gesteld op 100 st. ligt geld bet
naar aftrek van makelaardy tot rabat etc. en sulx vrij geld 3).
A° 1700 geconfirmeert op 100 st. en 4/ 5 pen. het is 4).
A° 1701 geconfirmeert 5).
A° 1702 geconfirmeert 8).
A° 1653 geordineert niet onder 48 st. het i: to verkoopen '').

Van het vertier der nagelen in Oost-Indien.
Het vertier in geheel Oost-Indien (als Kier vooren gesegt) soo onseker en divers gecalculeert.
Soo segt men ook van Suratten, dat het omtrent in een
jaar 97000 it nagelen consumeert 8), en 17e seggen
80000 ii 9). Dogh de volgende lijst van den verkoop der
nagelen in Suratte van a° 1641 tot 1684 door malkander
gerekent, wijst aan dat Suratte maar jaarlijks sou consu1) Siet brief van 17e aan G.R. van 16 November 1687 in de materie
van Suratte.
2) Als boven van 14 Julij 1695.
3) Als boven van 9 8ber 1697, onder de materie van Suratte.
4) Als boven van 23 Juuij 1700, onder Persie materie.
5) Als boven van 23 Junij 1701, onder de materie van Suratte.
6) Als boven 21 Junij 1761.
7) Ala boven 23 April 1753.
8) Siet brief van directeur Ketting en den Raat tot Suratten aan G.R.,
5 Mey 1698.
9) Siet brief van 17e aan G.R. van 2 Junij 1694.
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meeren 6351025 / 43

P. ,
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het alderhoogste jaar is van 123531

ii en het laagste jaar van 141372 to, en ontstaat deese
groote ongelijkheyd uyt de sware oorlogen , sterften en
hongersnooden , die deese landen wel sijn onderworpen.
Onder de gemene luyden in Bengale werden de nagelen
niet als tot medecijne gebruyckt t).

1) Siet brief van den directeur en Raat tot Bengale aan 17e van 4
Gber 1706.
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TWAALFDE VERGADERING,
31 October 1875.
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BIBLIOTHEEK. - STUKKEN BETREKKELTJK CEILON. - MAURITS EN OLDENBARNEVELT. - EXTRACTEN UIT HET PUBLICATIEBOEK VAN MONTFOORT. - AANBEVELINGEN VOOR
SCHEEPSKAPITEINS ENZ.

BIBLIOTHEEK.
V.../......,..,,,,,,,,

Ten geschenke ontvangen:
Van de Schrijvers:
G. Guillaume , Du mouvement intellectuel dans l'arnde , discours. Brux. , 1875. 8'.

A. Ising, Groen van Prinsterer's Maurice et Barnevelt. Overd.
uit de Ned. Spectator.
N. P. van den Berg, Een smeekschrift van de Bataviasche
Burgerij. Overdr. uit het Tijdschr. voor Ind. Taal- , Land- en
Volkenkunde.
J. B. Rietstap, Heraldieke bibliotheek , 1875. 1. 's Gravenhage, 1875. 8°.
M. F. Essellen , Das Hermans-denkmal and der Ort der
Varu8-Slacht. Hamm, 1875. 12°.
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M. A. Perk , Zes jaren to Tripoli in Barbarijen. Amsterdam, 1875. 8°.
A. J. A. Gerlach, De tweede expeditie tegen Aljih. Overdr.
uit de Tijdspiegel , 1875. 8°.
H. Rump , Literarischer Handweiser 170-175.
J. G. Frederiks, Stedelijke Archieven , II. Overdr.
7)

Eene oude buitenplaats. Overdr.

71

Uit het Overkwartier. Overdr.

,,

De Oranje pred. en liunne tegenstanders..
(Overdr.

))

Bernard van Galen. Overdr.

Van het Ministerie van Binnenl. Zaken:
Publications de la Societe historique et archivlogique dans le
duchi de Limbourg. Tome XI. Ruremonde, 1875. 8°.
Van de Gedeputeerde Staten van Friesland :
Systematische Catalogue der Prov. Bibliotheek van Friesland ,
derde gedeelte. Leeuw., 1875. 8°.
Van Burgemeester en Wethouders van Kampen:
Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief van
Kampen, IV. 1585-1610. Bewerkt door Mr. J. Nanninga
Uiterdijk. Kampen , 1875. 8°.
Van het Kon. Oudheidk. Genootschap to Amsterdam:
Jaarverslag van de rie Algem. Fergadering, 10 Mei 1875,
met photographische afbeelding van de vergader zaal. Amsterd.,
1875. 8'.
Van Gedeputeerde Staten van Utrecht :
Inventaris van het Archief der Provincie Utrecht. Boekdeelen
en Bundels door Dr. P. J. Vermeulen. Utrecht, 1875. 8°.
Van de Commissie voor het Museum van OudhedQn
in Drenthe :
Verslag over 1874. Assen , 1875. 8°.
Van Mr. J. Bosscha Jr.:
Levensbericht van Joannes Bosscha , door W. J. Knoop.
Overdruk, Amsterdam, 1875. 8°.
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Van Fred. Muller :
Catalogue of Books, Maps, Plates on America , books
Supplement III a—d Maps, Plates, Autographs, Portraits.
Amsterdam 1874/5. 8'.
In ruiling ontvangen :
Van de Kon. Akad. van Wetensch.. te Amsterdam :
Verslagen en Mededeelingen , afd. Natuurkunde ,

2e

reeks ,

' Ix. L Amsterdam, 1875. 8°.
Processen-verbaat van de gewone Vergaderingen, afd. Natuurkunde , 1873/4. 8°.
Carmina latina. Esseiva, ad proem's Satira. Moltedo, reditus
in patriam. Amsterdam , 1875. 8°.
Van de Vereeniging tot beoefening van-- Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, te Zwolle :
Verslaq, 34e Vergadering, 27 Oct. 1874. Zwolle, 1875.8°.
Van de Koninklijke Bibliotheek, te 's G-ravenhage:
Verslag over den staat der Kon. Bibliotheek gedurende het
jaar 1874. 's Hage , 1875. 8°.
Van bet Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheiden TaalkRnde te Leeuwarden:
Verslag , 1874/5. Leeuwarden , 1875. 8°.
1. Leeuw., 1875. 8°.
De vrije Fries, XIII. 3 e reeks,
Friesche Oudheden, 4e aflev. Leeuw., 1875. folio.

47 e

Van het Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en
Volkenkunde van Neer'. Indie , te 't Gravenhage :
C. B. H. von Rosenberg , Reistochten naar de Geelvinksbaai op N. Guinea in 1869/70. 's Gravenh. , 1875. 4°.
Bijdragen , 3° Volgreeks, X. 1. 's Gravenh., 1875, 8°.
Van het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, te Utrecht :
Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectievergaderingen
1874. Utrecht, 1874. 8°.
Dr. J. G. R. Acquoy, Het klooster te Windesheina en zijn
invloed , I. Utrecht. 1875. 8°.
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Mr. S. Muller Fz., Geschiedenis der Noordsche Compagnie.
Utrecht , 1874. 8°.
Van het Indisch Genootschap :
Notulen van de algem. Veryad. van 28 Mei 1875.
Naamlijst der leden, Mei 1875.
Van de Commission royale d'Art et d'Archeologie,
te Brussel:
Bulletin , XIII. 5-12. Bruxelles, 1874. 8°.
Van de Societe archeologique de Namur, te Namen:
Annales , XIII. 2. Namur, 1875. 8°.
Van de Smithsonian Institution , te Washington :
Report , 1873. Washington , 1874. 8°.
United States exploring expedition 1838-1842, XV; Me geograph. distribution of animals and plants by Chr. Pickering.
Boston/Londen , 1854. fol.
Toner, Contributions to the annals

of

medical progress and

medical education. Wash. , 1874. 8°.
Poore, Congressional Directory. Washington, 1875. 8°.
Van de Section hist. de l'institut Luxembourgeois:
Publications, 1874. Luxembourg, 1875. 4°.
Van den Oudheidskundigen Bring van het land van
Waes, te St. Nikolaas:
Annalen , V. 3. St. Nikolaas , 1875. 8°.
Van de Societe archeol. de Limbourg:
Publications, Tom. XI. Ruremonde, 1874. 8°.
Van de Redactie:
Messager des Sciences historiques, 1875. 1, 2. Gand, 1875.8°.
Van de Societe d'Histoire de la Suisse romande, to
Lausanne :
Documents re'latifs t't l'histoire du Vallois , par l'abbe Gremaud, I. Lausanne, 1875. 8°.
Van de Societe d'Histoire et d'Archeologie, te Geneve:
Mdmoires et Documents, XIX. 1. Geneve, 1875. 8°.
Van de kOniglich bayerische Akademie der Wissenschaften , to Munchen :
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Abhandlungen der?historischen Glasse, XII. 3. Miinchen ,
1875. 8°.
Conr. Bursian, Ueber den religiosen Charakier des griechischen
Mythos. Munchen , 1875. 4°.
Fr. v. LOher , Ueber Deutschlands Weltstellung. Miinchen,
1874. 8°.
Almanach fur das Jahr 1875. Miinchen, 1875. 8°.
Sitzungsberichte der philos.-philol. und hist. Glasse 1875 , I.
1 , 2. Miinchen , 1875. 8°.
Van het Germanische Museum, te Neurenberg :
.4nzeiger fill. Kunde der deutschen Vorzeit, 1874. Neurenb.,
1874. 40.
Van den Verein fur Geschichte des Bodensee's und
seiner Umgebung, te Friedrichshof:
Schriften, I. Lindau , 1869. 80.
Van de k. k. geographische Gesellschaft te Weenen :
Mittheilungen , 1874. Weenen, 1874. 80.
Van den Kiinstler-Verein fur bremische Geschichte
und Alterthiimer , te Bremen :
Bremiches Jahrbuch, VI. 1, 2. VII. Bremen, 1871/4. 8°.
Van den Harz-Verein fur Geschichte und Alterthiimer,
to Wernigerode :
Zeitschrift, 1875. 1 , 2. Wernigerode , 1875. 8°.
Dr. Ed. Jacobs , Urkundenbuch des Klosters Driebeck , von
877-1594. Halle , 1874. 8°.
Van de geschichts- und alterthumsforschende Gesellschaft des Osterlandes , te Altenburg:
Mittheilungen, VIII. 1. Altenburg, 1875. 8°.
Van de Redactie:
Altpreussische Monathschrift , 1875. 3, 4, 5, 6. KOnigsberg in Pr., 11875. 8°.
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STUKKEN BETREKKELIJK CEILON.
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De Heer Mr. G. W. Vreede brengt ter tafel geschriften, hem ter hand gesteld door Mr. Richard van Cuylenburg van Ceilon, waaruit blijkt, dat er nog in 1816 vele
Hollandsche familienamen aldaar voorkwamen, en dat men
te Colombo niet zelden gebruik maakt van oude Hollandsche Resolutien , als van voortdurend nut. be Heer van
Cuylenburg, archivaris to Colombo, was bezig met eenige
stukken uit te geven , waarvan spreker eene kleine proeve
ter inzage geeft: „Extracts from the records of the Dutch
Government in Ceylon." Andere stukken , waarvan hij
door genoemden Heer van Cuylenburg kennis kreeg, waren van den Advokaat Leopold Ludovici, o. a. ook proeven
van afdrukken van grafsteenen van Hollandsche familien,
waarvoor spreker de belangstelling der Vergadering tracht
op te wekken. Hij meent het wenschelijk mannen als de
Heeren van Cuylenburg en Ludovici aan het Genootschap
te verbinden, met het oog op de voor ons belangrijke
geschiedenis van Ceilon,

MAURITS EN OLDENBARNEVELT.

De Heer Dr. W. G. Brill spreekt over het werk van
Motley: „Life and Death of John of Barneveld" en het
geschrift van den Heer Groen van Prinsterer waartoe het
aanleiding gaf. Brengt het werk van Motley veel nieuws?
Spreker meent van neen, alleen heeft de auteur voor het
eerst de correspondentie van Aarsens doorgeloopen. Voorts
heeft ook deze arbeid de schaduwzijde van Motley's vi ,oegere geschriften en verraadt zijn zucht naar spannende
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tafereelen. In het boek van Groen van Prinsterer ziet
spreker meer eenheid, dan velen er in' willen vinden. In
de eerste plaats geeft hij een verslag van Motley's werk,
kennelijk met het doel om Motley's voorstelling te overdrijven , ten einde die overdreven teekening te toetsen
aan de correspondentie, die hij er op last volgen , en zoo
Motley door Motley te weerleggen. 't Is Groen van Prinsterer te doen om Motley in tegenspraak te brengen met
f en alles wat los naast elkander schijnt te

zich zelven

staan , strekt tot dit doel.
Wat de stelling aangaat van Groen van Prinsterer, dat
Maurits zijne handen in onschuld kon wasschen , — als
men het onderzoek willekeurig beperkt tot de jaren 1617
en 1618, dan heeft Groen van Prinsterer ongetwijfeld het
pleit gewonnen en was Willem Lodewijk de eenige schuldige. Maar de vraag is, welke was de doorgaande politiek
en van Willem Lodewijk , en van Maurits. Hoe wordt
de eerste zoo heftig tegen Oldenbarnevelt, terwijl hij vroeger geheel antlers dacht. Spreker meent dat de Graaf hoe
langer zoo meer overtuigd is geworden van het verkeerde
van de politiek van Oldenbarnevelt, als gevaarlijk voor den
Vorstenstand in Duitschland, tegen welken de Republiek
de Rijkssteden in Duitschland in bescherming nam. Bepaaldelijk had de ruitertocht ter verdediging der stad Brunswijk tegen haren Hertog veel ergernis gegeven , ook bij
Willem Lodewijk, wiens broeder, Ernst Casimir, met eene
Brunswijksche Prinses gehuwd was.
Maurits was intusschen Diet te brengen tot een vast
besluit. Hij verkeerde in eene andere omgeving en had
meer te verliezen dan de Graaf, die te Leeuwarden zetelde.
Om de politiek van Maurits te kennen , meent spreker,
moot men opklimmen tot het jaar 1598. Doet men dit,
dan erkent men hoe zijn streven zijn moest Oldenbarnevelt
den voet te lichten, daar deze hem in den weg stond.
De Heer Mr. G. W. Vreede heeft bedenkingen tegen
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deze beschouwingen. Bepaaldelijk heeft hij een ander oog
op Willem Lodewijk. In de brieven toch van dien Vorst
in 1619 is er een, waarin hij Maurits tot verzoenende
maatregelen opwekt. Maurits heeft op spreker noch vO6r,
noch na dien tijd den indruk gemaakt van zoo'n voorzichtig man te zijn. Hij heeft zijn glorie bevlekt door zijne
handelwijze tegen over Oldenbarnevelt. Ook acht hij den
invloed van Willem Lodewijk niet zoo groot, en wat in
Duitschlaiid gebeurde, trok hier de attentie niet zoo zeer.
De Heer Brill den vorigen spreker beantwoordende,
erkent, dat Graaf Willem Lodewijk, toen de man, dien hij
almede in den nood des doods gebracht had, stond veroordeeld te worden, gaarne het zwaard had willen terughouden. Naar mate zijn invloed in deze zaak grooter was
geweest, had hij er meer reden toe. Voorts handhaaft hij
zijne beschouwing tegen de ingebrachte bedenkingen.

EXTRACTEN
UIT

HET PUBLICATIEBOEK VAN MONTFOORT.
Medegedeeld door den Heer

J. P TIAN to Oudenter,

December ao (15)xxxvij.
Mijn E. heer van Montft, mit sijn gherechte eendrachteHellen , leggen een ewige vreede tusschen Nelle G-herrit
Lange z. weduwe, mit alien haren kinderen, swagers,
vrunden en mage, en tusschen Huych Jan Meeuss, mit
alien sijnen kinderen, swagers, vrunden en mage, en doers

Extracten uit het Publicatieboek van Montf oort.
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mitsdees ghebied. en verbied., dat niemant , hoedanich dat
hij sij, vande vrinden voirs., Been den anderen in misseggen
nochte in misda mit woord off mit wereken , heymelic
offte openbaer bij hem selve offte yemant anders, beroeraj die ghevanckenisse, mit alien sijn ancleven, van Nelle

Gherrit Lange z. voirs., en dat opte peyne en verbeurte
van de rechterhant te verliesen , en nosh hondert Karolus
gold. daerenboven. Actri en overdrage den dartichsten
Decembris bij mij E. Heer, off Johan van Loefdael, sijnre
E. Drost, a° xve seven en dertich. En dese voirs. overdracht
en ghebot is openbairlicken ghepubliceert en opghelesen
voir den stadthuys op date voirs. bij mij
(get.) Cornelis Henrics,
Secr. tot MUtft.

Januarius a° (15)xxxviij.
It. is overdrage bij de Drost tot Montf. Anthonis van
Meerten en bij de gherechte tot Montf., en doen mitsdees
ghebied. en verbied., dat hem niemant en sal onderwynden
iemants buys doir sloet, vester offte anders op te breken,
om te nemen hoender, eijer, worsten, vleysch, botter, hout,
torff, binnens huys nochte butens huys, offte iets anders
wat het wee§ mach ; en waert saecke yemandt bevonden
worde dit ghebodt voirs. ter cotrarie ghedaen te hebben ,
dat sal de beer utrechten als dieverije en gewelt. Actii
en overdragen uts. den seste Januarij a° xv c xxxviij, en is
oick mede denselve opentlicken van 't Stadthuys off gelese
en ghepubliceert bij consent van Sceperi et me pate.
(get.) Cornelis Henrics,
Secr. tot Muff.
Itm den Drost, van sheeren weege, mit de gherechte, doen
vernieuwen en ghebied, alsulcke ghebod als eertijts gheboden
sij tot behoeff van de kerck , hangende in de kerck , te
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weeten: dat niemat onreynich. en brenge en ghiete, noch
en veege op 't kerkhoff, noch hoy, noch stroy daer over en
draege, noch op 't kerckhoff en sciete ; voirt, dat niemat
en sal scieten mit bussen noch mit boge, noch caetsen ,
noch colven, noch antlers speelen op 't kerckhoff, op 't verbeure tot elcke reyse den ouden keur, to weeten een scelling vlaems, en indient kynder doen , men selt den ouders
offneme en hair pant daer verhalen, en die nyt en hebben
om to verhalen, die sel men gheesselen.
Aldus overdrage en ghepubliceert den xiij Januarij a°
xvexxxviij.
Martins a° (15)xxxix.
Mijn E. heel van Montft doet verbied - alien ondersaeten ind- stede en ind - land van Montft, als latter niemant
houd- sail eenige rekels ofte grote hond , dan de selve
ghepoot an haer voirste voet, en indien der eenich van
d'ondersaeten binnen ofte buyten der stede ind lant van
Montft beyond - wordt, tot eeniger tijdt wen se anvingen
voirs. hondt bij hem to hebben, die nyt ghepoot en sij ,
die sullen verbeuren tot elcker rijse een hoich boet, en
dit sail de jagermeyster van mij E. heer van Montf t tot
alder tijdt moge bekeuren, ende alle die gesworen dienres
van mij. E. heer van Montft.

Aprilis a° (15)xxxix.
Van d' Craijen.
Item is overdraegen bij de heer met sij - gherechte , als
dat een iegelicken binnen en buyten der stede end-.1ande
van Motf., binnen acht daegen toecomeii storen sal alien
den craijen nesten , die sij in haeren borne op haer hofsteed- en landt hebben staend., opt verbeuren van d'boomen daer men den neaten in bevynden sail, en een hoich
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boet daer en bove, en daer en tend noch te slaen correctie vand. heer. Acta et publicatie den xx en dach Aplis
a° xv° negen en dertich.
Ende dit selve ghebot is oick mede gepubliceert ind.
kerck van Linschote opte xxvij dach Aprilis a° xvexxxix
bij mij
(get.) Amilie ghijsbertz. Ole,
ghezwore bode der stede van MOO.

Marti a° (15)xlj.
Vande houden.
Anthonis van Meerte, als Drosst van Montf. , mit den
gherechte van Montft, doen gebied. alien borghers en ingheseteu der stede eh land van Montforet, dat een ighelick die bont hebben, deselve sullen houden en bewaeren
binnen hoir huyse den tijdt van vier weken lane ghedurende , en soe vies bond men bevyndt op ter straten, die
sail een ighelick mogen doot slaen, onbecrodt ') vand gheene
die de hont toe behoren , en die de hot toebehoren sellen
noch verbeuren , telcker reise hoir hont opt tstraet bevonden word , een hoich boet, en ofter iemandt sir hont op te
straten doot ghesmeten worde ell den ghenen daer in misseyde mit woird of mit wercke, ofte em sloughe, die selve
sal verbueren sijn rechterbandt, en daer in tend noch verbeuren hodert karol. gull.
Voirts en sal niemat binnen der stede van Motf. eenighen bond -- houd' die groter sij dan die deur den beugel
sellen Tmogen, die der toe ghemaect en gestelt sal worden
voir den stadthuyse, opt verbeuren, soe dicwils men deselve
bond bevynd. sal groter te wesen, binne iemds huyse offte
opter straten van MOtf., die selve sal men oick doot slaen,
onbecrodt vand. gheenen die se toebehoorren en daer en
1) d. i. onbeklad , ongelaakt.
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tend noch te verbeuren tel cker riese een hoich boet, en
daer over niem d
- t om te doen als voirs. staet. Actii den
vijfste Marti a° xvcxlj.
Aprilis a° (15)xliij.
Niet gheweten te hebben van de hood te poten.
Voorts doet mij E. vrouwen van Montf t verbied - alien
ondersaten 'slats van Motft, dat sij gheenen p ond - en sullen houden dan die se ghepoot sellers hebben, op 't ibeuren , soe dicwilen eft menichmaele ter harer be y ond - worde,
vd hoich boet, ten waret dat sij cijsent en oirloff hadden

vand - jagherm r incl. tijdt.
Van ghenen duiven te houden.
Voirts en sal niem d
- dt eenighe duive houd binne off buyte
der stede en ind land van Mutf t , dan client van outs gheoirlofft en gheghost is, opt Vbeuren van een hoich boet,
en der duiven die men der bevynde sel. Actii et publicatie uts.
Juli a° (15)xliij,
Mij. E. vrou van Montt doet verbieden alien ondersaeten en inghesetenen der stede en slants van Montf.,
ghesamentlicke en elcx bisonder , dat sick niemant en onderwynde Jan de Voocht eenighe assist -etie, bijstant off
helpe te doen om va, het kerckhoff te comen, int heymelick
noch int opebaer, mit woord off mit brieve, bij hoir offte
yem d
- t antlers vd horent weghen, nochte mit gheenderlei
maniere, die men daertoe versinnen ofte bedencken soude
moghen, niet uuytgesondert, opt verbueren van twe hondert karolus gulden, en daer en tenden noch to staen tot
correctie van de heer, nae ghelank vand saecke.
Actu et publicatie des sondaechs den
(15) xliij.

isten Julij a°

497

Extrarten nit het Publicatieboek van Montfoort.
Van een stadtkindt te maicken.

Op huyden den achtste dach in Mey anno xv e acht en
vijftich, is bij mijn E. en Welgeboren heer van Montf. overdrag - als dat he gheenen tappers binnen ofte buyten der
stede ind. land. vd Montft woenachtich, onderwynden sullen een Hector Harm d
- z. van der Hoich sdaechs meerder
te tappen nochte hog' ') of borgen dan voir de weerde v-d,
een halve stuiver, en soe wye van d'tappers beyond - worde
dselve Hector Harm d
- z. meerder te tappen ofte te borgen
dd sdaechs voir de weerde van een halve stuiver, en sal
me nyemants vd sulcke tappers recht van doen, en sullen
dair en tend noch staen tot arbitrale correctie va mij.
heer etc. va, Montfs, nae gelenth. van de zaecke, en off die
selve Hector in eenig herberg meerder verdroncke ofte
verteert hadde dd sdaechs een halve stuiver, en hij dtappers daer voir in hadde gestelt hadde zijn cleden ofte
eenich ander huysraet, hoedanich deselve waere, soe sall
mijn voorii E. beer vd Montft deselve versette cleden offte
huysraet tot sulcke tappers moge uuythaelen onbecroent
vd ymant, en daer en tend noch te staen tot correctie
arbitrale als voren.
Januarij a° xvelxiij.
Johan, borchgtfe tot Montft, heer van der Lynschoten
etc., schoudt, borgem6 en gherechte van Montft zij" overdraegen, dat Bich nyemants van dborghers ofte ingesetenen der stede vrijheyt vd Montfoort, van nu voorts aen
vervorderen nochte onderwynden en sail eenich greyn,
koorn, batter, keese ofte dyergelijcke waere te vercopen
aen borgere ofte ingesetene der stede van Oudewater,
nochte oick aldaer binnen derselver stede sulcke en van
gelijcke waere ter maerkt te brenghen, en dat Bich oick
1) hogen, d. i. verkoopen. Zie Kiliaen in v. hooghen = verhooghen.
XXXI. J.
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nyemants onderwynd - en sail eenighen waere aldaer binne
de voors. stede van Otidewater te haele nochte te copen,
dan alleenlicke te moeg en coope tgheene bij die van ()tidewater alhier binnen der stede vrijheyt van Montfoort
ter marckt gebrocht sail worde, opte verbeurte, soe dicwils
en meenichwerff ymant be yond. word contrarye d'voors.
overdracht te doene, van een halve gave vranckrijcxse
schildt , en dit geduerende ter tijdt en wijlen toe bij mij
E. heere en zijn gerecht anders geordonneert tall worde.
Actum et publicatie voer d. stadhuysse ad Mbtfoort, op
den xxj sten dach Januarij ao xvelxiij.

Van de peste.
Is overdraegen bij de Opper Officier , Schoudt , Borgeffiren en gerechte der steede van Montft, dat alle diegheene , die jegenswoordich binne eenige sterffhuyse vial
peste hoer onthouden ende daegelicx converseereii zijn,
en oick merle de gheenne die met de peste begaeft en
gevisiteert zijn geweest, dat zij voer teerste van nu voorts
aen gehouden sullen weesen de vensteren van alzulcke
ontsteecke huysen toe te houden en niet te oepenen, en
een teycken van een stroewych '), groet en soe dick als
een mans dije, boven ter vensteren uuyt te steecken, en
dat voorts zulcke persoenen gehouden sullen weesen andere menschen te scuwen en hoer daer vä tabsenteren en
ondwijcken voer soe veele als doenlick sail zijn. Ende
ten eynde dat men sulcke persoenen staende en bij ziecken letterlijcken 2) sail moegen ontwijcken ende scuwen ,

1) Hier is bedoeld wisse, bij Kiliaen vertaald met vimen (gerd) en
fascis (bundel).
2) Vermoedelijk sal hier gelezen moeten worden : letten en lijckii ,
dat is personen die bij zieken letten, die hen oppassen, en die liken,
d. i. den doode qfleggen. Zie Kiliaen in v. letten en lijcken.
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omme vorder inconvenienten , voer soe veele als mogel.
zij , tontgaen en teeuiteere , soe zullen zulcke persoenen
die uuyt de sterffhuyse coeme en die gheene die daegelicx
daer inne zijn converseerefi en omme ganex hebben, gehouden weeg en , langs die straeten ofte die weegen gaeli ,
ofte hoer op de straeten ofte weegen begeevende, te draegen in hoer harden een wytte roy, lanck weesende ten
minste twee voeten, opdat mense uuyt de ander menschen
sail moegen kennen en daernaer tperickel schuwen ; en
dat alles en sal men geduerende de tijt vd zes weecken ,
nae date dat zulcke persoenen hoir binne eenige sterffhuyse van de peste begeven hebben , ofte van de peste begonst hebben op te staen , te beteren, ofte te geneesen.
Voerts dat hem oick nyemant vervorderen nochte onderwynden sail eenige vullicheyt ofte onreynicheyt te gyeten
noch te brengen in eenige boegen , mueren , toorn , slooten , haven , op der straeten voer yemants anders deure,
nochte op yemants anders erve en plaetse , ygelicke op
de zijnne, ofte ten minste ter plaetse daertoe geordonneert,
als op de asschoep buyten der steede poerte van Montft.
Pat van gelijcken nyemant, wye hij zij, die in eenige sterffhuyse zijnde, ofte daer jegenswoerdel. de peste regneert
binnen der steede van Montft, vervorderen nochte onderwinden en sulle, bij daege nochte bij nachte, in eenige
zulcke sterffhuyse to stoocken nochte smoocken , nochte
oock tot gheeniger tijde bij daegen nochte bij nachte eenige
cleederen van de overleden persoenen buytens huys noch
buyten der steede poorten, op eenige tuynen ofte staekettinge te hange omme te verluchten , dan eenen ygel. binnen zijnen huysen, op solders en elders daer hoer tzelve
gerieffel. binnen zulcken huyse beduncken sell; des sal
men nyet te min tot zulcken sterffhuyse de doeren en
vensteren ' tot billickheyt moegen openen om die quade
lucht uuyt de huyse te trecken. Voorts dat hoer oick
nyemant van de verwaersters, die jegenwoerdich bij siec32*
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ken zijn, vervorderen nochte onderwynden sullen des savons nae dat de clocke acht geslagen sal] hebben, te gaen
noch te passeeren langes die straeten binnen Montfoort,
of ten zij dat zulcken bewaerster bij hoer hebbe een borger ofte borgers vrouwe mit een lanteerne, en dit alles
op de verbeurte van twee oude vranckricxe schildt, tot xlij
stuivers tstuck gereeckent, soe dicwils yemant bevonde
worde ter contrarie van eenige van d'voors. ar se van overdracht te doenne, en dezelve boeten to excuteren en t'innen ter geleegender tijt, soe wanneer d'opper Officier mijns
E. heeren. van Montft zulcx best beduncken sail , en Baer
en teynden noch te staen tot arbitrale correctie van heer
en zijn gerechtes, naer geleech - ') van de zaecke, en zullen
mogen bekoeren alle die van den Bede zijn, en oick degheenen die zulcx, als voors. staet, op haer luyden erne
geschiedt en gebeuren sail, die daerinne geloeft zullen
wesen bij hoeren eedt voer yemant anders.
(Dit stuk draagt geen datum of jaartal. Dat, wat in
het Publicatieboek vooraf gaat, is gedateerd 8 Aug.
1574, wat er op volgt 6 Sept. 1574).

Den xxvij April (15)78.
Van gheene duive te houden.
Op huyden is bij mij E. en welgeboren heer, heer Johan,
baron en borchgrave va, Montfoort, heer va, Linschoten ,
ileeckendorp, Abbenbt etc., Schoudt, Burgem rs en gerechte vd. Montfoort overdragen, dat zich nyemant, jonck
noch oudt, van wat qualite hij zij, binne ofte buyte de
steede ende lande van Montfoort woenachtig, onderwynden noch vervorderen en sal te vange met slagnette ofte
andere instrumenten, ghenige uuytgesondert, eenige duive,
1) d. i. gelegenheid.
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nochte oiek met eenige roers, bussen , boegen ofte andere
instrumente nae eenige duive ofte enden to schieten, opt
verbeure van de roers, buss, boge, nette en andere instrumente daermede yemdt bevonden sal word. tselve te
doen, en oick op de verbeurte viii een oudt schildt daerenboven, en daer in tend noch te staen tot arbitrale correctie mijns voorii Edele Heere en sijns gerechte, naer
gelegentheyt vd saecke. Doen oeck voorts gebied - alle de
inwoners en ondersaten binne en buyte de stede ende
lande geseten , dat zij alien haer duyffhuys , slage , nette
en ander gereetschap, daer zij duive mede vange, gene
daervan uuytgescheyden , tsij op raeden , solders, boome
en duyffhuyse, achter haer huys staende, afbreecken en
het quijt maecken binnen de tijt va acht dage, opte verbeurte va; een oudt schilt, ende dat oick alle inwoeners
en ondersaten der stede en 's lants vd Montft, jonck noch
oudt, rijck noch arm, wye dat zij sijn, gheene duive en
sullen moge houwe luttel ofte veel, op gheene plaetse, soe
waer dattet binne ofte buyte der stede ind lande vd Montfoort zij, opt verbeuren elcke reys een oudt schilt, en daer
en teynd te staen tot arbitrale correctie als voorens.
Is noch bij mij E. en welgeboren heere voors. mette
schout, burgemrs en gerechte overdrage, als dat alle die
gheene va wat qualite zij zijn, binne ofte buyte der stede
in d'lande vd Montft geseten, houden noch hebbe en sullen moege eenige reeckels , ofte sij sullen deselve reeckels
een cluppel moeten aenhangen van drie voet lanck, opte
verbeurte vd een hooch boet, elcke reys soe dicwils honden bevonden worden sonder cluppel te gaen, twelcke
sullen moge bekeure alle mijns voorii heere Officiers en
die van eedt sijn.
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Van fiynchter- ofte meyboom.

Drosst, schoudt, burgeffiren en gerechte der stede van
Montfoort doen te weten eenen yegel., dat men van nu
voortaen geene meyboomen ofte pyncxterboomen en sail
moegen haelen van yemandts landen, dan een yegelick val.
sijnen. Soe bij experientie bevonden word, dat deur dyens
groote twist en inconvenienten opconieti zijn. Suicx hoe
langer hoe meer te verwachten is, waeromme een ygel.
verboden wort well expressel. bij dese sulcke boomen nyt
meer te halen, soe tselve voor een groote abuyse, gewelt
en dieverije gereeckent en gehouden sail worden, ende die
desen nyt tegenstaeff bevonden sullen worden eenige boo
men van land - ende erve, anderen en hem nyt toebehoorende, gehaelt te hebben, sullen verbeuren elcke reyse een
oudt schilt van xlij st. en gehouden sijn te betalen den
geintresseerde", daer die boom ofte boomen gehaelt sullen
zijn, huere schade, mitsgaders noch en dair en bove te staen
tot arbitrale correctie vaii heer en zijns gerechts, nae gelegentheyt van der saecke, ende sullen moegen bekeuren
die van eedt sijn en eygenaers ofte bruyckers zijn. Welcke
boeten en schade geinnet en geexecuteert sullen worden
aeii transgresseurs van dese, yonder voorgaeii solemniteyten van rechten , en off enige van transgresseurs geen
goederen en hadden, sullen dairvoer geset worden in stracter gevanckenisse, te water en te broot, tot discretie vaii
gerechten. Een yeller sij hiermede gewaerschouwt en
schicke hem hiernae te reguleren, omme vorder inconvenienten te verhoeden. Actum et publicatum d' xxvjen
Aprilis ano 1584, stilo veteri.

Op huyden is overdragen bij de gecommitteerde en de
heer drossaert, schout, burgem rs, gerechte ende vroetschap
der stede van Montfoort, als datter niemant va nu voorts-
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aen en sal mogen hekelen , des morgens ofte des avonts,
bij de kaerse, binnen der steede van Montfoort, op de
verbeurte van vijff stuvers, soe dickwils ende menichwerff
yemants dat bevonden worde contrarie deses te doen. Oock
dat hem niemant van nu voortsaen onderwynden en sal
te stoocken , dan op baerden ofte ovens binne haere huyse,
onder opgaende schoorsteenen , mit stroy ofte hennipschellen , voor en al eer de clocke vijff ure geslage sal hebbe ,
ende des avonts voor acht ure ophoude ende daerinne niet
stoocke, op de verbeurte van vijff stuivers , soe dickwils
yemant contrarie van dese bevonden worde te doen. Mede
dat yemant geen assche binnen sijne huyse dan onder opgaende schoorsteene sal moge houde, en zij sellen dselve
niet mogen gieten achter ofte tusschen eenige steede mueren , onder bogen , op de straten ofte mestvaelten , maer
die brengen buyte die poorte, ter plaetsen daertoe geordonneert , opte verbeurte van vijff stuivers, soe dickwils
yemants contrarie deses bevonde worde te doen, dwelcke
sullen mogen bekeuren die vuirschouwers, als daertoe expresselijcken geeedt sijnde, ende voorts alle diegeene, die
in den eedt sijn , ende sullen daervoor datelijck pant uuyte
huyse mogen halen , sonder voorgaende solemniteyten van
rechte.
Actum et publicatum op d' xij en Novemb. 1587, stilo veteri.
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Scheepskapitein enz.
Medegedeeld door den Heer

P. A. LEUPE.

Schipper Michiel de Ruyter ').
Uittreksel uit de Resolution der West-Indische Compagnie, Kamer Zeeland, van den

13" hill 1645.

D'heer Lampsins verclarende sijn schip de Haese , daer
schipper op is Michiel de Ruyter 2), gecomen te sijn ,
versoeckt de lossinge van bet voorm., gecomen van Christoffel 3), te mogen doen. Waerop sijnde omvrage gedaen ,
is goetgevonden en verstaen , dat d'heer Lampsins de lossinge sal mogen doen , mits dat hij alvoren een billiet
van de schipsladinge behandige , daer en soo het behoort.

Hooge Mogende Heeren.
Ontvangen hebbende uwer Ho. Mo. missive , onder
dato den 15e0 deser,, hebben wij niet willen naerlaten achtervolgende uwer Ho. Mo. begeerte, aenstonts onse consideratien op 't subject, in uwer Ho. Mo. missive gementioneert wegens den persoon van den Capiteyn Jacob
de Boer to laten toecomen, denselven uwer Ho. Mo. voor1) De later beroemde Admiraal de Ruyter.
2) Den 2 November van dat jaar (1645) was hij schipper op de Salamander.
3) St. Christoffel een der Antilles.

ilanbevetingen voor Scheepskapilein enz.

505

dragende , als bequaem oordeelende tot de requisite van
soodanige commandement. Hebbende gevoert de vlagge
van Vice Commandeur, onder de vlagge van den manhaften Johan van Galen, in de bewuste rescontre aldaer,
tegens de Engelschen, geschoten ende overleden 9. In
weleke rescontre de voorgemelte Vice Commandeur Jacob
de Boer proeven van sijn beleyt, soldaetschap en zeemanschap heeft betoont, hebbende overwonnen den Vice Admirael 2 ) van de Engelschen , gemonteert met 53 metalen
en drie ijsere stucken canon, alsmede weynich tijt te
voren verovert het welgemonteerde en beseylde fregat den
Fenix 3), sonder eenige assistentie ofte hulpe van de andere bijzijnde schepen van oorloge genoten te hebben.
Welcke twee remarcable feyten, in soo corten op malcanderen volgende, souden connen meriteren de vlagge te
voeren ; te meer nademael sijn persoon bij den overleden
Commandeur Johan van Galen tot Vice Commandeur is
gepromoveert geweest, hem kennende de bequaemste in
absentie van den Commandeur de vloote te commanderen.
Gemerckt mede de meergemelde Vice Commandeur de
Boer van kinstbeen aff ten oorloge is opgevoet, en den
laude heeft gedient, en in verscheyden andere occasien
hem vroomelijck en mannelyck heeft gequeten, voerende
tegenwoordich een schip van oorloge soo suffisant en
bequaem, als eene onder de vloote van desen Staedt
in de Middelantsche zee soude sijn te vinden. Soo dat
wij in alle gelegentheden , soo ten reguarde van sijn persoon als schip, mede albereyts sijnde Vice Commandeur, geen bequamer persoon uwer Ho. Mo. ons aengaende hebben connen voordragen en recommanderen.
Waermede ,

1) 14 Maart, 23/24 id. 1653 overleden.
2) Capit. Appleton, voerende de Luypaert.
3) 7 Sept. 1652.
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Hooge Mogende Heeren, wij Godt den Almogende bidden, uwer Ho. Mo. te conserveren in langduerige gesontheyt en voorspoedige regeringe.
Actum tot Enchuysen, den

17" April 1653.

Gepar. P. H. van Hardenbrouck.
(Onderst.) Uwer Ho. Mo. dienstwillige dienaren, de
Gecommitteerde Raden ter Adm., residerende binnen
Enchuysen, en t'hunner ordonnantie bij mij geteeckend,
Wilhelm van Neck.
Adres: Aan H. H. M. den kleren Staten Generael.

Hooge ende Mogende Heeren.
Lijsbeth Bouwree, huysvrouwe van Matthijs Bouwree
gevaren hebbende voor quartiermeester onder den Capiteyn Pieter Schellinger van Medemblick, heeft ons ter
vergaderinge geremonstreert, dat haer voorz. man , ten
tide dat den Lt Admirael Tromp, hoger gedachtenisse,
voor Duyns den Engelschen Admirael Blaack socht te
besluyten, de vloote van uw Hog. Mog. lootste binnen de
gaten ende gronden van Douvres ende den Duyns vooridt,
tot groote dienst ende reputatie van dese Staet, ende tot
groote schrick ende verwonderinge van den vijant , waeraen deselve sich soo veel lieten gelegen sijn , dat hij alle
debvoiren aenwende, om te mogen Weten wie diegene
waer geweest, dewelcke op haere stroomen soo waere bekent ende geverseert. 't Selve verstaen ende door het
blijven van des gemelten Capiteyns schip , den voorz.
Bouwree gevangen bekomen hebbende , hebben deselve als
een verrader met de coorde willen straffen , doch is wel
van den doot geredimeert voor een somme van drie duysent gulden, maer niet van sijne detentie in Engeland,
in dier voegen dat haer huyden op dese uyre noch niet
en is bekent, werwaerts haer voorz. man is gevoert; ons
derhalven ootmoedelijck versoeckende , wij willen haer voor
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de getrouwe diensten, bij haer man dese Lande gedaen,
gets verleenen tot recompense, ende haer eenichsints soulageren in haere bedructe stant, te meer alsoo de opgemelte Lt Admirael in sijn leven sulcx beeft toegesecht.
Ende alsoo wij oordeelen het voorz. faict to sijn van importance, ende dat uyt oorsaecke van 't selve de twee
voorz. persoonen in soodanige ongelegentheyt sijn vervallen , 't welcke recompence ende commiseratie meriteert, —
Soo hebben wij niet kunnen naerlaten de voorz. Lijsbeth
Bouwree aen uw I I o. Mog. te adresseren , met seer gedienstich versoeck , dat uw Ho. Mog. daerop favorabel
reguard willen nemen, gelijck uw Ho. s Mog. voor den dienst
van den Lande ende tot opweckinge ende animeren der
gemoederen om wel van den Staet te meriteren ende
hun leven voor den dienst van deselve te periculiteren,
sullen meynen te behooren. Waermede ons gebiedende in
uwer Ho. Mog. goede gratie, bidden Godt den Almogenden TJ, Hooge ende Mog. Heeren, te willen conserveren
in langduerige gesontheyt ende voorspoedige regieringe.
Actum Hoorn, den 9en January 1654.
(get.) P. Reynst.
U Hoog Mog. dienstwillige dienaren, de Gecommitteerde
Baden ter Admiraliteyt, residerende te Hoorn. Ende
ter ordonnantie van deselve bij mij ,
(get.) W. van Neck.
Hierop names H. H. M. op den
volgende dese resolutie :

9en February daaraan-

„Ontfangen een missive van 't Collegie ter Admiraliteyt
in 't Noorderquartier, geschreven tot Hoorn den

9en Ja-

nuary lestleden, houdende in effect recommandatie in
favour van Lijsbeth Bouwree, huysvrouwe van Mathijs
Bouwree, gevaren hebbende voor quartiermeester onder
den Capiteyn Pieter Schellinger van Medenblick , ten eynde
haer voor de getrouwe diensten van deselve barren man
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gets tot recompence mach worden toegelecht , — Waerop
gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen , dat
op 't geene voorschr. is reguart sal worden genomen, soo
wanneer als de voorsz. Lijsbeth Bouwree selffs requeste
aen Haer Ho. Mog. sal comers presenteren."
Dit verzoek bij H. H. M. ingekomen zijnde, lezen wij
in de resolutie van den

10en Februari:

„Sijnde ter vergaderinge gelesen de requeste van Elisabeth Joris, huysvrouwe van Mathijs Bouwree, jegenwoordich in Engelandt gevangen , zersoeckende van de geallegeerde leden met een liberale subsidie gebeneficieert te
worden. Is naer deliberatie goetgevonden ende verstaen ,
dat de voorschreve requeste gestelt sal werden in handers
van 't Collegie ter Admiraliteyt in 't Noorderquartier, om
te disponeren ; sullende het te stellen appoinctement op
deselve requeste werden uytgegeven Bonder resumptie."

Hooge ende Mogende Heeren.
Wij hebben onder (de) Equipagie noch drie schepen
otnme onder de geordonneerde vloot tot jachten ofte schepen van oorloge te worden geimployeert, dewelcke noch
van geene Capiteynen sijn voorsien. Derhalven soo hebben wij goetgevonden u Hoog Mo. voor te dragen de naervolgende persoonen , ende hebben derselver qualiteyt , renommes ende experientie conform u Ho. Mo. resol, van

17" April 1652 ende u Ho. Mo. aenschrijvens van
den 29 cn November lestleden , bij yders naem uytgedruckt.
den

Ruth Jacobsz. Buys, van jongs aft ter zee geoeffent, in
Oost-Indien ende andere quartieren van de werelt voor
schipper gevaren, ende bij u Ho. Mo. den 5en April 1652
gestelt tot Capiteyn onder de Directeurs van de extra
Equip., die hem in deselve qualiteyt seer wel heeft gecomporteert , ende van den welken wert geoordeelt dat
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den Staet goede ende getrouwe diensten heeft te verwachten.
Frans van Nydeeq , tegenwoordich L t van den heer van
Wassenaer, Lt Adm', die den Lande a° 1641 ende 1642
heeft gedient onder den Vice-Admirael de With ende Capiteyn Cornelis Heyn, ende in den jare 1643 aengestelt
tot Luitenant van Capiteyn Paulus van den Kerckhoff,
ende tot het eyndigen van den Spaansche oorlog in derselver dienst gecontinueert; ende als does wesende gelicentieert, heeft hem begeven in dienst van de Republycq
van Venetien, ende verscheyde rescontres tegens de Turcken heeft uytgestaen. Van den jare 1650 tot 1653 incluys
in qualiteyt als Stuurman, meest bevarende alle de deelen
van Italien , Archipelago, Smirna ende andere quartieren ;
ende voor Livorno bijgewoont de scheepsstrijt onder 't beleyt van den Commandeur van Galen; sedert die tijt tot
den jare 1660 incluys in qualiteyt als Capiteyn en Schipper gevoert een pin g s met 28 stucken , ende daarmede genavigeert in de Middellandsche zee, Spanien, West-Indien
ende andere quartieren, ende eyndelijck wederom gecomen
in dienst van den Lande voor L t van den heer van Wassenaer, hebbende goede getuygenis hem tot noch toe in
de voorsz. qualiteyten wel te hebben gecomporteert.
Jan Pietersz. Onclaer, van jonghs of ter zee geoeffent
ende in qualiteyt van Stuurman ende Schipper gevaren,
ende over eenige jaren bij de Heeren Staten van Hollandt
ende West-Vrieslandt gestelt tot Capiteyn van een schip
van oorloge, onder directie van de groote Visscherye, welck
ampt hij als noch is bedienende, hebbende loffelijcke reputatie van te ziju een cloucq, welgeexperimenteert zeeman,
ende daer u Ho. Mo. goede diensten van connen verwachten.
Adriaen Solderwagen hebben wij u Ho. Mo. bij onse
missive van den 9 en deser maent tot Capiteyn genomineert,
ende alsdoen sijne qualiteyten overgeschreven, tot welcke
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missive wij ons met u Ho. Mo. permissie sullen gedragen ').
Jacob Muts van Schiedam, groot Schipper, in verscheyden qualiteyten altijt ter zee gevaren. Sijn Schippersampt
met loff ende eere waergenomen ende den Lande te doen.
Ende eyndelijck Nicolaes Naelhout, van der Veer, jegenwoordich groot Schipper, die ons sijnen dienst mede heeft
gepresenteert, ende bij request te kennen gegeven, dat
hij altijts ter zee ende meest ten oorloge heeft gevaren
onder de Capiteynen Jan Naelhout ende Adriaen Kempen,
beyde van der Veer, ende voor Luitenant in den voorgaende Engelschen oorloch bij Capt n Adriaen Thijssen,
varende op commissie.
Vesoeckende dat u Ho. Mo. uyt de voorsch. persoonen
Brie tot extra Capiteynen gelieve te eligeren, dewelcke u
Ho. Mo. oordeelen de beste ende bequaemste te sijn, omme
in dese tijden den Lande den meesten dienst te doen.
Waermede,
Ho. Mo. Heeren enz. Rotterdam den Nen Januarij 1665.
Was gepar. A. van Lynden. Onderst. U Ho. Mo. dienstbereyde de G-ecommitteerde Raden ter Adm. Ter ordon.
van deselve get. Pr van Lodensteyn.

Hooge Mogende Heeren.
Alsoo wij hebben goetgevonden dat Captn Jan Tant sal
overgaen en dienst doen op 't schip West Cappelle, ende
mitsdien het Advysjacht van oorloge, genaemt Dieffshoecke, is onvoorsien van Capiteyn, soo hebben wij volgens ordre goetgevonden, U Ho. Mo: te nomineren de
persoonen van Dirck Jobsen 2), van joncx of aen hebbende

1) Niet aanwezig.
2) Dirck Jacobsz. Kiela sneuvelde den 21 Augustus 1673.
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ter zee gevaren, ende in de laetste oorlogen in Denemarcken goede proeven gegeven van soldaet- en zeemanschap , gelijck hij dan oock jegenwoordich is Cap p op een
van onse Brantschepen , ende Willem Meerman, dienende
voor Sturman op 't Brantschip van deselve Dirck Jobsen,
met versoeck dat U Ho. Mo. gelieven een van boyen in
de voorsz. vacante plaets als Capp op 't gem. Advysjacht
van oorloge te eligeren , ende met behoorlijcke commissie
te voorsien. Hiernlede,
Ho. Mo. Heeren etc. Middelburch, den 22 en Juny 1665.
Was gepar.: W. L. van Vrijbergen, Vt.
Onderst.: U. Ho. Mo. onderdanichste dienaren, de gecommitteerde Raden ter Adm t in Zeelant. Ter ord. van
deselve, abs. Seer.,
(get). Abraham Wijckaert.

Hooge Mogende Heeren.
Uyt uwer Ho. Mo. resolutie van den

23en

deser, vol-

gens welcke U . Ho. Mo. hebben geeligeert vier persoonen
uyt de acht, die wij U Ho. Mo. bij onse missive van den
hadden genomineert tot Capiteynen op de schepen
van de Opperhoofden , staende ter directie van onsen Collegie , hebben wij gemerckt dat U Ho. Mo. hadden geresolveert , voortaen geen electie te doen over persoonen,
20en

daeraf niet met eenen getuycht werde van hare comportementen , dienst ende qualiteyten in derselver employ ter
zee, gelijck sulcx niet en soude sijn geschiet geweest in
regard over de persoonen van Willem Hendrickx en Salomon le Sage, twee van de voorn. acht genomineerde
persoonen. Derhalven om wech to nemen alle opinien ,
als of beyde voorn. persoonen niet mochten wesen van
vereyschte capaciteyt , hebben wij goet ende noodich geacht, u Ho. Mo. nits desen bekent te maecken , dat
beyde de gem. Willem Hendricx en Salomon le Sage
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langen tijt de zee hebben gefrequenteert, sijnde den eersten jegenwoordich Schipper onder den Vice Admirael
Bancker,, ende heeft den tweeden verscheyden qualiteyten
bedient onder den Commandeur ende Schout bij Nacht
Cornelis Everts de jonge, gelijck hij dan noch laest de
plaets van tweede schipper op 't schip van denselven Commandeur heeft waergenomen, sulcx vastelijck te vertrouwen is , dat de gedane electie van de persoon van denselven Le Sage met goede diensten en effecte sal gevolcht
werden. Hiermeds,
Ho. Mo. Heeren etc. Middelburgh, den 25" July 1665.
Was gepar.: Willem Backer, vt.
Onder stont: U Ho. Mo. onderdanichste dienaren, de
Gecommitteerde Baden ter Adm. in Zeeland. Ter ordonn.
van deselve, in abs. van den Secret.
Was get. Boudery.
Sire.
De heere Jan Gerritz. Muys, Schout bij Nacht onder
't ressort van 't Collegie ter Admiraliteyt in desen quartiere '), onsen burger, hebben wij voor desen gerecommandeert aen uw Majesteyt, tot de voorsz. Schout bij
Nachts plaets, ende heeft het uw Majesteyt, — buyten
twijfel uyt consideratie van de voorsz. Schout bij Nachts
bequaemheden , als hebbende van der jeugd aen ter zee
gevaren , ende genoegsaem soo ter coopvaerdy ende wel
43 jaren ten oorlog alle qualiteyten, en daeronder 25 jaren
als Capiteyn bekleedt, menigvuldige batailles geduurende
de voorsz. tijt bijgewoont en aen 2) waergenomen — de
voorsz. commissie nu ontrent 4 jaren geleden op de voorsz.
Muys gelieven te defereren, niet weynich ons daerover
..
1) Noorderkwartier.
2) Hier schijnen eenige woorden uitgevallen te zijn : missehien stood
er in plaats van dit aen: sijn ampt met eere waergenomen.
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aen uw Majesteyt verplicht houdende; ende nademael den
heere Callenburgh van bier getrocken en van uw Majest.
is geeligeert tot Vice Adrnirael onder het districkt van
't Collegie van de Admiraliteyt in de Maze, ende sulcks
het Vice Admiraelschap van 't Collegie deses quartiers is
komen te vaceren en omtrent 5 jaren heeft opengestaen,
ende ons te voren sijnde gekomen dat uw Majesteyt in
't voorjaer voorleden , en sulcks voor de laetste expeditie
ter zee, Bich goedertierentlijck hadde believen te verklaren
nae de voorsz. expeditie van 't voorsz. Vice Admiraelschap
te sullen disponeren , ende hebben w ij derhalven op de
aequitable instantie van de voorsz. Schout bij Nacht Muys
de vrijmoedigheyt genomen, uw Majesteyt op 't onderdanichste te versoeken , de voornoemde Schout bij Nacht
Muys, menichvuldige proeven van sijne kennisse en beleyt
ter zee allesins hebbende gegeven , met de voorsz. openstaende Vice Admiraels plaetse te willen begunstigen.
Wij kunnen niet twijfelen of uw Majesteyt ende ons live
Vaderland soude daerdoor sonderlinge dienst wedervaren.
Dit van uw Majesteyt afbiddende , ende goedertierentlijck te gemoet siende , sullen wij naer toewensingh van
alle soorten van prosperiteyt , met het uyterste en onderdanigste respect verblijven.
Buiten op staat Aen den H r Raetpenss.
Copie.
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VERTOOG VAN PIERRE DU BOIS.

De Heer Brill vestigt, naar aanleiding eener door hem
bewerkte verhandeling over Holland onder het Huis van
Beijeren, de aandacht op een werk van Pierre du Bois,
waarin hij (1306) een vertoog levert over de middelen om
het H. Land te herwinnen. Hij wijst daarin den Koning
van Frankrijk aan als het aangewezen hoofd voor de uitvoering van dit plan. De Paus behoorde daartoe zijne wereldlijke macht op te geven en de goederen van de G-eestelijkheid moesten tot staatsgoed worden gemaakt, waaruit
de geestelijken , als burgerlijke ambtenaren, zouden worden bezoldigd.
In een ander vertoog, ditmaal aan den Koning zelven
gericht, predikt du Bois, dat de Paus zich den staat, die
hem te Avignon verleend wordt, client te laten welgevallen , en niet trachten moet zijnen zetel weder naar Rome
te verplaatsen.
Voorts wil hij stichting van een Koningrijk in het Oosten , onder een zoon van den Koning. De goederen van
de Tempeliers moesten voor onderhoud van dat Koningrijk
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dienen ; maar daarenboven alle schatten der aarde, — en
deze in de handen van den Koning worden gelegd. Hij
had daarbij het oog op de schatten van de Longobardische
Steden. Hij wil de Oosterlingen niet uitroeien , maar hen
tot gewillige onderdanen. maken. Daartoe moesten de
jeugd, jongens en meisjes, in op to richten scholen in allerlei wetenschappen en in de Oostersche talen onderwezen
worden , om het Oosten door hoogere geestbeschaving te
winnen ; ook meisjes: want men wilde door huwelijken de
volken verbinden.
De Heer Engelbregt meent, dat het meer veroveringszucht was, dan wel uitwerking van een denkbeeld van
eenheid. Verder maakt hij eenige bedenkingen tegen de
details van het door den Heer Brill gesprokene.
De Heer A. H. Raabe leidt uit het jaartal 1306 en uit
het verblijf van den Paus te Avignon af, dat du Bois'
vertoog eene justificatie was van hetgeen door den Koning
van Frankrijk geschied was tegen over den Paus; en dat
ook bier weer de eer van God de dekmantel was.
De Heer Brill geeft dit eenigszins toe; maar hij meent
toch, dat er aan die groote plannen eene theorie ten
grondslag lag.

NEDERLANDERS IN SPANJE.

De Heer de Geer van Jutfaas heeft in de stukken van
een proces, in het laatst der

i4de eeuw te Utrecht ge-

voerd, melding gevonden van vele Nederlanders, die den
Koning van Kastilie in Spanje dienden, en vraagt waarop
dit kan zien.
De Heer Brill acht dat het den strijd betrof van het
Christendom tegen de Moren.
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BRIEATEN
VAN

PRINS MAURITS.1)
Medegedeeld door

H.

DE JAGER.
.......,,,,,,....M,,..,v

Monsieur. Ii se me soot presentees quelques affaires
tendantes grandement au seruice du pays , et pour lesquelles effectuer j'ay bien affaire d'estre assiste de deulx
bonnes compaignies de vostre gouuernement. Et pour
ce je n'ay peu laisser de vous prier bien affectueusement
de me faire ce plaisir et au pays ce seruice, que de les
enuoyer a la Vaert prez d'Utrecht par eaue , pour y estre
le quatriesme d'Octobre stilo nouo , ou si d'auenture vous
ne pouuez enuoier les deulx compaignies ent:eres , je
vous prie que pour le moins vous donniez si bon ordre
que je puisse auoir deulx cens des meilleurs hommes hors
de toutes les compaignies de vostre d t gouuernement. Et
je m'asseure que Messieurs les Estatz recognoistront enuers vous le plaisir qu'ilz en recepuront a bonne occasion. Et d'aultant qu'il m'importe de scauoir vostre bonne
resolution , je vous prie me le mander par ce present
porteur. Sur queue fin je prieray Dieu vous auoir,
Monsieur, en sa saincte protection. De la Haye le
derniere de Septembre 1594.
Vostre bien affectionne ami a vous faire seruice,
Maurice de Nassau.
Monsieur, Monsieur de Preys, Lieutenant
Gouuerneur de la Briel.
1) De hier medegedeelde brieven berusten in het Gemeente-archief van
Brielle.
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De Prince van Oraengien , Graue van Nassau,
Moers, Bueren etc., Marquiz vander Vere ende
van Vlissingen, Heere ende Baron van Breda,
Diest etc.
Eersanie, wijse ende discrete, lieve besundere. Uluyder
brieven, gedateert den eersten deser, hebben wij ontfangen. Ende wat aengaet den persoon van Lenard Couter,
borger ende herbergier binnen Uluyder stede, hadden wij,
twee vren voorde receptie vande selue Uluyder brieven ,
denseluen Couter op zijne aen one ouergegeuene requeste
pardon gegeven alleenl. van de woorden, die hij tot
naedeel van onse persoon heeft gesproken , zonder dat
tselue pardon mentie is makende, dat hem vergeven soude
zijn tgene hij tot naedeel vande Heeren Rechteren soude
mogen gesproken hebben , daervan hij in zijne requeste
gantsch niet en is verhalende. Hadde hij van eenige andere sake mentie gemaeckt, wij en souden daerop niet
gedisponeert hebben , zonder eerst Uluyder advis gehoort
te hebben. Soo hij yetwes vande Rechteren soude missecht hebben, ende soo sulx bij suffisante certificatien
can bewesen worden , zult ghijluyden jegens hem mogen
procederen , gelijck ghijluyden zult te raede vinden.
Ende belangende de soldats vrouwe, die aldaer neffens
eenige soldaten dieverije gepleecht heeft, ende bij den
criechsraedt aldaer gevangen, hebben wij Uluyden daerop
tot antwoort willen vougen, dat in alle de garnisoenen
van dese landen alle de soldaets vrouwen ende dienaers
staen onder de jurisdictie van den criechsraede, inder manieren als de soldaten selffs, twelcke oock bij nyemant
in dispute getrocken. wort. Versoucken Uluyden daer omme
den criechsrade met de voorn. gevangene vrouwe te laten
gewerden. Ende bier mede,
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Eersame, wijse ende discrete , lieve besundere, zijt Gode
bevolen. In sGrauenhage, den iii en Februarij 1620.
V luyder goede vrundt,
Maurice de Nassau.
Den eersamen, wijsen ende discreten, onsen
lieven besunderen Borgemeesters ende Regierders der stede vanden Briele.

De Prince van Oraignen , Grave van Nassau ,
Moeurs etc., Marquis vander Vere ende van Vlissingen, Heere ende Baron van Breda, Iffiest etc.
Eersame, wijse ende discrete, lieve besundere. De oude
ende trouwe affectie, die gijluyden altijt gedragen ende
bethoont hebt tot conservatie vanden staet vanden Lande,
had ons doen verhoopen dat gijluyden ter laester vergaderinge vanden Heeren Staten van Flollandt ende Westfrieslandt met meerderen ernst soudt hebben geapprehendeert den noot, daerinne de landen bij gebreck van
prompte remedie geschapen siju to vallen, ende dat gijluyden dienvolgens soudt hebben ingewillicht suffisante loopende middelen, opdat wij daermede , ende met welgeoeffende ende betaelde soldaten gesecondeert wesende, den
staet van 't landt tegen 't gewelt der Spaengnaerden ende
hare adherenten beschermen ende alsoo houden mochten
buyten confusie.
Maer wij hebben met bedroeffenis verstaen dat gijluyden
gescheyden waert Bonder to hebben genomen de verwachte
ende hoochnoodige resolutie over 't stuck vande consenten,
aengesien wij het crijchsvolck dagelijx hooren clagen over
de quade betalinge van hare soldije, verclarende de Capitainen datse, bij faute van prompte betalinge, maentelijcks
soo veel als haere gage bedraecht, uytreycken moeten aen
interessen, waerdeur de compaignien nootsaeckelijck swack
werden moeten.
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Gelijck dan oock in 't stuck vande fortificatie soo groote
clachten vallen over de wanbetalinge, datmen nauwelijx
yemanden meer vinden en kan, die eenige wercken will
aennemen , clagende de werckmeesters , datse haere ordonnantien vercoopen ende dickwils den derden penninck
daeraen verliesen moeten, waerdeur dan de wercken ofte
onvoltrocken blijven leggen, ofte nyet nae de bestecken
opgemaeckt en werden, beyde tot notoiren ondienst, jae
oneere van den Lande.
Wat difficulteyten dagelijcks voorvallen over 't versien
vande magasijnen, soo in 't leger als belegerde plaetsen ,
item over d'equippage ter zee, is Uluyden ten besten
bekent.
Daerentusschen en slaept de vijandt nyet , maer tast
ons aen veel heftiger ende met meerder macht ende op
meer plaetsen dan oyt te vooren , als ontwijffelijck wel
weetende dat wij ongereet ende swack sijn, omme bij soodane occasie ons deste meerderen affbreuck te connen
doen, gelijck dan sijne proceduyren uytwijsen, soo in Vlaenderen , alwaer hij sedert bijnae een jaer herwaertz een
leger gehouden heeft voor de stadt Sluys, trachtende in
Cadsant te vallen ende de stadt Sluys te nemen , indien
hij nyet en vand genoechsame resistentie.
Als oock jegenwoordelijck in de belegeringe voorde stadt
van Bergen op Zoom, waerdeur hij souckt Hollandt ende
Zeelandt te separeren , ende haer sooveel costen ende
wercks van binnen te geven, datse onmachtich mochten
werden, omme totte defensie van andere frontieren te
brengen wat daertoe wordt vereyscht.
Soo poocht hij mede door te dringen opde frontieren
vande Mase, omme vandaer binnen inde provincien te
commen, ende deselve vanden anderen te scheyden.
Houdt eene brugge continueerlijck geslagen over den
Rhijn, omme taller occasie mit sijn leger bij Goch gereet
leggende, 't welck hij alle dagen verstercken kan , daer-
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over te marcheren, ende yetwes t'attenteren opde frontieren , aende Ysselstroom gelegen.
Blocqueert oock de Schantz van Papenmutz , omme bij
middel vandien de riviere vanden Rijn t'eenemael onder
sijn gewelt te trecken.
In somma hij grijpt de Vereenichde Provincien aen alien
canten aen , omme deselve te brengen in desordre ende
confusie, ende alsoo te commen tot sijn pernitieux desseing.
Dies een yeder (oases oordeels) , maer sonderling gijluyden, als diet selve tot nae is raeckende, dit alles met
alien ernst behoirden t'overleggen , t'examineren ende te
betrachten, gelijck de wichticheyt vandien requireert, eensamentlijck 1) het notoir gevaer, dat daerinne gelegen is.
Ende voor dese tijt terug stellende alle particuliere
consideratien van d'eene ofte d'ander meerder ofte minder
beswaernisse, conservatie van neeringe ofte mogelijckheyt,
handt over thart te leggen, ende promptei ijck in te willigen alsulcke middelen , als tot haere eygene defensie
noodich sijn, weetende dat soo wanneer de periculen sullen
commen te cesseren, een yeder tijt ende occasie genoech
sail hebben, omme op sijn eygen gerechticheyt, conservatie van neeringe ofte meerder beswaernisse, beeter te
letten ende ordre te geven.
Considererende mede dat, soo haest de vijandt sail vermercken , Batmen met couragieuse resolutien begint te
gaen tegen sijn voorgenomen gewelt, sijn moet daerinne
sail verliesen ende despereren van Illuyden met force te
connen affnemen 't gene Uluyder ouders tegens soo groote
macht ende gewelt, met mannelijcken gemoet , met ex-

1) Gezamenlyk met, daarbenevens, sevens. Het woord komt ook voor
in Comoedia Vetus of Bootsmans-praatje (2e druk 1732) : Die vroome

Heldinne van de West ende Noort-zee bood den krancken alle hulpe
aen, daer syse mede meynde te konnen verquicken , om eensamentlijck
te blijven Meesters van de vrye see. Bli. 39. --
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cessive costen, ende met vergietinge van soo veel bloets,
loffelijck vercregen ende gemainteneert, ende om vangelijcken daermede te doen , Uluyden naegelaten hebben.
Waeromme, soo ist, dat wij, die eene fortune met
Uluyden loopen, van 'even, van huys, van goederen, noodich geacht ende onses debuoirs te sijn gemeynt hebben,
Uluyden dit alles te representeren , ende daerbij te vermanen ende te bidden, omme 't selve ter herten te nemen,
Bonder Uluyden om eenige particuliere insichten langer
op to houden , maer tot conservatie van 't publicq Uluyden t'esvertueren, nyet met negotiatie van penningen,
dat een onseecker, onvast ende schadelijck middel is, als
gijluyden selffs weet ende gevoelt,
Maer met inwillinge van vaste loopende ende sulcke
middelen , die haeren gestadigen ende gewissen cours houden , ende daerop men staet ende reeckeninge maecken
conne, want het oorloch metten Coninck van Spaengn.en
eene saecke is die duren sail;
Opdat wij daermede becommen mogen nyet alleen meer
moets ende lusts , omme tot defensie vanden Lande ons
leven te hazarderen , maer oock hope ende vertrouwen van
daerinne te connen continueren, ende dat wij voor onse
oogen nyet en mogen sien vervallen dit groote ende heerlijcke werck, bij wijlen onsen heer vader, hoochloffel. memorie , ende bij ons met soo groote sorge, vigilantie ende
courage begonnen, uytgevoert ende tot noch toe loffelijck
gemainteneert.
Ende gelijck wij met Godes hulpe daerinne nyet en sullen beswijcken, dat gijluyden onse resolutie ende voornemen seconderende, daerbij wilt brengen alle 't gene men.
behoort te verwachten vanden genen , die wij weeten geresolveert te sijn den staet vanden Lande mette religie,
haer eygen leven, vrouwen ende kinderen , ende all wat
gijluyden lieff ende weerdt daerinne hebt, ten uyttersten
toe te defenderen.
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Waertoe wij ons gantzel. verlatende, inden name Godes
voortvaren willen , omme tot defensie vanden Staet alles
te doers ende te leysten, wat ons mogelijck sail wesen,
vastelijck vertrouwende, dat Godt sijnen segen daertoe call
verleenen.
Ende alsoo wij tot affweeringe ende verhinderinge van
dese violentie der Spaengnaerden en'de hare adherenten
nyet noodigers en vinden, dan dat bevoirdert ende eyntelijck geconcludeert, oock datelijck in 't werck gesteit
werde de West-Indische compaignie, als die den Spaengnaerden mede in 't herte sail tasten,
Soo en hebben wij nyet connen verbijgaen Uluyden
hiermede te versoucken ende te vermanen, om dit hoochwichtige werck langer nyet te willen uytstellen , maer
veeleer daerinne voort te varen met sulcken courage, dat
alle de werelt sien mach, dat gijluyden alsnoch moet ende
macht hebt, omme tegens Uwe vijanden Uluyden te ressenteren overt gewelt, dat deselve Uluyden opden hals
poogen te dringen, ende hen wederomme thugs soecken
mette selve West-Indische middelen, daermede sij Uluyden
commen bestrijden, ende daertoe de Spaengnaerden geen
meerder noch beeter recht en hebben als gijluyden.
Hierop willen wij ons dan vertrouwen, ende Godt bidden sijnen segen daertoe te geven, Dock Uluyden,
Eersatne, wijse ende discrete, lieve besundere, te nemen
in sijne protectie. Uyt 's Gravenweerdt, den 25 en Augusti
1622.
Uluyder goede vrundt,
Maurice de Nassau.
Den eersamen, wijsen ende discreten, onsen
lieven besunderen , Burgermeesteren ende
Regierders der stadt Briele.
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TOLRECHT TE UTRECHT,
UIT DEN TIJD VAN FRED. VAN WE SELINCKHOVEN.
Naar een HS. op het Rijks-archief,, medegedeeld door den Heer

J. G. Frederiks.
.....,,,,....,...."..N\01...

It. dyt is alsulken sedel als ons die vier gesworen
gegeven hebben bii hen eerie, dat men nemen
soude en wie dair vry waren, en elc op sinen
pennynek. Als ghesworen Egbert van Gronenberch, Claes die Edel, meyster Lambert die Week
en Dirck Hasert.
It. Utrecht, Amersfoirt , Renen en gheven niet.
It. Culenborch, Vyanen en Schoenhoeven en der Meyde,
Montfoirt, IJselsteyn sijn vrij, mer hoir land, die sij onder
hem hebben, die geven halff toll tot Gheyn en op tie
Vaert.
It. Amsterdam en Amsterdaffler ldt, Weesp, Mueden
en Neerden, ende alle Goeylant, ende Woerden eh dat
lant van Woerden, Ouwater eh- Mani; van Ouwater en
Wijck ende tlant dat dair onder leyt, en Leerdd eh dat
lant van Leede, en Nyport en Langhewer, ende tgherecht
van Liesvelt. Deze voirz. vaen opt Stychts recht en gheven half tot Gheyn off optie Vaert, en tot Vtrecht vrien
sy corn.
It. Deventer, Campen, Zwoll, Groeninghen, en als vit
die steede van Overijssel vaen tot Vtrecht vrij, mer tot
Gheyn offt optie Vaert gheven sij van hoen scepen offt
waegen van elc een doeyt.
It. Mens, Woerms, Spiers, wat elc hit' voirscreven
borgher tot Vtrecht brengen, die gheven elc voer hoeren
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gueden enen haluen vierdanck i).

Ende een paer hand-

schoen.
It. Nyvys gheven elc myt hoir guet

vij d.

It. die van Keyserweerd ende dWylborch , Nymegen,
Tyel

en

Soutwijck en Aken , deze gheven elc voirscr. van

horen gueden een zwartgen 2).
It. een scyp myt een roeder
It. een scyp myt een roeder

viij d..
vi d. (sic)

It. sonder roeder

iiij d.

It. een vat herrinc smeers 3)
It. een peert

vi d.
iiij d.

It. een baedem wass

vi d. (sic)

It. een vat hoenichs

vi d.

It. een sack wollen

xxvi d.

It. een vat aels

Ni.

It. een ton vlas

xij d.

d.

It. een vat meeden vi d.
It. een waech 4) keesen, die drie hondert weecht vi d.
It. een hondert weyts off havers oft ander koerns viij d.
ij d.
It. een boedem smeers
iij d. ij d. (sic)
It. een duysen estricke 5)
xij d. oft xiij d.
It. een duysent gheloyde 9 plefusen
It. een duysent ongeloede 9 plefusen
It. een tymmer 7) bontwercs
It. een deken 8) huden

vj d. oft iiij d.

It. een korff gesouten vys

1) vierdanck , fo. 3, vierdonck.
2) een zwartgen. Zie hieronder.
3) herrinc smeer, cf. Dr. Verwijs, Bloemlezing, woordenl.
4) waech kees , cf. hieronder.
5) estricke =-- vloersteenen , pavimentum , Kil.
6) gheloyd , ongeloed , gegloeid , doorgebakken P
7) tymmer bontwerc.
8) deken huden.

ij d.
viij d.
vi d.
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It. een kuep weets ')
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viij d.

It. een terlink 2) lakens

iiij d.

It. een pac lakens

viij d.

Ende dair rodertol 3) off.
It. een scyp off wagen myt scollen xvi d. oft xvj scollen.
Item een schyp myt Bout een hondert een leep 4), oft
daer boven oft dair beneden een halff loep.
It. een last 9 heerincs

xviij d.

It. een last buckinx
xviij d.
Een xx stroe 5) is een last. Een sprot plecht men ij
voir j to rekenen.
Item een stucke wijns dat incoemt dat Brie aem bout
off daer boven

xvi d.

Item een bael meeden

vi d.

Item een boet 9 westers wijns

xij d.

Item een waghen

vi d.

Item een kar

iii d.

Item een bed

iiij d.

Item een kyst

iiij d.

Item een vat olys

iiij d.
Item een kocys 7), een scapprael, een bedstede, een

trysoer, van elc
iiij d.
Item een scyp oft waghen myt warsche 8) scollen, een
die beste scoll.
Item een vat asschen
xij d.
Item een vat biers
i d.
Item een last coepers even halven vierdonck.
1) kuep weets, een vat weed-asch.
2) terlinc, pac lakes, cf. hieronder.
3) rodertoll, c. e. de tol die schepen met roeren betalen.
4) een loep.
5) last haring = 1120 stroe.
6) boet, Eng. but.
7) kokys =
8) warsche schollen = versche schollen.
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Item een last pecks oft Leers

xis d.

Item een hondert nij coperwercs

vi d. iiij d.

Item van hondert out coperwercs

iij d.

Item een vat botere

viij d.

Item een stoer ') die hier doer vaert

xvi d.

Item ee# mande marserijen 2)

vi d.

Item een coppel froerten 3)

vi d.

Item een hondert ijsers oft stael
It. een ton galants 4)

ij

d.

ij

d.

It. een rijst 9 leijen

ij

d.

It. een sinter 7) harsen
It. een waech 8) glass

iij d.

It. een mand staels wecht iij e

it b),

V

It. een oss offt een koy
It, een verken

i d.

It, een scaep
It. een rolle loets
It. een schijff 9) gaerns

d.

Ill
i d.
ij d.
vi d. oft iiij d.

It. alle poelsaet 10) van mueden

-ti d.
viij d.
Item alle dese voirscr. pennynghen lint die vier een out
butghen "). [Met blauwen inlet later] Daer voir dat de
tollenaer nv ontfanct en blanc.
It. van j beer

Item voirt alle guet, dat hier niet in benoempt en staet,

1) stoer = steur.
2) marseryen = marskramerijen?
3) coppel = eene wijnmant Dr. V. 578. fraerten.
4) galant.
5) mast staal = 300 tfj.
6) rijst = rist.
7) sinter hars.
8) waech glas.
9) schijf garen, cf. fo. 7. 2) scip garen = + 400
10) poelsaet, peulvrucht.
11) butghen = 4 d. = 1 stuiver.
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dat gheeft den hondersten penninck tot elken tollen, alsoe
veel op die Vaert oft Gheyn , als tot Vtrecht; mer wat
Gheyn vertolt, dat en gheeft an die Vaert niet. Ende dat
an die Vaert vertolt, dat een (1. en) gheeft te Gheyn niet.
Item een scip, dat wt wil vaaen optie Vaert oft Gheyn
doer, daer selt ghy van nemen een braspenninc10, en
soe selt ghy in dat teyken scriven int laetste: laet vaen.
Ende wes guet dat sy in hebti, dat tolber is, suit ghy
mede in. dat teyken scriven en nemen dair off dat geen
latter sculdich is. Ende en hadt scyp geen roeder, soe
en neemtet niet meer off dan twee botgens 2).
Item soe wat schyp off schuet wt wil vaeren te Maersen doer, ende tol schuldich is, sel gheven, myt een roeder, een vleems 3) en sonder roeder een halve stuver
It. soe wes guet dattet in had, sel men mede in dat
teyken scriven ende nemen dair off dat sy schuldich sint,
dat sy wt voren.
Item soe wat sceepen , dat dair comen moeghen van
Hoern, offt van Alcmar, oft van Enchuusen, oft van Monigedam , oft van Edam , oft van Adam , en wilt ghij niet
meer off nemen, dan van hoeren scepen eenen halven
vleems, of sy roeder hebti offt gheen mer wes guet sy
in hebri moeghen dair een (1. en) hebben sy ghee].) vryheyt
off, mer si sellen gheven naer dattet Register wt weyst.
Ende altijt suldi wagen, wan sy sint, oft wat sy pleghen
te gheven , dat is te weten wat guet sy wt va6n, sellen
ghy in dat teyken scriven. En dair off na dat Regyster
wt wijst. Eel wat dat Register niet hout dair suit ghy
van nemen van elken gulden xv cromstert 4) voer den gulden — iiij doytgens ') oft den hondersten pennynck.
1) braspennynck = 5 oortjes = 10 duiten.
2) cf. hiervoor.
3) een vleems =
4) cromstert =

stuiver] bij Dr. Hamaker 570 = 14 deuten.

5) (loytgen =k/ 15 cromstert
XXXI. J.

3t
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Item soe wes gueden quamen te vertollen dat te Maersen wil. Ende dat guet in drie schuten van Amsterdam,
dair selt ghy die schuet in vertolt scriven, ende nemen
dair roeder toll off van die geen diet guet toe hoirt. Alsoe
veer alst guet weerdigh is, acht offt Lien gulden offt meer.
Ende nemen dair roeder toll off. Opt redelicste dat ghi
krijghen coent, want Amsterdam ende al Amsterdammer
lant en sint bier niet sculdich, mer al tolber guet maec
tolber scyp off waegen.
Item soe wye wt Waterlant oft wt Vreeslant myt riet,
oft myt wagenscot, off myt ander goet, dat gheen rentegoet ') en is, sy sint dair off suldich van elken gulden,
dattet hem staet ingecoft iiij doytgens. Ende hoeren rodertol van hoeren scepen. Ende dat plecht men al hoefflie 2) te betaelen, dat alsoe te Maersen incoemt voir sulken
goeden. Ende voerde sulke luede enyghen gueden, oft
plefusen oft ander guet wt, ende sij seyden dattet Amsterdam thuus hoerde, oft once burgher 3) toe hoerde, dat
een doet ghy dan in hoir teykenen met scriven.
Item offter enych wijn inquaem, dair selt ghy van nemen , van elc stuck iij butgens; oft quamer enych yser in,
elc duysent ij braspennyngen. Ende vraeghet hem oft sij
enich leijen in hebri oft loet, alst van boeven coemt.
Item van ellike aem wijns, diems wtvoert, daer off suldi
nemen een butghen.
Item alle dese voerscr. pennyngen sellen r wesen elcken
pennynck eenen swarten 4), ende elke vijff swarten sel men
betalen myt een Dortsche placke, die nv laetste to Dordrecht gheslagen wort, behoudelic mijns gnedighen Hen

1) ventegoet = Merx venalis , Kil.
2) hoefflic = gewillig?
3) onze burgers. Pit doet denken aan Holland, in verband met de
vermelding der overeenkomst met Bisschop Florens.
4) een pennync swerten = 1/5 placke Dordr.
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sijn rechte. Ende dit was overdraghen bij bisscops Florens
vau Wedelichovens tyden 1).
It. een scip 2) gaerns weghet ointrent iiij eende men
coepet dat j e om xl stuver, ende j e hennep om xxviij stuuer.
It. een puerswouwen 3) weghet xlij

, ende die coep

man omtrent vijff stuver.
Item een cueps weets 4) coep men omtrent viij R. guld.
nae dien sy guet sint.
It. een bael meden mod coep men omtrent viij R. gl
nae dien sy guet is.
It. een pack 6) lakens bout xxiiij laeken, en een terling 7)
laekens hout xiiij laeken.
It. een bael vesteyn 8) hout xlv vesteynen, en een vesteyn 9) bout xx ellen.
It. een last kesen '°) hout xij scip
en 1 scip
U)
hout iij cen een waech 12) kesen Me.
It. een tall heerrinx 13) hout ij e ende vijftich tal 14) bout
dat last 15).
1) Hij zat op den bisschoppelijken stoel van 1379— 4 April 1393.
Cf. Kluit, primae Lineae etc.
2) scip. Zie hierboven.
3) puers wouwen
4) cuep weet , cf. hierboven.
5) bael meede.
6) pak liken

24 lakens.
7) terling lakeu = 14 lakens.
8) bael vesteyn = 45 vesteynen
900 el.
9) een vesteyn
20 el Nl. een stnk vesteyn (bombazijn).
10) last kaas = 3600
11) schip pond =--- 300
12) 1 waech kaas = 1000
13) 1 tall haring =-- 200 haring.
14) last haring
50 tal =-- 10.000 haringeu.
15) De inzender heeft deze aanteekcningen op zijn afschrift gemaakt
voor eigen gebruik ; ze zijn hier zonder veraudering of aanvuliing afgedrukt. F.
34*
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BRIEVEN
VAN

PRINS WILL
18 JAN. 1786-4

JAN.

]E M V.

1793. 1)

Monsieur.
Je vous envoye un Memoire du Tresorier Reigersman;
je voudrois que vous puissiez trouver moyen de le raccommoder avec M r Ardesch. Jo les crois , l'un et l'autre,
d'honnetes gees, mais je voudrois que le Bernier put prendre
sur lui de Bonner quelques fois moins l'essor a sa langue, ce
qui contribueroit aussi a l'harmonie dans le Conseil et
par consequent au bien de mes affaires. Si vous pouvez
contribuer a remettre la pair et l'union dans ce Conseil ,
vous me rendrez un service essentiel, et je vous en aurai
une obligation infinie. Je serai charme de scavoir ce que
vous pensez du memoire de M r Reigersman , qui n'est pas
de nature , selon moi , a etre examine dans le Conseil.
Au reste j'espere que vous aurez un heureux voyage, et
c'est avec une vraye consideration que je suis , Monsieur,
Votre tres h. et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 18 Janvier 1786.

1) De mededeeling dezer brieven hebben wij to danken aan de goedgunstigheid van den Heer Fr. Baron van Lynden van Hemmen. Meerendeels zijn zij voorzeker geschreven aan den Baron Willem van Lynden,
geboren 11 Oct 1729, en gestorven 16 Juni 1787. Zie over hem het
werk van Prof. G. W. Vreede, Mr. L. P. van de Spiegel en zijne tijdgenooten. D. 11. bl. 328 en 600 en D. III. bl. 79 en 456. — Het zijn

alle eigenhandige brieven van den Prins; doch de adressen ontbreken.
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Hoog Wel Geboore Heer.
Ik hoope dat deese UHwg. in vollkome welstand mag
aentreffen. 1k hebbe niet kunnen afsijn UHwg. consideration te vraegen over eene sollicitatie van den heere
van Ophemert, om sijne Ammanye te transporteeren aen
den heere Reyndert van Rantwijk. Ik hebbe hem gesegt,
dat ik UHwg. er over schrijven zoude, doch hebbe niet
kunnen nalaeten hem te zeggen , dat ik vreesde dat het
geen goed effect zoude doen , soo Brie Ammanyen in eene
familie quaemen. Ik hebbe omtrent het personeele niets
zeggen willen, doch versoeke TTHwg. mij wel te willen
doen weeten, of oordeelt dat die promotie van den heere
R. van Rantwijk in deese omstandigheeden een goed effect zoude doen. Waermede blijve met achting, Hoog
Wel Geboore Heer,
UHwelg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den Ten Februarii 1786.

Hoog Wel Geboore beer.
Beets voor vertrek van bier, hebbe ik UHwg.
mijn leedwesen betuigt over het overlijden van desselfs
Heer Vader. Ik kan niet afsijn UHwg. in antwoort op de
missive, bij welke mij uit naem van desselfs familie wel
heeft gelieven dit overlijden te notificeeren, to versoeken
om uit mijn naem aen deselve to willen betuigen, dat ik
het overlijden van UHwg. Heer Vader aensie als eon waer
verlies dat ik altijd seer veel achting en vrientschap voor
sijn Hwg. hebbe gebad, en dat ik van gantscher herte
wensche, dat het den Allerhoogste behaegen mag, door
zijne dierbaerste zegeningen lien zwaeren slag draegelbk
to maeken. Wijders zal het mij altijd aengenaem zijn aen

581,

Brieven van Prins Willem V.

UHwg. en aen deszelfs familie blijken to kunnen geeven
van de achting, met welke verblijve, Hoog Wel Geboore
Heer,
TTHwg. dw. dienaer,,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den 17en Februarii 1786.
Monsieur.
Je n'ai pas voulu manquer de vous communiquer une
requete, signee par au dela de 460 personnes de tout
ordre habitans de 1'Overbetuwe , pour demander que M r de
Lynden de Park devint Amman de ce district, au cas ou
M r le Comte de Lynden quittat son poste, snit en devenant Burggraef, ou de quelque autre maniere. M r de
Park a ete chez moi, si je ne me trompe, Samedi dernier
pour me dire qu'il n'avoit aucune part a cette requete, —
qu'il auroit voulu l'empecher, mais qu'il n'avoit pu, et que
les habitans s'etoient assemblez dans les villages pour signer, sans sa connoissance; qu'il les avoit empeche de
venir jusqu'alors en corps pour la presenter. Je lui ai
repondu que vous etiez devenu Burggraef, qu'ainsi la demande de ses habitans venoit a tomber de soi meme; que
s'ils vouloient me presenter la requete, ils etoient fort les
maitres, mais que je desirois qu'il ne vint que tout au
plus 4 ou 5 personnes pour la presenter. Elle m'a ete
remise par l'Avocat Haverkamp et deux habitans de
l'Overbetuwe Jeudi dernier. Je joins encore ici la reponee
que j'ai recu du Cte de Lynden; vous verrez qu'elle est
tres aigre-douce. Commie it est le plus ancien du Quartier,
j'ai emu que personae ne pouvoit se plaindre s'il avoit
les deputez (sic) pour trois ans , pour cela je les lui ai
promis. Je donnerai hi place de prevot de Zutphen a son
protege afin de combler la mesure; si apres tout cela it
veut se ranger dans l'opposition et faire le mecontent et
le patriot° it est fort le maitre, je n'ai rien a me repro-
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cher vis a vis de lui. Je ne doute pas , ou vous approuverez ma facon d'agir en ceci et c'est avec une parfaite
consideration que je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 18 Fevrier

1786.

Je profite du depart du General Dopff, pour vous envoyer ces pieces, que je vous prie de me renvoyer. Je vous
donne encore en consideration , si vous ne pourriez point
par le moyen de votre substitut ou par quelque autre
moyen decouvrir les auteurs de la requete des habitants de la Mayerie , pour avoir un fiscal Brabancon. Je
crois que cela ne pourroit pas de mal, si l'on pouvoit
prouver que M rs les Triumvirs ont ete les instigateurs de
ces requettes, et que cela feroit un tres bon effet , si
Pon pouvoit decouvrir la trame dont ils se sont servis
pour effectuer qu'elle soit presentee a leurs Hautes Puissauces. Il n'y a certainement pas de resolution d'Hollande , qui les authorise a cette demarche et par consequent it seroit bon de les demasquer, si cela etoit possible.

Monsieur.
Je vous envoye les points du Conseil des domaines du
Fevrier et 3 Mars, sur lesquels j 'ai appointe. Je serai

17

charme de scavoir si vous y avez quelques considerations, et suis avec une parfaite consideration, Monsieur,
Votre tres h. et tres ob. serviteur ,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce

7

Mars 1786.

bog Wel Geboore Heer.
Ik denke dat het voorzichtigst is , provisioneel de missive van de heeren van Nieuwenheim tot Eck en Wiel,
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en Cappellen van der Marsch niet te beantwoorden, ten
zij dat jets naders voorvalt, welke een antwoort noodzakelijk zoude maeken. De tijd aenstaende zijnde, dat de
exercitien zullen eindigen , zal ik gaerne verneemen, of
UHwg. denkt, dat ik wel zoude doen de garnisoenen binnen deeze provintie, immers te Zutphen, Doesburg, Arnhem en misschien Nijmegen te gaen inspecteeren en zien
afexerceeren , of zulks daer te laeten. Zoo ik het niet
doe, vreeze ik dat men zal zeggen, dat zedert bet voorgevallene in 's Rage, ik het militaire laet loopen en mij
daer niet merle bekreune; en aen een andere karat, te
komen in plaetsen, waer zulks niet aengenaem is, is ook
bedenkelijk. 1k verzoeke UHwg. hierover te spreecken
met den heere van Khell, de Lantdrost Bentinck, en
verder met zodanige geaccrediteerde Regenten , als UHwg.
raedzaem zullen oordeelen. Ik ben wit papier, alleen denke
ik dat ik het in het geheel moet nalaeten, of het doen
op zijn minst in Arnhem, Zutphen en Doesburg, wijI zulks
van Dieren gemakkelijk uit en thuis kan geschieden,
het geene vijf ochtenden zoude neemen, te weten 2 voor
Zutphen , 2 voor Arnhem en een voor Doesburg. Zoo best
geoordeelt werd zulks niet (te doen), zal ik van deeze
maent niet na Dieren gaen , immers afwachten dat de inspectien gedaen zijn , en zal de inspecteurs benoemen.
Voor het overige blijve met achting, Hoog Wel Geb. Heer,
UHwg. dw. dienaer,
Loo, den Ten Mey 1786.

W. Pr. v. Orange.

Monsieur.
Le porteur de cette lettre apportera ma reponce aux
Etats, par laquelle je les remercie de l'attention , qu'ils
veulent biers me temoigner, et me conforme a l'avis de la
Cour. Je crois que c'est le tneilleur parti pour montrer
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par le fait, que je desire que les differents dans la vine
d'Arnhem se terminent a l'amiable. Comme vous croyez,
ainsi que Mrs de Khel et Bentinck , qu'il vaut mieux que
je ne fasse pas les inspections des garnisons de Nimegue,
Arnhem et Zutphen, je crois qu'il est bon que je n'en
fasse aucune ce printemps, car si je faisois celle de Doesburg seule, cela denoteroit une envie de faire des revues
et une crainte de me montrer dans les villes capitales des
quartiers, a cause de la disposition des esprits des bourgeois dans quelques unes de ces villes. Je trouve aussi que
pour cette annde ci, it vaut mieux que je m'en passe tout
a fait et que je montre a M rs les Pensionnaires de la
cabale en Hollande, que je puis me passer om soldaetje le
speelen. Je compte retarder mon voyage de Dieren, jusqu'au

dernier du moil, afin de n'y pas venir que touter les revues ne soyent faites. Et c'est avec une parfaite consideration que je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce

21

Mai

1786.

Monsieur.
Je vous envoye ci joint la resolution de leurs Hautes
Puissances et deux du Conseil d'Etat , relatives au licentiement du corps du Rhyngrave de Salm. J'y joins la copie
de deux resolutions d'Hollande, revues bier de M r le Pensionnaire van Bleyswyk , l'une au sujet de la meme affaire,
l'autre au sujet du projet de reponce aux memoires de
Mrs de Thulemeyer et Harris. Je joins ici un projet de
lettre au Conseil d'Etat; je vous prie de l'examiner avec
Mr votre cousin de Lynden de Blitterswyk , M r van der
Spiegel, s'il est a la Haye, et M r de Larrey, et d'y faire
faire les changements qui seront trouvez necessaires. Si
la lettre est jugee bonne en tout, ou en partie, je vous
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prie de la laisser a Mr de Larrey, pour qu'elle soyt raise
au net. Je ne scais pas qui est present a la Haye du.
Conseil d'Etat; si ma lettre pOuvoit venir du scu de quelques membres de ce College, cela seroit bon. Il faut que
je me couvre vis a vis de la Hollande , vu ma relation a
cette province, main si je suis authorise, j'irai en avant
sans la moindre difficulte. J'envoye a M r de Larrey une
lettre a Mr de Bleyswyk, que je le prie de ne pas faire remettre sans vous la communiquer auparavant. M r de Larrey
m'a ecrit que le sejour d'Arnhem pour l'hiver prochain
paroit le plus convenable; si cela est decide it faudra des
arrangements pour qu'on puisse y loger. Je crois effectivement, tout bien considers, que c'est le plus convenable,
puisque, apres Utrecht, c'est l'endroit le mieux situe hors
de la Hollande, pour la correspondance journaliere avec
la Haye. Du reste je vous prie d'etre persuade de la parfaite consideration avec laquelle je suis, Monsieur,
Votre ties humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce

11

Juillet

1786.

Monsieur.
J'accuse la reception de votre lettre du 1 er de ce mois.
Depuis votre depart d'ici it y a bien des nouvelles. Vous
scaviez deja la decision touchant le commandement de la
Haye, mais les affaires d'Utrecht ont pris une tournure
qui donne peu ou point d'esperance d'un accommodement
a l'amiable. Hier matin M r votre frere et M rs Vatebender
et van Citters devoient avoir leur premiere conference ,
la bourgeoisie d'Utrecht a du etre sous les armes le meme
matin a six heures et demie ; ce qu'elle aura fait je
l'ignore , n'ayant aucune nouvelle aujourd'hui d'Utrecht.
Je suis fache que vous n'ayez pas trouve le regent d'Amsterdam , que vous avez vu en passant , dans des disposi-
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tions plus favorables et que vous lI'avez pas trouve en ]ui
l'energie qui seroit si necessaire dans les temps ou
vivons.

110US

Je suis curieux si le corps du Rhyngrave restera

paye par la Hollande ou nom Ds ne sont plus troupes
de l'Union, apres le 9 e Septembre, mais je pourrois me
trouver embarrasse , si la Hollande me demande de faire
marcher ce corps dans leur Province. Je crois que je devrai dans ce cas la donner connoissance de leur requisition aux Etats Generaux et attendre leur s ordres. J'approuve entierement que vous avez remis au Receveur des
Ani:alen l'argent provenant de la (EX- me des prises, qui

reviennent au Grand Amiral. On pretend que la Hollande
menace de quitter l'Union, si les reponces a l'Angleterre
et a la Prusse se concluent a la pluralite; j'ignore si cette
nouvelle est fondee ou non. A Elburg, Harderwyli et
Hattem il y a de la fermentation ; on desireroit tine diette,
M rs

de Khel, d'Enghuysen et de Suyderasch m'en ont

parle. J'ai eu la dessus une conference hier avec les Conseillers Schimmelpenningh, Brantsen, van Hasselt et Heeckeren d'Overlaer; ces Messieurs disent que la Cour ne
peat convoquer les Etats sans alleguer des raisons. J'ai
done cru necessaire de vous ecrire , pour tacher de fournir
tin pretexte plausible; si vous croyez que la diette devroit
etre convoquee, il y auroit moyen de convoquer ]es Etats
sur la demande de la compagnie du West pour negocier;
si vous en ecrivez a la Cour vendredi, la diette sera convoquee samedi. Avant la diette il sera necessaire de se
parler et de concerter que faire. Se profite du depart du
chambellan Henri van der Duyn pour vous faire parvenir
cette lettre et saisis cette occasion de vous assurer de la
parfaite consideration avec laquelle je suis , Monsieur,
Vostre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 8 Aoust 1786.
PS. Je n'ay pas le temps d'ecrire aujourdhui a M r de
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Larrey, je vous prie de lui faire mes compliments et de lui
dire, que je me reserve de lui escrire au premier jour en
detail , n'en avant pas eu le temps aujourdhui.

Monsieur.
Je me trouve en bonne possession de votre lettre d'hier.
J'ai change en consequence ma lettre au Conseil d'Etat,
mais je me suis trouve dans un grand Embarras par une lettre que j'ai revue d'hier des Etats d'Hollande; je vous envoye
une copie de cette lettre , de ma Reponce et de ma lettre
aux Etats Generaux pour leur en dormer connoissance.
Je vous prie de communiquer ces pieces a M rs de Lynden
de Blitterswyk, de Brandsenburg, Charles Bigot et Hambroik , et aux deputez d'Overyssel , qui sont a la Haye.
J'ignore si vous etes seul , ou si M r de Spaen est encore a
la Haye ; s'il y est, je vous prie de la lui communiquer
aussi. Je crois qu'il seroit bon de communiquer ces pieces
aussi a Mrs van Citters et Brake! , afin d'etre sur de la
Majorite des deputez de Zeelande, je vous prie d'en parler a Mr de Lynden de Blitterswyk. Si les Etats Generaux trouvent bon de changer leur resolution en consideration de Mrs d'Hollande, j'executerai les ordres que l'on me
donnera, mais si je ne recois point de resolution, je me
tiendrai a celle que j'ai et je l'executerai comme c'est mon
devoir,, car comme Capitaine General de 1'Union je ne
puis recevoir d'ordre que de leurs Hautes Puissances, et
quelque deference que j'aye pour M rs d'Hollande, je ne
puis faire ce qu'ils exigent de moi sans la permission de
leurs Hautes Puissances. Vous scavez ce qui s'est passe
a Utrecht, j'ai vu l'Avis du Conseil d'Etat, j'espere qu'il
sera change dans la besogne , car un pareil Rapport encourageroit tellement la Majeste du Peuple, que l'on ne
pourroit plus la tenir en bride. Je suis curieux de ce qui
se fera cette semaine en Hollande. La lettre touchant le
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Commandement de la Haye est un Chef d'Oeuvre, je n'y ai
pas change une syllabe, je n'aurois pu le faire sans la
gater. Au reste je vous prie d'etre persuade de la parfaite
consideration avec laquelle je suis , Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 13 Aoust 1786.
Je suppose qu'il n'y a personne de Groningue que
Mr Tjassens, je ne crois pas qu'il seroit bon de lui cornmuniquer rien d'avance , non plus qu'a M r Cau de Zeelande et Haersma de Frise, s'ils y sont; mais sans cela
je crois que plus it y a de Gens prevenus, mieux cela vaut.
J'ai donne connoissance au Conseil d'Etat de ma demarche aupres des Etats Generaux, leur envoyant copie de
la lettre des Etats d'Hollande et de ma lettre aux Etats
Generaux.

Monsieur.
Les affaires devenant de jour en jour plus delicates et
importances et la Diette approchant, je serois charme de
pYuvoir parler aux Regents bien intentionnez les plus accreditez , pour regler de concert ce qui pourroit se faire a
la diette. Il y a differents points Essentiels a regler; d'abord
ce qu'il y a a faire pour faire rentrer dans le Devoir les
Villes de Hattem et Elburg, ce qu'il faut faire pour empecher les collectes qui se font en faveur de ces villes, que
l'on trouve bon de nommer opprimees. Ensuite it s'agira de
voir, quant on aura pourvu a la tranquilize interieure de la
Province , ce qu'il faudra que la Province fasse a la Generalite, d'abord au sujet du Rapport touchant les Memoires
de Mrs Harris et de Thulemeyer, ensuite au sujet de la
legion du Rhyngrave, — sur la Resolution prise et le changement etabli par pluralite dans l'octroi de la Compagnie
des Indes , sur quoi it seroit peut-etre bon de se concerter
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avec la Zeelande, — et enfin quelles mesures prendre si la
Hollande trouve bon de defendre aux troupes de sa repartition , en garnison dans la Province de Gueldres, om sick
to inmzsceeren in & burgerlijke tivisten. Je desirerois bien
que vous pussiez etre Lundi matin ici pour conferer avec
vous, Mrs de Khel et d'Yrst. Peut etre seroit it bon ensuite de tenir une conference sur la meme matiere Mercredi avec- quelques Membres, tant de la Noblesse que des
Villes Principales et quelques conseillers de la Cour. Je
serai charme de scavoir quels membres de votre quartier
vous croyez qu'il seroit bon de prier de venir iei; de la
Comte de Zutphen it me paroit que cela pourroit etre
Mrs de Khel et d'Enghuyzen de la Noblesse, et de la Ville
de Zutphen Mr Opgelder, qui doit presider au Quartier,
et Mr de Zuyderasch pouroit aussi, je erois, y assister.
Pour de la Veluwe je suis tres embarrassd qui prendre,
peut-etre M r de Parkelaer. ,,Mr Schimmelpenning ne peut
pas venir de la semaine , je lui ai parle ce matin ; et des
villes je ne scais qui prendre; de la Cour ii me paroit que
les deux qui pourroient etre les plus utiles, seroient MN
Brantsen et Vatebender. J'attendrai sur ceci votre Avis,
comme aussi si vous croyez que la conference pourroient
se tenir avec tous ces membres Lundi, mais je crains que
le Temps est trop court pour les rassembler. Au reste je
vous prie d'etre persuade de la parfaite consideration avec
laquelle je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Oranje.
Loo, ce 19 Aost 1786.
PS. J'ai communique cette lettre a la Princesse. Elle
me charge d'accuser la reception de votre lettre venue par
l'expres de Wesel et de vous faire le's compliments.. Nous
croyons que les personnel qui devroient venir a la conference projettee ne devroient pas etre convoquees en forme,
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mail qu'il seroit mieux que vous avertissiez ceux de votre
Quartier sous main. Jo lie sais si le 1VIercredi conviendroit
a plusiears de cos Messieurs a cause de la conference des
Rivieres qui doit se tenni avec les deputez d'Hollande;
alors la conference pourroit avoir lieu le Mardi: la conference preparatoire a ■ ec les trois Directeurs peat toujours
avoir lieu Lundi.
2 e Poscripl. I1 me vient en idee que pent etre M r Spaen
de Biljoen pourroit etre demande comme Membre de la

Noblesse du Veluwe et Bourguemaitre d'Arnhem; si vous
vous rappellez quelcun que vous croyez qu'il faudroit demander a la conference, ou quelque point dont j'ai oublie
de parlor dap s ma lettre, je vous prie de me le faire scavoir.

Hoog Wel Geboore Heer.
Ik hebbe mijne missive aen de heeren Staeten van Gelderlant, ter geleide van een afschrift van de aenschrijvinge
der heeren Staeten van Hollant, zeer eenvoudig gemaeckt.
Ik ben verlegen geweest of ik kennisse zoude geeven van
de uitmarch der regimenten, op Hollant gerepartitieerd,
en van hun remplacement; maer wijl ik genoodzaekt de
cavallerye en dragonders, op Hollant gerepartitieerd, in.
Gelderlant te laeten, hebbe ik gemeent mij voor de negative te moeten decideeren, niet weetende hoe eene goede
tournure aen de missive te geeven. Zoo TJHwg. noodig
oordeelt, dat ik zulks doe, verzoeke zulks to weeten; het
kan, mijns bedunkens, beter gedaen worden als ik weete
wat de heeren Staeten van Gelderlant doen zullen. Ik
hebbe eene missive van den Generael Majoor van Heeckeren ontvangen , waerbij hij voorslaet om de paerden van
de twee laetste esquadrons van Pous te doen ophaelen,
en de werkpassen op to ontbieden, zoo als bij de twee
laetste esq. van Thuil is geschiet. Ik hebbe hem versogt

544

Brieven van Prins Willem V.

met UHwg. en de verdere heeren Directeuren er over te
spreeken en volgens derselver intentie in deezen te bandelen , waermede blijve met achting, H, Wel G-eb. Heer,
UHwelg. dw. dienaer,
W. Pr.

Orange.

Loo, den 28 en Augustus 1786.

Monsieur.
J'ai recu, comme j'etois a la promenade, votre lettre de
ce matin. Je suis retourn6 sur le champ au logis, et j'ai
cru, apres avoir tout murement pese, que ma lettre, par
laquelle je donne connoissance aux Etats de la lettre que
j'ai revue des Etats de Hollande , devoit rester comme
elle etoit, mais que je pouvois en ecrire une seconde en
envoyant copie de l'ordre donne aux troupes , puisque cet
ordre la justifie en plein ma demarche de retirer d'ici les
regiments de d'Envie, Schmidt, Bylant et Pabst et de
les faire remplacer par les regiments d'Orange, Gueldres,
Bade Durlach, Welderen et Prince Hereditaire, et le second battaillon des Gardes Suisses. Je ne parle pas des
regiments de Raders et Dopff, vu l'incertitude si la Hollande n'empechera pas le depart des regiments de Salm et
de Saxe Gotha pour la Flandres, et je leur ai donne la
destination de Grave et Boisleduc. Si les Etats demandent meerder voorziening , je donnerai l'ordre a ces regiments
de marcher a Nimegue, au lieu de Grave et Boisleduc;
on en pourra mettre un battaillon a Wageningue, qui
remplacera alors celui d'Oudewater, qui peut alors partir
pour Boisleduc. Quant a la cavallerie et aux dragons, ils
ne peuvent pas etre relevez n'y en avant point d'autres
que sur la repartition d'Hollande; mais si l'on veut leur
garantir leur page, je suis assure qu'ils se laisseront employer ou la Province voudra et qu'ils serviront fidelement.
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J'espere que le meissager sera de retour a temps, et suis
avec une parfaite consideration, Monsieur,
Votie tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 29 Aoust 1786.
Si le relevement de Flandres ne peut avoir lieu, je ne
puis vous procurer que le regiment de Douglas, qui sera
aujourdhui a Grave.

Hoog Wel Gehoore Heer.
Ik zende UHwg. drie missives voor de heeren Staten
van Gelderlant, 2 zijn rapporten van mijn verrichte, ter
voldoeninge aan de resolutie der heeren Staeten, omtrend
het doen marcheeren der troupes. Ik laete aen Uliwg.
over, met overleg van de verdere heeren Directeuren , om
te kiezen welke der twee missives ter Landschaps Tafel
zal moeten worden gebracht, en verzoeke Uliwg., om er
over te spreecken met de heeren Landdrosten van de
Graefschap en van Veluwe; de derde is eene communicatie
van eene missive van de Magistraet van Zwolle. Ik hebbe
geoordeelt dezelve niet onder mij te kunnen houden, toch
zoo TTHwg. en de bovengemelde heeren beter oordeelen
dat zij niet voor den dag koome , ik kan mij zulks zeer
wel laeten welgevallen. Vermits de winter nadert en dat
wij ons moeten bepalen tot een vast winterverblijf, zoo
koomt mij voor dat 'er geene andere plaetsen in consideratie kunnen koomen dan Nijmegen of Arnhem. Ik hebbe
meer redenen gehad om mij over het gedrag der ingesetenen der eerstgemelde stad, dan over die van laetstgemelde te loueeren, zijnde alles in eerstgemelde stad in
order gebleeven , daer men niet kan negeeren , dat verscheide desorders in laetstgemelde stad hebben plaetse
gehad ; doch aen een andere karat is de communicatie tusschen Arnhem en 's Gravenhage gemakkelijker, en het is
XXXI. J.
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de residentieplaetse van den Hove, en kan dus als de
eigentlijke residentieplaetse van den Stadhouder geconsidereert worden, en Nijmegen kan door het ijs van 's Hage
afgesneden worden bij ijsgang , of wanneer de rivier vast
raeckt of weder losraeckt, dat te Arnhem Dimmer voorvallen kan. Ik vinde dus in deesen voor en tegen. Zoo
UHwg. gelegenheit hadde om 'er over te spreeken met de
geaccrediteerste leeden uit de respective quartieren, zal
ik mij gaerne schikken naer de generaele inclinatie , niets
meer . verlangende als genoegen te kunnen geeven. Zoo
eeven verneeme ik, dat te Epen en Heerde het noodigc
strooy niet is, noch fouragie voor de ruyterije, de Quartiermeester Generael Bentinck is mij daervan koomen
kennisse geeven. Het zoude dus noodig zijn dat de heeren
Staeten gelievden aenteschrijven , dat de troupes zoo veel
doenlijk bij elkander in kerken, schoolen, schuuren of andere groote gebouwen geplaetst wierden, en niet gebilleteerd, zoo als bij gewoone garnisoensveranderingen, en dat
de Provintie aennam om to betaelen de kosten , zoo van
de inquartiering, als van het stroo en de fournitures, die
aen de troupes zullen worden gegeeven. Waermede blijve
met achting, Hoag Wel geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer,
Loo, den

1" 7b. 1786.

W. Pr. v. Orange.

De Momboir Schrassert heeft aen den heere Quartiermeester G-enerael Bentinck voorgedraegen , dat het nodig
zoude zijn, dat de zaeken daer heeren gedirigeert wierden ,
dat bij de heeren Staeten de nodige voorzieninge wierde
gedaen, ten fine van receptie, inquartiering en besorging
van de respectivelijk afgezondene militie, waer dezelve no°. dig is , en bijzonder met relatie tot d'ampten, die Hattem
en Elburg environneeren, dat is Doornspijk , Epe en
Heerde, zoo dat de respective Schouten last hebben om
in dit geval, daer zoo schielijk de beer Landdrost van
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Veluwe niet geadieert kan worden, te defereeren direct
aen de requisitien van den commandeerende Generael , de
Generael Majoor Spengler, zoo ten opzichte der inquartiering, als furnissement van bet nodige, waervoor ter zijner
tijd betaelinge geschieden zoude. 1k hebbe nodig geacht
dit aen IJHwg. te communiceeren, met verzoek om daervan zodanig gebruik te maeken als nodig zal oordeelen.

bog Wel Geboore beer.
1k hebbe op gisteren ontvangen de resolutie van Hunne
Edele Mogende de heeren Staten van Gelderlant. Ter
voldoeninge aen dezelve hebbe ik den Generael Majoor
Spengler benoemt, om te commandeeren het corps troupes,
gedestineerd om garnisoen te gaen houden binnen Hattem en Elburg. De regimenten infanterye van den Luytenant Generael van Sommerlatte en den Colonel van Piettemberg zijn gedestineerd om daertoe gebruikt te worden.
Het laetstgemelde regiment marcheert reets heden van
Nijmegen na Arnhem. Morgen zal het gantsche corps
zich in- beweeginge zetten, om na derselver destinatie te
marcheeren; daerbij zal moeten worden gevoegt een detachement van het regiment cavallerye van den Luytenant
Generael van Thuyl van Serooskerken , van 50 a 60 paerden, uit Zutphen, en een detachement artilleristen uit hetzelve garnisoen. Toch wi.j1 het to wenschen was , dat met
een vertooning van een groote militaire macht men de
goede en door eenige drijvers verleide ingesetenen dier
twee steeden kon intimideeren , en dat daerdoor onder
Gods zegen voorgekoomen kon worden het vergieten van
bloed, en geeffectueerd dat zij zich onder de behoorlijko
gehoorzaemheit aen de heeren Staeten onderwierpen, zoo
zoude ik zeer verlangen dat, om dit salutair oogmerk to
bereiken, de heeren Staeten gebieden zodanige maetregulen
te neemen , waerdoor dit corps van het nodige grof ge35*
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schut konde worden voorzien , want zonder dat het corps
van canon voorzien koomt mij voor dat de expeditie
niet wel ondernoomen kan worden , en dat de wapenen
van den Staet aen affronten zoude kunnen worden geexponeert , vermits de ingesetenen dier steden , steunende
op derzelver grof geschut en ziende dat 's Lands troupen
daervan onvoorzien waeren , te meer zouden worden aengespoort om tegenstand te bieden. In Amersfoort zal,
denke ik , morgen bij de heeren Staeten van Utrecht geresolveert worden , om mij te verzoeken een renfort troupes
naer die Provintie te doen marcheeren, om de wettige
Authoriteit der heeren Staeten te mainteneeren. Zij zoude
ook zeer benodigt zijn grof geschut, vermits er geen canon
in die Provintie is. Ik zie geene andere gelegenheit om
Hun Edele Mogende met grof geschut te voorzien, dan
dat de heeren Staeten van Gelderlant grof geschut met
de nodige ammunitie uit deeze Provintie derwaerts gelieven te zenden. 1k verzoeke mij te doen weeten ,
kan het zijn voor vier a vijf uuren des achterrniddags, of
men verwachten kan dat, zoo de heeren Staeten van -Utrecht
grof geschut desidereeren , hetzelve aen Haer door de
heeren Staeten van Gelderlant zal worden besorgt. Waermede blijve met achting, Hoog Wel Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den len 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore Heer.
Ik zende aen ITHwg. eene missive aan de heeren Staeten van Gelderlant, ter geleide eener missive van de
Gecommitteerdens der drie steeden van Overijssel, thans
vergadert te Wijhe. Ik hebbe gemeent die missive niet
onder mij te kunnen houden. De cavallerye en artillerye,
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die ik verwacht hadde , noch niet aengekoomen zijnde, zoo
vinde ik mij genoodzaekt aen de infanterye een rustdag
te geeven, en zal dezelve morgen hieromstreeks blijven.
1k hebbe nodig geacht UHwg. daervan te prevenieeren,
met verzoek om daervan aen de verdere heeren Directeuren kennisse te geeven ; loch zoo de heeren. Staeten verlangen dat de infanterye morgen avanceeren en Bader bij
Hattem en Elburg zich gaen posteren, verzoeke daervan
metten eersten geinformeert te zijn , om daertoe de nodige
orders te kunnen geeven. Waermede bhjve met achting,
Hoog Wel Geboore Fieer,,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den

2" 7b. 1786.

Hoog Wel tteboore Heer.
1k zende UHwg. hiernevens twee missives aen de heeren
Staeten van Gelderlant, ter geleide van de missives, die
ik heden ontfangen hebbe van de steeden van Deventer
en Campen. Nu geloove ik dat de missive , die ik heden
gesonden hebbe, met copye der missive van Zwolle behoort
geproduceert te worden Ik zal een detachement artilleristen uit Nijmegen doen . koomen, om dat uit Zutphen
des hoods te kunnen aflossen. Mij dunkt dat tot transport van de canons en ammunitie tochtpaerden behoorden
te worden ingehuurt op eene zekere summa 's daegs , voor
den tijd dat men ze nodig heeft; de infanterye zal maer
twaelf scherpe patroonen hebben; het ware te wenschen
dat de heeren Staaten gelievden te resolveeren , om per
hooft, de vier battaillons ieder a 200 hoofden gerekent ,
te doen maeken 48 patroonen, en dezelve hier te doen
besorgen , om aen de regimenten uitgedeelt te worden,
dan heeft ieder soldaet 60 schooten, welke zij voorzeker
niet verschieten zullen , ieder man zou ook dienen voor-
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zien te worden van 3 vuursteenen, dus zal nodig zijn
38000 patroonen en 2400 vuursteenen bij provisie, wiji
bet waerschijnlijk nodig zal zijn noch meer troupes te
doen aenrukken. Zoo zoude ik gaerne doen naderen de
vijf compagnien van May, op Geldersche repartitie, rimer
wiji 'er geene nieuwe staet van oorlog is , verzoeke ik
UHwg., mij to doen toekoomen de lijst der compagnien,
thans op Gelderlant, wiji ik de rechte Daemon der Capiteinen, die sedert Januarii 1785 zijn aengesteld, niet vinden kan. Voor het oVitrige blijve met achting, Hoag Wel
Geboore beer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den

7b. 1786.

Ik verzoeke UHwg. het daerheenen te dirigeeren, dat
de order tot het maeken van patroonen met alle secretesse werde geexecuteert, opdat het niet in het oog loope.
Ik hebbe liever to veel als to weinig willen vraegen.

Monsieur.
Je suis facile de l'embarras, que mes lettres ont cause,
je cherche a aider Messieurs les Etats, autant quo possible, et a faciliter lours deliberations, mais tout ce que
je demande, c'est de n'etre pas compromis avec le Conseil
d'Etat. Je vous envoye une lettre du General Major
Spengler aux Etats, par laquelle it demande que l'on
envoye d'Arnhem un obusier et quelques mortiers de Coehorn. Si vous croyez , quo cola ne doit pas etre porte
en deliberation, je vous prie de me la renvoyer. Je donnerois volontiers les ordres aux commis des magasins,
mais je ne crois pas qu'ils les rapporteroient, leur instruction lour defendant d'obeir a d'autres ordres qu'a ceux
du Conseil d'Etat. Je fais avancer un detachement d'artillerie de Nymegue et le regiment de mon fils, ils seront
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ici apres domain; un battaillon de Douglas marchera apres
demain de Grave a Nimegue. Je fais avancer le regiment
de May de Maestricht a Grave, mais ii ne pourra y etre
que dans 1() a 12 jours, alors je puis faire entrer en
Gueldres les 5 compagnies, qui sont a la repartition de
la Province. Si l'on continue a avoir courage a la diette,
je me flatte que le tout ira bien. Mais si l'on recule
apres avoir commence, ii faut quitter le Pays et tout abandonner. Je vous envoye une lettre revue de M r Roux et
copie de ma reponce, quant vous l'aurez lu je vous prie
de me renvoyer l'un et l'autre. Aureste soyez persuade
de la parfaite consideration, avec laquelle je suis, Monsieur,
Votre tres humble cc tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orauge.
Loo, cc 2 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore neer.
Niet weetende welk regiment of geemployeert zal kunnen worden, om in Hattem en Elburg garnizoen te blijven
houden, zoo hebbe ik de patenten in blanco doen expedieeren, en vermits het ondoenlijk is te bepaelen, naer
welke dorpen de troupes zullen moeten gaen, zoo kan ik
niet genoeg insteeren , dat de Schouten der Ampten van
Doornspijk , Epe en Heerden last krijgen om de militie,
die onder de orders van den Generael Majoor Spengler is
of noch tot, renfort aen hem gezonden kan worden , in die
dorpen ingequartiert worden , op zodanige plaetsen , als
hij , Generael , requireeren zal , zonder nadere orders af
te wachteni , want anders is het onmogelijk dat de expeditie na Elattem en Elburg, zoo zij tegenstand bieden,
bun reusseeren. 1k zal ook eene missive aen den heere
van Yrst schrijven, ter geleide van de patenten in blanco,
en verzoeke TJHwg. deeze aen de heeren Landdrosten van
de Graefsdhap en van de Veluwe, en aen zodanige yen-
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dere leeden der Regeeringe, als UHwg. noodig zal oordeelen , to communiceeren, en blijve met adding, Hoog
Wel Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den 3en 7b. 1786.

Monsieur.
Je vous envoye une lettre de Mr Reigersman et la copie
de la lettre de convocation des Etats d'Hollande pour demain. Je me refere a ce que M r de Zuyderasch vous dira
de ma part. Il faudra que la Gueldres prenne sur elle le
payement de la cavallerie et des dragons qui se trouvent
dans la Province en leur promettant qu'elle les tiendra
sur leur Repartition si la Hollande refuse de payer, ainsi
que les compagnies d'artillerie et Suisses qui sont sur
1'Overyssel. Il faudra necessairement travailler a la Generalite, vous ne pouvez y aller durant cette Epoque, et je
crois que le comte de Rantwyk seroit petit etre celui qui
pourroit dans ce moment y etre employe avec le plus de
fruit; si vous pouviez le persuader de partir aujourdhui et
de se rendre demain a la Haye , pour y etre aux Etats
Generaux ce seroit une bonne affaire. L'affaire devient de
jour en jour plus serieuse, mais plus la situation devient
critique plus it faut de fermete. Aureste je vous prie
d'etre persuade de la parfaite consideration avec laquelle
je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 3 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore beer.
Ik hebbe nodig geacht UHwg. to verzoeken om het Baer
heenen to dirigeeren, dat de Landsdag niet scheide voor
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dat de zaeken van Hattem en Elburg zijn getermineert :
daer zoude somtijds spoedige orders moeten gegeeven worden, die ik niet zonder voorkennisse en approbatie van
Hunne Edele Mogende zoude kunuen geeven. Wijders
zoude ik gaerne geinformeert zijn van de intentie der
Heeren Staeten , in gevalle dat Hattem of Elburg tegenstand bieden en met gewelt genomen worden, of men ontwapenen moet de aldaer gevondene gewapende lieden , en
hoe of men handelen moet met de gewapende lieden uit
andere Provintien , die aldaer gevonden worden , en of in
alien gevalle het canon, dat daer gevonden word en op de
wallen is geplaetst, niet overgenoomen moet worden door
den Commandeerende Officier en geconsidereert worden
als gehoorende aen de Heeren Staeten van Gelderlant,
en eindelijk , vermits het zomwijlen nodig zoude kunnen
zijn een renfort aan den Generael Majoor Spengler te
zenden , om dat de tijd te kort zoude zijn om volgens de
etiquette de patenten eerst aen de Ileeren Gedeputeerden
te zenden om vertoont te worden, zoo zoude zeer to verlangen zijn dat de Schouten der ampten van Epe, Hoerden en Doornspijk noch heden last kreegen om zoodanige
troupes als tot renfort aen het corps van den Generael
Majoor Spengler zoude worden gevonden, to inquartieren,
met overleg van gem, Generael Majoor , en volgens zijne
gedachten, voor ieder corps of detachement eerie aenschrijvinge van Theron Gedeputeerde Staeten of to wachten.
Verzoeke Ullwg. deeze missive to communiceeren aen de
beide heeren Lantdrosten en aen zodanige andere leeden
der Regeeringe als nodig zal oordeelen , en blijve
met achting , Hoog Wel Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer,,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den
Ik zende

4en 7b. 1786.
bier neevens de copye van de Instruc-
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tie die ick aen den heere Generael Majoor Spengler mede
gegeeven hebbe, ter voldoeninge aen de Resolutie der
Heeren Staeten van den 31 en Augustus jongstleden. Ik
hoope Baer mode aen de intentie voldaen to hebben.

Monsieur.
Je vous ecris une lettre ostensible, et Celle ci est pour
vous seul. Tin motif des plus importants pour tenir les
Etats ensemble cette semaine, c'est de pouvoir Vendredi
ou Samedi disposer du canon que l'on prendra a Hattem
et Elburg, pour assister M rs d'Utrecht. Si l'on ne veut
pas rester plus longtemps ensemble , ne pourroit on pas
nommer 2 Membres de chaque Quartier, ou 6 de chaque
Quartier, pour prendre la Commission aussi forte que le
Landschaps lajel , pour pouvoir de concert avec la Cour et

avec moi prendre les Resolutions que les circonstances
pourroient exiger, et representer les Etats dans leur absence avec plein pouvoir. Car en tenant les Etats assemblez plus qu'ils n'ont envie, on peut y mettre de la mauvaire humeur, et ceci pourroit, je crois, y suppleer. Le tout
dependroit dans ce cas de faire un bon choix et de trouver pour cette Commission des personnel qui eussent la
fermet6 requise. Aureste je ne neglige rien pour presser
l'affaire; je vais encore ecrire au General Spengler, pour
que demain, s'il est possible, tout soyt fait; et c'est avec
une 'parfaite consideration que je suis, Monsieur,
Vostre tres humble et tres
obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 4 7b. 1786.
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bog Wel Geboore beer.
1k zende wg. hiernevens eene missive aen de heeren
Staeten van Gelderlant , ter geleide van eene missive , die
de heeren Staeten van Stad en Lande aen den Gormandeerende Officier van het regiment van den Luytenant
Generael de Sommerlatte. Ik zal ook twee patenten in
blanco zenden aen den heere van Yrst, met verzoek om
dezelve aen mij of aen den Generael Majoor Spengler te
zenden, om tijd te winnen, zal ik order geeven aen den
expresse, die deeze overbrengen zal, om te wachten op
die patenten. Ik zal morgen verwachten wat of de heeren
Staeten van Gelderlant omtrend het regiment van Sommerlatte willen goedvinden , en hetzelve provisioneel te
Heerden laeten blijven. Ik hebbe zoo op het oogenblik
eene missive ontvangen van de Staeten van Stad en Lande,
waervan ik mode nodig geoordeelt hebbe eene copye aen
de heeren Staeten to doen toekomen. Ik zende ITHwg.
de missive aen de heeren Staeten, ter geleide van de stukken uit Stad en Lande , om daervan zodanig gebruik te
maeken als en de verdere heeren Directeuren raedzaem zullen oordeelen , blijve met achting, Hoog Wel
Gebore Heer,
UHwg. dw. dienaer,,
W. Pr. v. Orange,
Loo, den 4en 7b. [786.
Tot UtIwg. informatie dient, dat ik het regiment van
den Erfprince hebbe doen avanceeren , om ingevalle het
regiment van den Lt Gen. de Sommerlatte niet konde geemployeert worden , daeraen to suppleeren, dus vleye ik
mij, dat morgen de expeditie na Hattem zal kunnen geschieden. Nadat deeze was geschreven , ontvange ik de
resolutie der heeren Staeten. Ik zal zorge draegen dat
de Generael Majoor Spengler daeraen voldoe. Mij dunkt
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dat hij, koomende bij een der steeden, een der bodens
moet in de stad zenden, en wel opletten om drie uuren
te wachten, alvooren ietwes te doen ; doch zoo ras als
die afgeloopen zijn , executeeren de resolutie en trachten
door middelen van gewelt, wanneer de andere middelen
van geen vrucht kunnen zijn. 1k kan niet anders dan ten
voile laudeeren en approbeeren de resolutie van de heeren
Staeten op heden genoomen; het uitstel van drie uuren
aen de steeden van Hattem en Elburg, toont aen de moderatie der heeren Staeten en teffens hunne fermiteit , dat
zij gehoorzaemt willen worden en hun oppergezag maintineeren. Ik hoope dat die resolutie, publiq wardende, de
oogen van de door de vergiftigde nieuwspapieren verleide
persoonen zal oopenen, en bijzonder dat de Staeten van
Hollant, Overijssel en Stad en Lande moge bewoogen
worden om intetrekken de orders , gegeeven aen de troupes op hunne repartitie , vermits de zaek van Hattem en
Elburg niet voor een burgertwist kan worden gehouden,
maer moet aengezien worden als een attentaet tegen de
Hoogheit , de Souvereiniteit van de heeren Staeten van
Gelderlant, waeromtrend alle Provintien een egael belang
hebben om te maintineeren het oppergezag der heeren
Staeten en hun gehoude gedrag goed te keuren.

Hoog Wel Geboore Heer.
Zoo eeven ontvange ik Ullwg. Missive, geschreeven
deeze morgen om half vier uuren. .1k kan ITHwg. melden
dat ik de patenten, die Baer in geslooten waeren, aen den
Generael Majoor Spengler hebbe toegezonden. Ik hebbe
gisteren avont aen lien Generael geschreeven (ma te Heerden te laeten het Regiment van Sommerlatte en de artilleristen van Wildrik , tot dat ik weete wat of de Heeren
Staeten van Gelderlant goedvinden dat ik doen zal omtrend die corpsen en de aenschrijvinge die ik van de
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Heeren Staeten van Stad en Lande hebbe ontvangen. Ik
hebbe hem verders gelast om deeze morgen tusschen vijf en
ses uuren met het Regiment van Plettemberg, de cavallerye ende artillerye van den Capitein Muller, Welke gisteren om zeven uuren des avonts met een houwitser en
6 mortiers van Coehoorn en eenige karren met ammunitie
uit Arnhem van hier na Heerden is gemarcheert, na Hattem te marcheeren , om te voldoen aen de intentie gemanifesteerd bij de Resolutie der Heeren Staeten van gisteren. Het Regiment van den Erfprins is merle op marsch
om den Generael Majoor Spengler te volgen ; en is om
half ses hier voorbij gemarcheert : dus hoope ik dat hetzelve voor Hattem zal zijn , wanneer de Brie uuren tijd
van beraed, die den Generael wachten moet alvorens iets
te onderneemen tegens Hattem, zullen zijn geexpireert.
Ik verzoeke UHwg. van deze Missive het nodige gebruik
te willen maeken, en blijve met achting, Hoog Wel Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den 5 en 7b. 1786.

Monsieur.
Je crois de mon devoir de vous faire part que vers les
10 ou 11 heures it est arrive ici un Bourgeois d'Elburg,
qui est envoye par le Capitaine van Kindsbergen , pour
annoncer que les Patriots sont partis bier au soir d'Elburg; qu'ils ont encloue une partie des canons , jett6 les
affuts dans le canal, plusieurs avoient meme laissez leurs
fusils chargez. Je vous envoye la copie de l'information que
j'ai fait prendre de cet homme. Si cela se confirme je
compte que nous en aurons des nouvelles avant le soir.
Je n'ai rien du General Spengler depuis ma lettre de ce
matin , mais j'ai rep de la Haye une lettre de M r de
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Nagell; je vous prie de ne pas dire de qui elle est, je vous
envoye un extrait de sa lettre que j'ai revue. Vous connoissez peut etre l'ecriture, si vous voulez la faire copier
par une personne sure, vous pouvez en faire l'usage que
vous jugerez convenable. Des que je recevrai des lettres du
General Major Spengler, je ne manquerai pas de vous les
faire parvenir. Et c'est avec une parfaite consideration
que je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres
obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 5 7b. 1786.
PS. Le Palefrenier, que j'ai envoyë ce matin au Gene-

ral Major Spengler, vient de me rapporter qu'on a tire
sur les quartiermaekers du Regiment de Plettemberg qui
se sont presente levant Hattem, et que le General se
preparoit a devoir faire une attaque; je ne doute pas ou
it envoyera les bodens d'avance avant de rien faire.

Hoog Wel Geboore Heer.
Zoo eeven koomt pier den Capitein Spengler, die mij
gezegt heeft uit naem van zijn varier, dat hij voor Hattem
gekoomen zijnde, aldaer een Capitein heeft gezonden met
het patent, aen wien het nevensgaende antwoort is ter
p ant gesteld; verzoeke hetzelve bij gelegenheit te rugge.
Voorts zijn de bodens na de stad gezonden, die mede een
declinatoir antwoort hebben gebracht, loch hetwelk mij
niet gecommuniceert is. Zij moeten hebben gevraegt een
prolongatie van termijn van een uur om zich te beraeden,
vraegende, zoo het verleent wierd, dat een ruyter dicht
bij de wal van de stad quam en aldaer een teeken gaf,
terwijl zij het garnisoen willende admitteeren, twee vlaggen
zouden uitsteeken. Na omtrent twee uuren gewagt te heb-
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ben , hebben zij eene vlag uitgestooken en aenstonts begonnen te canonneeren. Toen de Capitein Spengler vertrok
was bet Regiment van mijn zoon aengekoomen, en hadde
de Generael Majoor Spengler begonnen te doen vuuren.
Ik zal nu na een nader expresse afwachten, die de Generael Majoor Spengler mij volgens zeggen van zijn zoon,
twee uuren na zijn vertrek zoude zenden , en zoo er wat
voorkomt van aenbelang, zal ik ITHwg. daer van met den
eerste kennisse geeven, en verzoeke UHwg. am van deeze
Missive zodanig gebruik te maeken ais UHwg. raedzaam
oordeelen zal. Ik hebbe gemeent niet direct aen de Heeren Staeten bier over te moeten schrijven, maer zoo het
nodig geoordeelt word, hebbe ik er niet tegen dat UHwg.
deeze Missive aen Hun Ed. Mog. communiceere, en blijve
wijders met achting, Hoog Wel Geboore Hoer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den 5 en 7b. 1786.

Monsieur.
J'ai bien recu votre lettre d'hier au je l'ai communique a la Princesse, et apres avoir tout pese, nous
crayons que, si nous ne vous sommes point a charge, le
meilleur sera de nous etablir a Nimegue cet hiver; qu'il
y aura mains ' d'inconvenients qu'a Arnhem, et que pour

le logement cola pourra mieux s'arranger au Bourg, que
dans le Gouvernement d'Arnhem; si vous vouiez en donner connoissance, afin que la chambre des Comptes puisse
faire les arrangements necessaires. Je vous aurai beaucoup
d'obligation. J'ai repondu a Monsieur de Zuyderasch sur la
lettre qu'il m'a ecrite de votre part ce matin. Je me refere
a son contenu et je l'ai ecrite de facon qu'elle pout
passer pour une lettre a vous, ce qui est pout etre le
meilleur, si elle doit etre montree aux Membres de 1'As-
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semblee. Je vous prie de vous concerter sur l'usage a faire
de cette lettre avec M r de Zuyderasch, et suis avec une
parfaite consideration, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. P. d'Orange.
Loo, ce 5 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore Heer.
1k sende UHwg. wederom door den Camerjonker van
Heeckeren van Walien eene missive aen de heeren Staeten
van Gelderlant, om kennisse te geeven dat het garnisoen
te Elburg sonder difficulteit is aengenoomen. Het doet
mij leet, dat ik niet kan een goed getuigenis geeven van
de discipline, waerin de troupes zijn geweest te Hattem,
zijnde aldaer veele desorders door de troupes gepleegt,
onder anderen dat van den heere van Yrst. Mijne orders
waeren zeer strict, en ik hebbe van deezen avont noch eene
expresse afgevaerdigt, om mijn ongenoegen to betuigen
over de desorders , gepleegt te Hattem, to ordonneeren
dat men onderzoekt, wie de aenzetters en aenvoerders der
desorders zijn geweest, door de troupes te doen restitueeren het genomene, en to doen betaelen het vermiste en
de schaedens, die aen de ingesetenen zijn toegebracht.
Volgens rapport van den Capitein Spengler zijn to Elburg
gevonden 20 schoone stukken metael canon , waeronder
zomnaige met het wapen van Hollant. Zoo eeven koomt
TaIwg. neef, de Luytenant Colonel van Lynden tot Hoeflaeck , die mij gesegt heeft, to Hattem geweest to zijn en
gezien to hebben, dat aen de Overijsselsche leant aen een
batterije bij het kleine Veer word gewerkt. Ik hebbe gemeent UHwg. van die omstandigheit kennisse to moeten
geeven , en laete aen UHwg. over om, des goedvindende,
van deeze missive onder de hant kennisse to geeven aen
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de meest geaccrediteerde leeden der Regeeringe , en betuige met achting, Hoog Wel geboore beer,
TJHwg. dw. dienaer,,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den G en 7b. 1786.
Ik zende UlIwg. hierneevens een afschrift der missive ,
die ik heden avont aen den Generael Majoor Spengler
hebbe afgezonden. Ik hoope dat dezelve mag geapprobeert
worden.

Monsieur.
Je vous envoye la lettre aux Etats et la, lettre ostensible,
que vous m'avez demandees , et vous temoigne ma reconnoissance de ce que vous voulez biers nous ceder le Bourg
pour cet hiver. Vous recevrez par ce meme expres une
lettre de Mr votre frere de Luneburg, qui a ete ici hier
toute la journee et vient de partir pour sa province. Je
crois que vous jugerez avec moi qu'il est indispensable
que Messieurs les Estats ne se separent point avant Yendredi ou Samedi. Vous verrez qu'il est question d'une
association plus intime entre les provinces. Je ne desapprouve nullement cette idee, et je crois meme, que c'est
le seul moyen, pour que le bon parti puisse se soutenir:
plus de provinces que l'on pourra rassembler,, mieux ce
sera , mais je ne crois pas qu'avec l'Overyssel on pourra
faire la moindre chose dans le moment present, et en Groningue ce sera difficile aussi. Si du moins on peut rassembler 4, scavoir la Gueldre, la Zeelande, l'Utrecht et
la prise, on a la pluralite a la Generalite et la moitie au
Conseil d'Etat. Je ne voudrois pas paroitre du commencement dans cette affaire , quoique je suis tres pret a faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour la soutenir , et je
crois meme ne pas manquer a ce que je dois a la Hollande
36
XXXI. J.
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en m'employant pour la delivrer de la tirannie de quelques
factieux pensionnaires , et pour retablir la constitution
legale dans cette province , comme elle l'a ete du temps
de mes predecesseurs, et comme elle l'etoit avant que le
plan de tout bouleverser, que ces Messieurs out forme, a
ete mis en execution. Aureste je serai charme de scavoir
si vous croyez que je dois ecrire a quelcun la dessus a la
diette. Je voudrois le faire le moins possible, vu la situation delicate ou je Buis , et ou je ne puis me compromettre sans etre assure du succes. Aureste, je vous prie
d'etre persuade de la parfaite consideration, avec laquelle
je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur ,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 6 7b. 1786.
PS. Dans l'instant je recois des nouvelles desagreables
de la Haye, mais qui prouvent la necessite de s'unir contre
les gees, qui gouvernent maintenant despotiquement la
Hollande. Je vous les communiquerai dans la journee, a
ce que j'espere, ne voulant pas faire attendre l'expres maintenant.

Monsieur.
Je vous envoye un extrait de ce qui s'est passe bier et
avanthier en Hollande; vous voyez jusqu'ou l'on pousse
les chores, et a quoi je me suis expose. Je ne me repend point d'avoir fait mon devoir et d'avoir maintenu la
Souverainete des Etats de Gueldres dans leur territoire,
mais a vue de Pais it va m'en couter le Stadhouderat
d'Hollande. 11 seroit dur alors de n'etre pas maintenu
dans l'exercice des droits, que la constitution m'accorde
dans les Provinces pour l'amour desquelles je me sacrifie,
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et c'est avec une parfaite consideration que je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 6 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore Heer.
Vermits UHwg. wel heeft gelieven te consenteeren, dat
ik met mijn familie van deeze winter te Nijmegen op de
Burg of het Valkhof ons verblijf zoude houden , hebbe ik
gemeent daervan aen de heeren Staeten bij missive kennisse te geeven. Ik verzoeke ITHwg., om daervan te willen
praevenieeren de meest geaccrediteerde Regenten van de
respective quartieren , en betuige wijders met achting te
zijn , Hoog Wel Geboore Heer ,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo , den 6en 7b. 1786.

Hoog Wel Geboore Heer.
Ik zende mijn Camerjonker van Heeckeren van Walien ,
om aen UHwg. over te brengen de missive van den Generael Majoor Spengler aen de heeren Staeten van Gelderlant. Ik zende UHwg. ook eene missive aen de heeren
Staeten , waeromtrend ik UHwg. verzoek om dezelve te
produceeren of achter te houden , zoo als best zal oordeelen.
Ik hoore dat 'er eene batterije is geweest op bet territoir
van Overijssel , waermede geschoten is op de troupes,
gaende na Hattem, van de overzijde der rivier. Ik gelove
dat de lieden van Hattem misleid zijn, en dat het meest
vreemde zijn geweest, die in Hattem de baes hebben gespeelt, en aldaer de ingezetenen gedwongen om tegenstand
to bieden aen hun wettige Souverein. Ik hoope dat het
36*
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te Elburg noch gemakkelijker gaen zal. De Overste van
Plettemberg, die mij het rapport van het overgeven van
Hattem heeft gebracht en nu na Elburg is gegaen om aldaer zijn battaillon te commandeeren , heeft mij gezegt, dat
'er geen man verlooren is; doch misschien zoude een tambour zijn geschooten. Of 'er in de stall dooden of gequetsten waeren wist men niet zeker, maer hij docht het niet.
De Overijsselaers zijn na hunne Provintie gevlucht. Ik
feliciteere UHwg. met deeze gelukkige tijding, waervoor
men God niet genoeg kan danken , en voor het overige
blijve met achting , Hoog Wel Geboore beer,
Uffwg. dw. dienaer,,
Loo, den G en 7b. 1786.

W. Pr. v. Orange.

Monsieur.
Je vous renvoye les nouvelles d'Elburg d'hier, dont j'ai
fait garder copie. Je ne puis nier que les reflections de
M r Vatebender sur le projet d'association m'ont paru fon(lees. Comme jurisconsulte it a raison , mais dans ce moment je n'oserois pas dire n'en faites rien , par ce qu'il
faut quelque fois des contremines. Si vous desirez avoir
le papier de retour, vous me le ferez scavoir. Si Fon
pouvoit faire une union etroite entre la Gueldre, la Zeelande , 1'Utrecht et la Frise, afin de pouvoir avoir la majorite aux Etats Generaux , ce seroit le meilleur. Si l'on
pouvoit y ajouter Overyssel et Groningue , ce n'en seroit
que mieux, mais j'avoue que je desespere au moins d'Overyssel. Mon but n'est point de nuire a la Hollande , je
suis au serment de cette Province, tout aussi bien que des
autres Provinces, mais je crois qu'il faut qu'elle voye
qu'elle ne peut rester seule, et qu'elle doit plus menager
les Provinces, qu'elle ne fait depuis un temps. Je crois
que c'est le seul moyen de rompre une cabale, qui gouverne tout avec un sceptre de fer, sans se laisser guider
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par les loix , ni meme par la Saine Raison. Au reste je
vous prie d'etre persuade, que je suis avec une parfaite
consideration , Monsieur,
Loo, ce

Votre tres humble et tres ob. serviteur,
7b. 1786.
G. Pr. d'Orango.

Hoog Wel Geboore Heer.
Zoo eeven ontvange ik een rapport van den Colonel
Slicher, dat het tweede bataillon van d'Envie weigert uit
Doesburg te trekken, ingevolge derselver patent. Ik hebbe
gemeent hiervan aen de heeren Staeten van Gelderlant
te moeten kennisse geeven. 1k geeve in bedenken 01 het
niet best was, dat de heeren Staeten noch heeden resolveerden mij te versoeken, vermits de omstandigheeden het
verblijf van meer troupes in deeze Provintie zoude kunnen
vereischen, om het gegeeve patent intetrekken, des dat
de Officieren op den eed, aen den Lando gedaen , verklaerden, dat zij op het territoir van Gelderlant geeve orders zoude respecteeren dan van Haer Hoogmogende, van
de Staeten deeser Provintie, van mij als Capitein Generael
zoo van de Unie als van Gelderlant, en van de Gedeputeerde Staeten van het Quartier waerin zij zijn, en van de
Magistraet van de stad, en zoo zij weigerig waeren, dat
men alsdan resolvere om hetzelve te doers ontwapenen,
vermits men geen gewapent corps kan dulden in deeze
Provintie, die oordeelt eerder de orders van een ander
Souverein , dan van die der Provintie, alwaer zij garnisoen
houden , te moeten respecteeren. Ik verzoeke UHwg. dit
idee niet te communiceeren dan aen leeden der Regeering,
op wiens discretie en stilzwijgentheit staet kan worden
gemaeckt, om mij niet te compromitteeren. Waermede
blijve met achting, Hoog Wel Geboore beer,
UHwg. dw. dienaer,
Loo , den Ten 7b. 1786.
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PS. Ik ontvange zoo eeven eene missive van de heeren
Staeten van Hollant en Westfrieslant. Ik zende dezelve
in eene missive aen de heeren Staeten van Gelderlant.
Uliwg. zal wel de goedheit hebben om dezelve to examineeren en mij noch heeden doen weeten, of oordeelt dat
de brief aen de heeren Staeten afgaen met, dan of best
was dat alleen UHwg. de missive der heeren Staeten van
Hollant en Westfrieslant aen de meest geaccrediteerde
leeden der Vergaderinge communiceerde, en mij derzelver
gedachten omtrend de beantwoording communiceerde , zonder daervan eene Staetsgewijze deliberatie te maeken. Ik
verzoek UHwg. daerover met die heeren to spreeken , en
mij noch heeden het antwoort to doen toekoomen, vermits
zoo de zaek desert loopt, de heeren Staeten van Hollant
zeker er mede zullen doorslaen. Willen de Staeten van
Gelderlant noch meesters in haere eige territoir blijven ,
zoo moeten zij op zich neemen de betaelinge der troupes,
op Hollant en Overijssel gerepartieerd, in Gelderlant garnisoen houdende, en dan kunnen zij ze employeeren waer
zij willen in hun territoir. Misschien zal het zelve moeten
gedaen worden omtrend de troupes op Stad en Lande.
Zeker is het dat Gelderlant niet gedegarneert moet worden , of zij loopt gevaer van overheert te worden.

Hoog Wel Geboore Heer.
Op heden ontvangen hebbende eene missive van den
Generael Majoor van Verschuer,, Welke ik UHwg. hiernevens zende, alsmede eene missive van den Colonel Bigot,
als Commandeerende Officier van het esquadron gardes du
corps, hebbe ik nodig geacht UHwg. dezelve te commaniceeren , met verzoek aen u, mij te restitueeren , no, dat
UHwg. daervan onder de hant het nodige gebruik zal
hebben gemaeckt. Ik hebbe nodig geacht aen de heeren
Staeten van deeze Provintie en aen die van Utrecht, thans
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te Amersfoort vergadert, kennisse te geeven van de orders, die de troupes op Hollantsche repartitie ontvangen
hebben, en zende U El wg. de missive aen de heeren Staeten
van Gelderlant , tot dat einde geschreeven. Ik voege 'er
bij nosh eene missive voor de heeren Staeten , houdende
instantig verzoek tot betaeling voor het regiment gardes
dragonders, hetwelk antlers gevaer loopt van om wanbetaling te verloopen. Ik hebbe vernomen dat de heeren
van Hollant gisteren lange vergadert zijn geweest onder
den eed van secretesse, die aen alle de leeden der Vergaderinge is afgenoomen, dat 'er conferentien bij heeren
Gecommitteerde Raeden zijn gehouden , waer de Rhijngraef
van Salm en den Colonel van Oyen bij hebben geassisteerd , en dat de Vergadering des avonts om 8 uuren wederom belegt was. Men zegt, dat de intentie der heeren
Staeten van Hollant zoude zijn , om van 's lands troupes,
op derzelver repartitie staende, eenige regimenten na de
Provintie van Utrecht to doen marcheeren, en onder anderen, dat het eerste bataillon Zwitsersche gardes na Utrecht
stood te marcheeren , op last van Hunne Edele Groot Mogende. Of zulks waer is weete ik niet, maer hebbe evenwel gemeent van de geruchten to moeten informeeren,
terwijI men niet kan instaen voor hetgeene thans in de
vergadering van Hollant kan worden geresolveert, alwaer
bet schijnt dat alle moderatie een eynde heeft genomen.
Dus zal het nodig worden om op de zeekerheit van deeze
Provintie en van die van Utrecht bedacht te zijn. Ik verzoeke UHwg. om van deeze missive bij de meest geaccrediteerste Regenten zodanig gebruik to maeken, als UHwg.
raedzaemst zal oordeelen, en betuige wijders met achting
to zijn, Hoog Wel Geboore Heer,,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Loo, den Ten 7b. 1786.
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Monsieur.
Je viens de recevoir votre lettre de ce matin , que Monsieur de Walien m'a remise. Je vous envoye ci joint une
lettre de Mr Reigersman, sur laquelle je serai charme de
scavoir vos considerations, et la lettre que j'ai revue ce
matin de Mr de Rantwijk, auquel j'avois marque les premieres nouvelles de Hattem. Je serai charme de scavoir
votre opinion, si vous croyez utile ou necessaire, que je
fasse rapport a leurs Hautes Puissances des demarches
de Mr' d'Hollande, et peut-etre aussi au Conseil d'Etat.
Je voudrois prier Mr Rengers de se rendre a la Haye,
pour parler de ma part avec les Membres des Etats G-eneraux , et pour Lacher d'effectuer une resolution , comme
celle qui est propose darts la piece jointe a la lettre de
Mr Reigersman. Je recois dans ce moment un rapport
du General Major Spengler pour les Etats, mais comme it
n'est pas presentable et qu'heureusement it est sous cachet
volant, je le lui ferai changer. On rte peut etre trop sur
ses garden; noun prenons ici des precautions comme dans
une place de guerre, mais nous croyons qu'il faut y rester
encore, et voir les evenements. Peut-etre pourra 't on renforcer le cantonnement dans les environs de quelque infanterie et de quelques dragons. Je suis pret a me sacrifier
pour le maintien de la bonne cause , mais it faudra beaucoup de fermete et d'activite , et j'espere qu'on n'en manquera pas dans cette Province et en Utrecht. Monsieur
votre frere de Luneburg, auquel j'ai pule bier, m'a paru
tres bien dispose. Au reste je vous prie d'etre persuade
de la parfaite consideration, avec laquelle je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 7 7b. 1786.
Il seroit tres bon et necessaire, qu'il vint ici aujourdbui
quelcun, avec lequel on pourroit s'aboucher sur les affaires,
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comme Mr de Zuyderasch y a ete Dimanche passe: cela
faciliteroit beaucoup la besogne et on peut quelque fois
plus dire qu'on ne peut ecrire.
Monsieur.
J'ai prie le General van der Hoop de vous remettre
cette lettre et de vous parler sur son contenu. La demande
de Mrs d'Utrecht m'embarasse extremement. Je voudrois
les tirer d'embarras , sans degarnir cette Province et sans
me compromettre vis a vis de la Hollande. J'avois pense
a faire marcher provisionellement les regiments de Munster et d'Efferen dans la Province d'Utrecht, faisant venir
a Thiel, a la place de Munster, le bataillon de Douglas,
qui est a Grave, ou ils seront relevez lundi par un des
battaillons de May; l'autre doit y arriver le lendemain.
Tout le regiment y etant, on pourra disposer des 5 compagnies de May, qui sont sur la repartition de Gueldres,
pour cette Province. Je serai charms de scavoir ce que
vous pensez de ceci, et suis avec une parfaite consideration, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 9 7b. 1786.
Monsieur.
J'ai prie Mr le General van der Hoop de vous remettre
la lettre ostensible, que je vous ai ecrit ce matin, et cette
lettre. L'affaire d'Utrecht m'embarasse extremement, surtout d'apres ce que vous avez vu bier, aussi bien que moi.
Je ne puis gueres refuser aux Etats d'une Province le
secours, qu'elle trouve bon de demander, quant cela peut
se faire sans inconvenient , mais de droit elle ne peut
demander que l'equivalent de sa repartition. Je serois
done d'avis de faire marcher les regiments de Munster et
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d'Efl'eren dans la Province d'Utrecht, faisant venir a Thiel,
a la place de Munster, un battaillon de Douglas de Grave,
ou ils seront relevez Lundi par un battaillon de May.
Ce regiment doit y etre en entier, selon les patentes
que j'ai donnes, Mardi prochain, et alors on pourra disposer pour la Gueldres des 5 compagnies, qui soot sur
leur repartition. Au reste je serai charme de scavoir ce
que vous en pensez , et vous prie de garde' , cette lettre
pour vous seal ; mail vous pouvez parler avec le General
van der Hoop sur ce qui regarde la marche des troupes.
Ii n'a pas vu les pieces que vous avez vu Kier, ainsi je
vous prie de n'en pas faire mention; et c'est avec une
parfaite consideration que je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
Loo, ce 9 7b. 1786.
G. Pr. d'Orange.
Je vous prie de garder cette lettre pour vous seul.
Je vous envoye une lettre pour etre lue au General
van der Hoop.
Hoog Wel Geboore Heer.
Ik zende UHwg. bier neevens twee missives aen de
heeren Staeten van Gelderlant, ter geleide, de eene van
de copye der missive van de heeren Staeten van Hollant,
eergisteren ontvangen, en van mijne rescriptie, gisteren
morgen zeer vroegtijdig afgezonden; de andere van de copye
der missive der heeren Staeten van Overijssel, eergisteren
na de middag ontvangen , en van de rescriptie , welke ik
gisteren afgezonden hebbe. Ik hebbe gemeent die stukken
aen Hunne Edele Mogende te moeten communiceeren.
Noch zende ik hierneevens een afschrift eener missive, die
ik van de heeren Staeten van Utrecht op heden ontvangen
hebbe. Ik verzoeke UHwg. om deeze missive aen de meest
geaccrediteerde leeden der regeeringe te willen communiceeren, en zal gaerne verneemen, of men verlangt dat ik
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van deeze missive aen de Staetsvergaderinge kennisse geeve.
Waermede blijve met achting, Hoog NV el Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer ,
W. Pr. v. Orange.

Leo, den 9" 7b. 1786.

Hoog Wel geboore Heer.
Ik zende UHwg. hierneevens eene missive, die ik gemeent hebbe aen de heeren Staeten des Furstendombs
Gelre en Graefschap Zutphen te moeten doen afgaen,
waerbij ik de vrijheit genomen hebbe, aen derzelver clementie aen te beveele de goede , loch door eenige drijvers en eigenbelang zoekers verleide ingezetenen der steeden Hattem en Elburg. Alvorens dezelve te produceeren
ter tafel van Hunne Edele Mogende , verzoeke ik UHwg.
dezelve onder de hant te willen communiceeren aen de
meest geaccrediteerde leeden der vergaderinge. 1k zoude
niet gaerne een voorslag doen , die aen de heeren Staeten
onaengenaem is, maer bet medelijden dat ik hebbe met
de onschuldige vrouwen en kinderen , en de omstandigheeden , waerin de republiq zich bevind , en die ik denke
dat door een blijk van zajhtmoedigheit der heeren Staeten
van Gelderlant, zoo noch ietwes daertoe dienen kan, zullen kunnen verandert, en de animositeiten vermindert
worden , zijn de redenen die mij geengageert hebben, om
die missive aen Haer Edele Mogende te doen afgaen.
Voorts zende ik UHwg. noch eene missive aen de heeren
Staeten , ter geleide van de copye eener missive van de
heeren Staeten van -Utrecht van den 8" deezer en van
mijn antwoort van den 12 de , welke stukken ik gemeent
hebbe onder het oog der heeren Staeten van Gelderlant
te moeten brengen. Waermede blijve met achting, Hoog
Wel Geboore Heer,
UHwg. dw. dienaer ,
Loo, den Men 7b. 1786.
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Monsieur.
Les Nouvelles que j'ai revues hier de Zeelande ne sont
rien moins que favorables. Je vous envoye la copie d'une
lettre revue hier des Etats de Zeelande; si vous croyez
qu'elle doit etre communiquee aux Etats de Gueldre, je
vous prie de me le faire scavoir. M r van der Spiegel ne
regarde pas les affaires, comme desesperees , mais j'ai vu
des lettres que M r van Citters a revu de son Neveu, le
Bourguemaitre Willem Aernout van Citters, qui voit beaucoup plus noir. La visite de M rs Paludanus et van Buuren en Zeelande n'a pas ete sans but , ni rualheureusement
sans fruit. Les Regiments de Pabst et de Dundas sont
marchez en Hollande de Breda, la compagnie d'artillerie
de Geelvinck de Willemstadt, et le 2 e battaillon du 2 e regiment de Waldeck , de Steenbergen. Voila ce que je scais
par les rapports que j'ai reps. Si les bateaux sont arrivez
d'Hollande, je crois que le second battaillon de Salm sera
parti du Sas de Gaud et le regiment de Suljaerd de
l'Ecluse, et en ce cas it n'y a au Sas de Gand que 20
canonniers et a l'Ecluse qu'une compagnie d'artillerie, dont
it faut defalquer des detachements a Veere , Vlissingen ,
Ysendyke et Philippine et Axel ou Sas de Gand. Si
l'Empereur veut avoir la Flandres it peut le faire, car it
n'y a personne pour la defendre. Aux Etats Generaux
n'y avoit encore rien de decide , quoiqu'ils ayent ete assemblez avant hier au soir. Je compte aujourdhui scavoir
quelque chose de plus positif et je ne manquerai pas de
vous en informer des que je le scaurai. Aureste je vous prie
d'etre persuade de la parfaite consideration avec la quelle
je suis, Monsieur,
Votre três humble et tre:3 obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 14 7b. 1786.
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Monsieur.
Je vous envoye la copie d'une lettre, revue ce matin de
leurs Hautes Puissances. Je suis oblige d'y obeir, mais
comme on demande les carabiniers en garnison a Boisleduc et qu'ils sont a Doesburg, je me suis permis de faire
une representation et de demander a ce sujet l'intention
de leurs Hautes Puissances. Je vous envoyerai domain la
copie de ma lettre a leurs Hautes Puissances, dont la copie
ne peut etre prete ce soir. Je profite du retour d'un bode
de la Veluwe pour vous faire parvenir ce paquet. J'accuse
la reception de votre lettre d'aujourdhui. La lettre de la
Hollande aux Etats de Gueldres me fait craindre des mauvais desseins pour cette Province, et a plus l'air d'une
declaration de guerre quo d'une explication amicale de deux
confederez. J' accuse la reception de votre lettre de ce matin, je suis fache quo ma lettre n'est pas arrives a Temps
ce matin , j'espere qu'elle pourra etre produite domain et
faire l'effet desire. Jo serai charms de scavoir si vous croyez
qu'il est bon quo je communique la lettre de leurs Hautes Puissances et ma reponse aux Etats de Gueldres. J'ai
recu une lettre des Etats de Groningue, dont je compte
envoyer domain copie aux Etats de cette Province, et suis
avec une parfaite consideration, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 14 7b. 1786.

Monsieur.
Je vous envoye la copie d'une lettre, quo j'ai ecrite a
leurs Hautes Puissances. Si vous croyez qu'elle doit etre
communiques aux Etats de Gueldres, vous voudrez bien
me l'a renvoyer, avec la copie de la lettre des Etats Goneraux, et du rapport conclu avanthier, a laquelle cette
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lettre sert de reponse. Je joins ici une lettre du Colonel
de Plettemberg, dans laquelle it s'en trouve une aux Etats
de Gueldres, que j'ai ouverte par inadvertence, croyant
qu'elle etoit a moi. Je crois que ce seroit une bonne occasion pour ecrire au Conseil d'Etat, en donnant connoissance des munitions, que les Etats ont prises des magasins de Zutphen et d'Arnhem, et des raisons qui y ont
porte, demandant en meme temps, que le Conseil d'Etat
approvisionne mieux les arsenaux dans cette Province, et
declarant que les Etats n'avoient jamais cru que le Conseil
d'Etat auroit reclame un canon d'une ville d'une autre
Province, qui a ete employe pour soutenir des habitants
revoltez contre leur legitime souverain, et que l'on les
prie de trouver bon, que le canon qui a et6 trouve a Elburg,
y reste pour pouvoir etre employe a la defense de la Pro-

vince de Gueldres, qui est peut-etre plus en danger d'etre
envahie que la Hollande, qui en fait le semblant. Je vous
envoye encore deux lettres de la Province d'Overyssel ;
l'une au sujet d'un ordre donne aux troupes de leur repartition , l'autre redemandant la compagnie d'artillerie de
Wildrik , en garnison a Zutphen, qui est a leur repartition.
Je ne puis gueres me dispenser d'accorder la patente q u'on
me demande. Si on ne veut pas qu'elle s'execute, les Etats
de Gueldres pourroient m'ecrire qu'ils en ont besoin dans
leur Province et ne peuvent la laisser partir, me requerant de retirer ma patente, alors je suis a couvert vis a
vis de l'Overyssel , et je puis leur communiquer la lettre
des Etats de Gueldres. J'apprends que M r van der Dussen
a joue un tres mauvais role depuis Samedi dernier , it a
voulu obliger le regiment de Sturler et la compagnie
d'artillerie du capitaine Pickart de suivre les ordres de la
Hollande et d'abandonner Boisleduc. Mais ce qui est le
plus fort, est que de son authorite privee it a fait relever
le detachement du fort Sint Andries, ou etoit une partie
de la compagnie de Pickart, par un detachement de la
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compagnie du Major Chatillon. Ne seroit it pas apropos
que quelcun a l'itssemblee des Etats dit avoir appris que
ce relevement a eu lieu et qu'alors on ecrive au General
Major van Rijssel , Commandant de Sint Andries, pour lui
demander compte : alors it paroitra s'il est a son cornmandement ou s'il commaiade les troupes en Hollande.
Je donne ces idles pour ce qu'elles valent, et suis avec
une parfaite consideration, Monsieur,
Votre tres humble et tres ob. serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo , ce 15 7b. 1786.

Monsieur.
Jo vous renvoye la lettre de M r de Spaen de Hardestein. Je suis tres persuade de ses bonnes intentions et
de celles des autres deputez a la Generalitë, mais it me
paroit que malheireusement ceux d'Hollande ont ete plus
fins qu'eux, et quo surtout M r le Tresorier General les a
ebloui par son projet de conciliatoire. Je joins ici ma
lettre aux Etats, accompagnant la lettre des Etats Generaux de Mercredil dernier et ma Reponse d'hier. J'y ajoute
la copie de la lettre que j'ai revue de la Province de Stad
en Lande, a laquelle it faudra repondre. Je serai charme
de scavoir si vow; croyez que je ferois bien de la commaniquer aux Etats, ou non. Je crains que ma lettre viendra tard, et pour ne pas arreter plus longtenaps le messager je finis par les assurances de la parfaite consideration avec laquelle je suis , Monsieur,
Vostre tres humble et tres obeissant serviteur,
G. Pr. d'Orange.
Loo, ce 16 7b. 1786.
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1) Hoog Wel Geboore Heer.
Ik ben UHwg. zeer verplicht voor de prompte expeditie
der gevraegde goederen, waervan heden twee mortieren
reets zijn aengekoomen , met hun toebehooren. Ik hadde
wel gewenscht dat in mijn leienstijd de epoque niet was
voorgevallen, dat men diergelijk oorlogstuig nodig hadde,
om een der voornaemste steeden deezer landen tot reede
te brengen. God geeve dat het niet nodig mag worden ,
dat men daervan gebruik maeke. Ik hebbe een missive
der stad Bommel ontvangen , welke ik UHwg. hierneevens
zende. Ik zal gaerne van UHwg. verneemen , of UHwg.
oordeelt dat dezelve behoort beantwoort te worden, en zoo
jae, in welker voegen. Ik ben buiten staet om aen het
verlangde te voldoen, doch om, zoo veel in mij was, daer
aen te gemoet te koomen , hebbe ik een Hooftofficier met
100 man van het 2 de battaillon van Stuart , tot dekking
van de sluys van Daelem gezonden , met last om op het
Geldersche territoir te verblijven en dat van Hollant te
vermijden. Ik gelove dat het niet quaet was, dat eenig
geschut en ammunitie na Bommel wierde gezonden, zoo
als ook na Harderwijk , waer niets hoegenaemt is, en na
Elburg. Noch zende ik UHwg. eene missive van den Colonel de Braeuw. Ik gelove dat het nodig is, dat ten
spoedigste ordre op die klachten gestelt worde, en dat de
Provintie van Gelderlant de twaelf stuivers weekelijks aen
het 2de battaillon van Douglas voorschiete, in verwagting

1) Tusschen dezen en den laatstvoorgaanden brief is eene groote tusschenruimte van tijd, hetgeen zich natuurlijk verklaart door de omstandigheid, dat de Prins in lien tusschentijd zijn verblijf to Nijmegen
gehouden heeft, en alzoo in dezelfde stad met den Heer van Lynden
vertoefde. Daar de Heer W. van Lynden in Juni 1778 gestorven is,
inoet men aannemen, dat deze brief en de volgende aan zijnen broeder
gericht zijn, die na hem de laatste burggraaf van Nijmegen geweest is.
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dat zulks door Zeelant zal worden gerestitueerd. Ik hebbe
de missive van den Capitein Muller aen de Princesse gezonden ; zoo UHwg. dezelve terugge verlangt, verzoeke ik
UHwg. dezelve aen de Princesse te vraegen, en blijve
wijders met achting, Hoog Wel Geboore Meer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange.
Amersfoort, den

14en

July 1787.

Hoog Wel Geboore Heer.
Ik hebbe wel ontvangen UHwg. missives vat den

24en

en 28 en 9b. en Bell deter. Ik ben UHwg. zeer verplicht
voor deszelfs felicitatien ter gelegenheit van de geboorte
van mijn kleinzoon. God geeve dat deeze Republiq moge
zien prospereeren , en dat hij in Gods hant een nuttig
werktuig zijn mag tot bevordering van het welzijn van
zijn vaderlant. 1k schrijve van daeg aen den heere Generael
Majoor Graeve van Rantwijk , om Nijmegen in defensie te
stellen tegens eene Surprise of Coup de Main. Die brief
hebbe ik reets gereet zedert eenige dagen, maer om alle
eclat te vermeiden, hebbe ik ze niet willen afzenden, voor
dat de Fransche door Ruurmonde getrokken hadden ; maer
nu onzeker ziinde of zij na Cleef, dan wel na Ceulen gaen,
hebbe ik gemeent dezelve te moeten afzenden. Ik denke
dat men zich niet moet laeten intimideeren , maer dat
men op zijne hoede moet zijn. Want voor als noch zijn
wij in vreede, en het is twijffelachtig of 'er oorlog koomen
zal. Mij dunkt, dat best is , dat de Staetscommissie derzelver reize herwaerts noch uitstelle, tot dat men zie wat
of het in de nabuurschap worden zal , en recommandeere
aen UHwg. nochmaels op het ernstigde het consent in
de petitie in de marine , en voege daer bij dat in de propositie , door mij gedaen om de douceurs aen de troupes
te continueeren, en in den actueelen tijdstip de betaehinge der troupes niet minder te maeken , als zij geweest
37
XXXI. J.
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is, en de artillerye niet in sterkte te verminderen. Misschien was het niet quaet, dat de armee thans vermeerdert
wierde, doch ik wil zulks niet proponeeren zonder hoop
van succes. Zoo het komt van eene der Provintien, zal
het beter ingang misschien vinden , maer ik wilde lievst
dat het quam van eene Provintie, die tot hiertoe 'er minder op geinsteert heeft als Gelderlant. Omtrend de vacature van de tweede plaetse in den Raet van Staeten ,
denke ik dat het billikst was daertoe iemant van de Yeluwe te nomineeren. De heer van Khell denkt, dat het
voor een jaer en 4 maenden aen de Graefschap, en voor
een jaer aen de Veluwe zoude behooren te worden gegeeven. Ik denke dat geene twee Gecommitteerdens uit de
Graefschap to gelijk Baer in behooren Bessie to hebben ;
het zal mij zeer aengenaem zijn to verneemen , wat of
UHwg. 'er van denkt. Omtrend de vacature in Nijmegen
zal ik de nominatie afwachten. Is niet bij de laetste vacature eenige hoop aen den heere Pelf; gegeeven ? Zoo
de zoos van den heere Singendonk de jaeren hadde , zoude
ik hem gaerne hebben geeligeert , doch wijl hij thans niet
eligibel is , moet hij wachten tot hij de jaeren heeft,
wanneer ik hem , zoo hij op de nominatie word gebracht,
gaerne zal eligeeren. Omtrend de Postmeestersplaetsen
van Thiel en Bommel komt mij voor, dat gewacht kan
worden dat die vacaturen exteeren, alvooren zich op de
wijze van begeevinge derzelver to decideeren. Ik hebbe
de neef van den Raedsheer de Man gezien. 1k wil hem
wel, hoezeer hij wat klein is, Officier maeken , doch het
was goed dat hij eene requeste praesenteerde, met bijvoeginge van zijn doopeedel, opdat van zijn jaeren blijken
kan; dan zal ik hem bij een van mijne regimenten plaetsen.
Ik zal de electien van Nijmegen, Thiel en Bommel volgens UHwg. voorslag doen , indien de heer van Rantwijk
lievst dit jaer geen Burgemeester word, verzoeke zulks te
weeten. Ik zal hem ondertusschen eligeeren , doch de
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keuze niet afzenden voor de gewoone tijd, dus zoo ik
binnen acht dagen hieromtrend antwoort kqge, is 'er tijd
om zulks noch te veranderen. Voor het overige neeme
ik deeze gelegenheit waer om ITHwg. te verzeekeren van
de achting, met welke ik verblijve, Hoog W. Geb, Heer,
Tiliwg. dw. dienaer,
's Rage, den

15"

Xb. 1792.

W. Pr. v. Orange,

Hoog Wel G-eboore Heer.
Ik hebbe wel ontvangen ITHwg. missives van den
en

19' n

16'11

deezer. Het doet mij Teed dat de Franschen zoo

na bij. Gelderlant zijn , en dat het mij onmogelijk is voor
als noch eenig renfort te zenden , wijl in de onzekerheit
Baer men zich in bevind , geen frontier kan worden gedegarneert, en dat het interieure veel vereischt tot maintien
van de rust. WT in Arnhem geene cavallerye was, hebbe
ik, zoo uit Thiel als uit Bommel, een esquadron getrokken en daermede Arnhem versterkt, zoo als ook derwaerts
zal marcheeren het gedeelte van de compaignie van den
Colonel Geelvink, dat in Zutphen ligt. UHwg. kan verzekert zijn, dat alles wat ik kan doen tot bescherminge
van Gelderlant, ik het doen zal, en dat, wil het ongeluk,
dat men zich moet replieeren , ik zal zorgen , dat zulks van
geen nadeelige gevolgen zal zijn voor de Provintie, als lid
van het Bondgenootschap. Ten minste Miwg. kan verzekert zijn, dat ik mijne uiterste efforts daertoe zal aenwenden, en om mijne dankbaerheit aen de heeren Staeten
van Gelderlant te toonen voor de vrientschap, aen mij
beweezen geduurende de vorige troubles. Ik begrijpe dat
best is, dat de Commissie tot felicitatie niet herwaerts
kome tot dat wij geruster tijden zien, en dat bet niet
raedzaem zoude zijn, dat zoo veele voornaeme lieden zich
te gelijk in deeze omstandigheeden . absenteerden uit de
Provintie. Ik gelove dat men wel gedaen heeft de Lands37 *
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dag te verschrijven tegens Nieuwjaer. Het is mij aengenaem , dat in de petitie voor de maend is geconsenteerd.
Ik ben het met UHwg. Bens , dat geen twee Graefschappers to gelijk de Commissie in den Raet van Staeten behooren te bekleeden. Ik hebbe de heer van Randwijk ,
volgens zijn verzoek , tot Burgemeester van Thiel overgeslaegen. Ik zal gaerne de heer Pels eligeren tot Raet
der stall Nijmegen, zoo hij op de nominatie komt, en ben
UHwg. verplicht voor de goede directie, die gehouden
heeft omtrend het beroep van den Proponent Certon. Voor
het overige blijve met achting, Hoog Wel Geb. Heer,
UHwg. dw. dienaer,
W. Pr. v. Orange,
's Hage, den

21 en

Xb. 1792.

Hoog Wel Geboore Heer.
Ik hebbe UHwg. missive van den 29en December wel
ontvangen, en moet UHwg. verzoeken om het daer heenen
to dirigeeren dat de Landsdag noch niet scheide, maer
in de aenstaende week bij elkander blijven. Venlo is niet
geevacueert , maer is weinig beset; de reden daer van was,
dat ik docht , toen de Franschen in het Cleefslant waeren,
dat sij na Gelderlant of na Overijssel zouden trekkers, en
ik docht dat een corps moest versamelt worden , niet na
bij het frontier, om niet het air to hebben van eene bravade to willen doen , maer meer in het centrum van de
Republiq. En dus hebbe ik gedacht, dat de Provintie van
Utrecht daer toe de geschikste plaets was, om daer uit
des hoods secoers to kunnen geeven , het zij na Gelderlant , het zij na Staets-Brabant , zoo als de omstaddigheeden zulks zoude vereisschen; dat is mijn oogmerk geweest.
Nu zoude ik veel minder zwaerigheit maeken om u na
Nijmegen te zenden dan to dier tijd. De zaeken worden
alle dagen moor duyster. Ik denke dat het bij na inevi-
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tabel is dat het een generaele oorlog worden zal, waer in
de armementen, zoo te water als te lande, van eene onvermijdelijke noodzaakelijkheit zijn, en ik denke dat het
nodig is, dat in deeze oogenblikken alle y uit de leant werde
geruimt, waer door disharmonie onder de Bondgenooten
kan voortspruiten. Men heeft het plan van augmentatie,
denke ik, nu in Gelderlant. Hier bij zal ik noch voordraegen eene vermeerderinge van het corps artilleristen
van een a twee battaillons, doch dit kan niet klaer komen
voor de aenstaende week , en wijl het consent van Hollant
in de augmentatie niet komen zal , zonder dat de artillerie word vermeerdert, zoo is het nodig dat zulks hoe eerder zoo beter geschiede, en daer toe is nodig dal, de Lantsdag bij elkandere blijve. Ik denke ook dat noch eene
petitie tot equipagie zal moeten geschieden. Ik twijffele
niet of de Heeren Staten van Gelderlant zullen daer omtrent ook wel willen consent draegen, en begrijpen, dat de
defensie te water zoo nodig is als die te lande. Ik hebbe
Zutphen en Doesburg versterkt en te Arnhem 3 compagnien uit Amersfoort gezonden. Zoo de augmentatie doorgaet , worden van zelfs de garnisoenen versterkt. Het is
te verwachten , zoo wij oorlog krijgen, dat Pruyssen ons
niet verlaten -zal, en dat wij dus daer door voor Gelderlant
eene sterke ruggesteun zullen hebben. Ik hebbe daer over
reets geschreven , om den Koning te verzoeken om zijne
garnisoenen in zijne Westphaelsche Staeten te vermeerderen, Ik hebbe geen tijd om heden veele lange brieven
te schrijven, verzoeke UHwg. dus deeze aen de heeren
Directeuren en meest geaccrediteerde heeren te willen
communiceeren, en blijve met achting, Hoog Wel Geboore
Hoer,
Ullwg, dw. dienaer,,
W. Pr. van Orange's Hage den 4en Januarii 1793.
De heeren Gecommitteerde hebben mij gesprooken over
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over het aenleggen eeniger werken tot bescherminge van
Gorinchem. Ik hebbe daer over eene Memorie gevraegt
aen den L t Colonel Bock , wijl het verzoek was om een
gedeelte daer van op het G-eldersche territoir te mogen
maeken , en hebbe aengenomen om mij te informeeren
of daer in , en bijzonder bij het Nijmeegsche Quartier, consent zoude worden gedraegen , alvorens dat dit verzoek
van wegens de Staten van Hollant en Westfrieslaut aen
die van Gelderlant gedaen wierde. Ik zende bier nevens
copye Bier memorie en verzoeke te weeten wat ik aen
heeren Gecommitteerde Raeden kan antwoorden.

Minute van een adres aan zijne Hoogheid. `)
De H en Staten , onze Principalen , in serieuse overweging genomen hebbende de criticque omstandigheden ,
waerin een grout gedeelte van Europa zig tans bevind ;
en de onzekerheid , in hoeverre de gevolgen daarvan daze
Republicq in harem bijkans weerlozen staat zouden mogen
interesseren ; hebben vermeend gehad zuix op 't nadrukkelijkste aan hare Bondgenoten to moeten voor oogen stellen en to insteren op eene toereikende vermeerdering van
de militie van dezen Staat to Wide; als bet enigste zekere
middel, om in 't midden der troubles, welke verscheide
Mogendheden , en welligt ook de naburige landen van
dezen Staat, schijnen to zullen ontrusten , de eere en
independentie van de Republicq, ook aan de landzijde to
verdedigen.
De H en Staten, onze Principalen, ten vollen overreed,
dat van 't succes der deliberatien en besoignes over dirt

1) Dit stuk en de volgende, benevens den staat der inkomsten van
Prins Willem V, zijn ons ook door den Heer v. Lynden v. Hemmen
medegedeeld.
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gewigtig point te houden, de securiteit en de welstand
van dezen Staat zouden konnen afhangen , hebben hare
G. T. G. ') dan ook wel speciaal gelast, om zig, alvorens
van hare instantien ter vergadering van H. H. M. opening te doen, te zamen en corps , te vervoegen bij Uwe
D. H. en Hoogstdezelve eerbiedig te verzoeken , om door
haar veelvermogend apui deze te doene representatien bij
de Bondgenoten wel te willen seconderen en aizulke mesures te nemen, als Hoogstdezelve d'efficacieuste zal vinden, om dit heilzaam werk tot een gewenschte consistentie
te brengen.
Wij acquiteren ons van dezen last met des te groteren
ijver en welmen.endheid , omdat wij , van de hooge noodzakelijkheid van lien overtuigd, in dat vaste vertrouwen staan ,
dat Uwe D. H. deze begrippen niet alieen ter bevordering
van de vaderlandslievende bezorgdheid der lien Staten,
onze Principalen, voor 't gemeen belang hierop wel ene
gunstige reflexie zal gelieven te nemen. Terwijl wij voor
't overige de vrijheid nemen aan Hoogstdezelve ter hand
te stellen een extract der resol e van de Hen Staten , onze
Principalen, op dit subject genomen.

Minute van brieven aan zijne Hoogheid. 2)
De meerdere gerustheid , waarin men zeedert eenige
dagen te Venlo en Maastricht geweest is , om reedenen
dat de Franschen zig hoe langs hoe meer uit de nabuurschap dier plaetsen verwijderen , is te Venlo eensklaps in
eene grote ongerustheid veranderd door de subite en aldaar onverwagte retraite van het guarnizoen. Men meende
de reeden daarvan te moeten zoeken in eene vooronder-

Gedeputeerden ter Generaliteit.
1) d.
Flit
den
inhoud blijkt genoegzaam, dat zij tot het jaar 1792 behooren.
2)
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stelling, dat men in het zeekere moest geinformeerd zijn
van een vast voorneemen der Franschen om deese Republica te attaqueeren , te meer daar nog zo weinig tijd te .
voren een regiment Zwitsers uit de Graav na Venlo gemarcheert was.
Die zelfde uitwerking heeft ook alhier plaats gehad , toen
men eergisteren avond de tijding ontfing van de evacuatie van
Venlo, hebbende men moeyte gehad die sensatie eenigzints
to doen bedaeren. Dan dezelve nam gisteren wederom toe ,
toen men geinformeerd wierd , dat dat geheele guarnizoen
direct in de Prov e van -Utrecht achter de Linie geplaatst
wierd, zonder dat daarvan een gedeelte of bier of over
den Rhijn bij Arnhem, immers provisioneel , in guarnizoen
wierde gelegt. Men voorspelt daaruit, dat men geheel
geabandonneert zal worden , en men vreest , dat ofschoon
de Franschen voor het tegenswoordige nog geen voorneemen van attaque. mogten gehad hebben , dezelve thans,
.door de meerdere bekomene faciliteit , ligtelijk daartoe zouden konnen worden overgehaalt. De verdere gevolgen, die
men daaruit afleid , zullen zig van zelfs aan Uwe D. H.
voordoen , alwaarom ik Hoogstdesselfs attentie met een
verder detail daarvan niet zal occupeeren. Ik heb gemeend verpligt to zijn hiervan aan

U D. H. kennis to

geeven, en instantelijk to moeten verzoeken , dat men aan
deeze zijde , buiten de alleruiterste pressantste noodzakelijkheid, niet meer van troupes worde ontbloot, maer in
tegendeel, zo mogelijk, liever eene versterking van dezelven mogte bekoomen.
1k ben ten uitersten verpligt voor de gratieuse wijse,
waarop het U D. H. in Hoogstdesselfs laatste missive
behaagd heeft, zig ten opzigten der belangens dezer Prove
to expliceeren , en ik wensch van harte , dat God genadig
verhoede, dat deese Prov e nooit in die positie geraake ,
dat dezelve in dat opzigt als Lid van het Bondgenoodschap aan nadeelige gevolgen zou konnen zijn geexponeerd.
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De omstandigheden, die daartoe zouden moeten voorafgaan, en zig niet minder borneeren , als tot eene totale
ruine dezer Prov e en van derzelver ingezeetenen , zelfs
meer dan in gewoone oorlogen plaats heeft , maken het
vooruitzigt daar van ten uitersten onaangenaam.
Ik ben insgelijks verpligt voor de dispositie van uwe
D. H. omtrent het Burgerm r schap in de 3 steeden dezes
Qts voor het aanstaande jaar, conform de voordragt,
welke ik de vrijheid genomen heb te doen. Aanstaande
woensdag over agt dagen is bepaald geworden tot het
maken van een nominatie tot de openstaande Raadsplaatse
dezer stall.
De Heer Vatebender heeft mij geschreven, dat zig bij
bij Uwe D. H. geadresseert had, ter bekoming van de
eerste openvallende Bodensplaatse bij 't Hoff, en daar de
Tour, die IT D. H. daaromtrent heeft gelieven te houden,
thans aan Hem gekoomen is, neem ik de vrijheid op zijn
verzoek die sollicitatie te appuyeeren. ')

De ontruiming van Venlo door het guarnizoen , en vooral
de plaatzing van hetzelve agter de Linie van de Greb in
de Prove van Utr., heeft bij de 2 andere Qten die uitwerking gehad , welke ik vreesde , dat hetzelve hebben
zoude, en waarvan ik in mijne laatste missive aan uwe
D. H. heb melding gemaakt.
Hetzelve zoude ten gevolgen gehad hebben , dat in de
petitie van 1,200,000 gins tot diverse benodigdheeden ,
en in het plan van augmentatie zelve niet dan onder verscheidene accrochementen zou zijn geconsenteert geworden, daar diergelijke resolutien niet geheim blijven, daar
de vrees en schrik der ingezeetenen van dese Prov e niet
wijnig zoude zijn vermeerderd.

1) Deze laatste alinea is doorgehaald.
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Tot voorkoming van dit een en ander is met overleg
van verscheidene Leeden goedgevon.den, dat het daar heen
zoude worden gedirigeerd, dat over de twee voorgen e pointen bij provisie niet zoude worden gedelibereert , maar dat
de Staaten zouden scheiden tot den 22 en deezer. En ik
ben door die Leeden verzogt uwe D. H. van dit een en
ander kennis te geeven , en namens dezelven meede op
't sterkste te insteeren, dat deese Prov e, wel verre van geabandonneerd te worden, in tegendeel zoo veel mogelijk
in staat van defensie gestelt, en tegen de vreese van geabandonneert te zullen worden, alle securiteit moge ontfangen.
Men beklaagt zig dat het Fort van Geldersoort, met zo
veele kosten aangelegt, zig bevind zonder eenige manschap
en artillerie en ammunitie ter defensie, en dat van de
aldaar geformeert konnende worden inundatie geen gebruik gemaakt word. Word al meede aangezien als aan
het voorneemen van deese Prov e te verlaaten te moeten
worden geattribueert. En lien ten gevolgen ook al nog
ernstig verzogt, dat daeromtrent merle eenige voorziening
moge worden gemaakt.
Indien in andere oorlogen een gedeelte der ingezeetenen
van Holland, ten opzigten der commercie eenig nadeel
komt te lijden, word daarover niet wijnig geklaagd , en al
wat mogelijk is in het werk gesteld, om zig daartegen te
dekken. Dan hoe drukkend dat verlies ook voor zommige
ingezeetenen moge zijn , hetzelve kan niet worden gecompareerd met eene overheersching van eene geheele Prove,
die desselfs totale ruine en die van alle de ingezeetenen
infaillibel ten gevolgen moet hebben, en waartoe een vijand,
die omtrent een aanval in twijffel mogt zijn , door het geheel open leggen van dezelve, al was het maar voor een
coup de main, zou worden uitgelokt. De Staaten konnen
nog voor zich zelve, nog voor haare ingezeetenen verant-
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woorden, indien hieromtrent onverschillig waren, of tot
voorkoming van zodanig gevaar jets verzuimden.
De landmilitie word als een faveur voor de Land-Provincien geconsidereerd, maar daar dezelve in tijd van
vreede thans voor een groot gedeelte in Holland guarnizoen houd , zoo kan, wanneer dezelve uit vrees van oorlog
uit die Provincien na Holland worden terug getrokken,
dat faveur niet anders als geheel chimericq worden geconsidereert.

Heeden heb ik mij gehonoreert gevonden met uwe Doorl.
H. missive van den 4en deezer, en heb denzelven aan de
heeren Directeuren en eenige andere Leeden gecommuniceert. Daar de resolutie om tegens den 22 en dezer maand
wederom bijeen to komen , reeds op gisteren genoomen was,
hebben wij gemeend volkomen aan de intentie van uwe
D. H. to zullen voldoen , indien die tijd wierde verkort,
en lien ten gevolgen vastgestelt to adjourneeren tot maandag over agt daagen , den 14 en deezer.
Dan ik considereer het ten uitersten noodzakelijk ,
en neeme de vrijheid instantelijk to verzoeken, om voor
die tijd met cone missive van uwe D. H. to mogen worden
vereert, waarin de vreede voor cone geheele verlating zo
doenlijk worde weggenomen, en alle hoop van defensie
gegeeven, zodanig ingerigt, dat het mij gepermitteert is,
daarvan een meer algemeen gebruik to maaken.
1k hoop niet dat de vaart op de Schelde aanleiding
tot den oorlog zal geeven , en dat bij aldien het onmogelijk is om buiten oorlog to blijven, die zaak immers zo
lang zal konnen worden getraineert, tot dat men in eene
betere staet van defensie zal zijn gebragt.
De resolution, deese week genoomen, bepaalen zig voornamentlijk tot het consent, 1° om de soldijen der onderofficieren en gemeenen van de hussaaren gelijk to stellen
met die van de cavallerie, gelijk mode omtrent de aanritsgelden voor de nieuw aan to wervene manschappen, vol-
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gees den nieuwen staat van oorlog, en eindelijk tot het
provisioneel in dienst houden voor twee heerenmaanden,
en langer, zo zulks bij de andere Prov n mgt worde goodgevonden, van de ses compagnien musquettiers van het
regiment van den Colonel van Darn , in guarnizoen to
Venlo.
Omtrent de opgegevene memorie wegens het aanleggen
van fortificatien , ter defensie van Gorinchem , is het moeijelijk eenig antwoord to geeven, zo lang die werken niet
nader zijn gespecificeerd en men niet weet of door het
vergraaven van gronden of ophoogen van dezelven ook
nadeel het zij aan de gewoone waterlossing of ook aan
die in eas van doorbraak worde toegebragt. Men kan wel
bezorgen dat op bekomen narigt iemand van Kier na
Gorcum worde gezonden , aan welke men aanwijzing van
de voorgenomene werken zoude kunnen doen, die dan aan
de heeren Staaten deses Qii s van Nijmegen daarvan zou
konnen rapporteeren , wanneer men in staat zoude zijn
met meerdere kennis van zaaken daarop to konnen antwoorden.

Extract uit de memorie door den Domein-Raad aan
de Fransche Representante overgegeven den

9en

Februarij 1795.
Staat der inkomsten van Z. D. H. Prins Willem den Vde
aan Zijne bier onder staande bedieninge gehegt.
Gl.

St, Pn.

Als Erfstadhouder en Cap t Generaal van
de Tillie

120.000.

In hoedanigheid als Voorzitter van de
Raad van Staate
Als Erfstadh r en Kapt Gen' van Brabant,

25.000.

Vlaanderen en van het Opperkwartier
van Gelder

25.000.
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Item van 't Land Valkenburg en 's Her3.000.

togerade
De jaargelden van Admiraal Gen' van
de Unie, bestaande in eene som van
5775 fi., onder de naam van suikergeld

5.775.

Als Stadhouder en Capt Genl van Gel14.491.14.

derland
Idem ....

Idem van Holland

6.528.

Wat betreft hetgeen de Provincie van
Holland betaald voor de Prins , onder
de naam van kwartiergeld voor de Officieren en leverij bediende van 't Hoff,
bier van is het beloop en verdere omstandigheden niet bekend aan de Reekenkamer
Als Stadhouder en Cap t Gen' van Zeeland

2.868. 4.

Idem

van Utrecht

7.475.

Idem

van Friesland

53.011.

Idem

van Overijssel

5.400.

Idem

van Groningen

21.191.10. 7.

Idem

van het Land Drenthe

3.899. 7. 1.

Dividende of aandeel in de West-Indische
Compagnie

1.288.19. 4.

Idem in de Oost-Indische Compagnie

18.239. 1. 1.

Buitengewoone ontfangst

26 700.

Behalve voorschr. poste vind men nog in
de memorie van de Domein-Raad , de
navolgende, Welke agter de erfgoederen
geplaats zijn , maar onder de inkomste
van Z. D. H., gemaakt bij wegen van
erfenisse of andere beEaming
De lijfrenten of doopgeschenken aangesteld op het hoofd van gemelde Prins

12.996.15.
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door verscheide Provincien of Steeden
der Republiek , bedraagen

35.800.
f 388.684.10.13.

Inkomsten van Z. D. H. als Colonel van eenige Regimenten en Capitein der Compagnien in dezelve.
01. St. Pu.

Op de Prov. Gelderland, als Coll. v Orange
Gelderland

2.400.

Als Capitein van de Lijfcompagnie

1.372.

Op de Prov. Roll. , als Coil. der guardes
du corps

3.600.

Als Ritmeester van de Lijfcompagnie en
guardes te paard
Als Cap t van de Lijfcomp. guarde dra-

3.632.

gonders

2.381.

Als Colonel van het l e Regmt Orange Nassau 2.400.
2.400.
idem . .... .. .. 2 e ... ...... idem
1.372.
Regmt
e
Als Kapitein van 't l
1.372.
idem .. ... .. 't 2 e idem
Als Cap t van de Lijfcomp. garde te voet 2.242.
2.000.
Idem Zwitzersche gardes
Als uitgevalle Coll. v. 't Nassausche Regiment, pensioen
Op Friesland, als Capt. der Friesche guardes

2.400.
7.000.

Als Colonel van Orange-Friesland , cavallerie

2.400.

Idem infanterie

2.400.

Als uitgevalle Coll. van 't Reg mt Orange
Vriesland

2.400.

Als Kapitein van de Lijfcompagnie

1.372.

Op Groninge, als Coll. v. de Zwitzersche
gardes
Als Coll. van Orange Stad en Lande

7.980.
2.400.
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Als Capt. van de Lijfcompagnie

1.372.

Op het Landschap Drenthe, als Kapitein
van de Lijfcomp., Ber t Oranje Stad en
1.372.

Lande
Als uitgevalle Coll. van 't Reg mt Orange
Drenthe

2.40().

Op de Generaliteit voor de Comp. Cent
23.000.

Suisses
Als Colonel van het 3 e Regmt Orange
Nassau
Als Capt. der Lijfcomp., Welke aan de

2.000.

Erfprins is afgestaan, loch eigentlijk aan
den Stadhouder competeerd

1.372.
f 85.019.

Pensioenen van Haare Kon e Hoogd Mevrouw de Princes.
Gl. St. Pn

Provintie Holland

20.000.

Idem Overijssel

2.500.

Idem Friesland

4.000.

Op Utrecht, van de prebende in de onneffe
maanden open vallende, 's jaarlijks door
elkander

12.000.

Pillegiften of pensioenen van Hun Hoog
Mogende

10.000.

,,

Holland

7)

Zeeland

3.000.

,,

Friesland

5.000,

,,

Nijmegen

1.000.

,5

Dortrecht

800.

,,

Haerlem

1.200.

),

Delft

1.000.

,,

Leyden

1.000.

,,

Amsterdam

2 .500.

7.000.
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Pensioenen van Hare Kon. Hoogh. Mevr. tie Princes.

77

Gouda

77

Rotterdam

Il

Schiedam

800.
1500.
800.
f 74.300.

Recapitulatie.
Inkomste van Z. D. H. de Prins van Orange en Nassau.
Transport van de eerste bladzijde

i 388.684.10.13.

- 85.019.

Idem van de tweede idem
Inkomste van H. K. H. Mevrouw de
Princes v. 0. N.

- 74.300.
Totaal f 548.003.10.13.

VEERTIENDE VERGADERING,
11 December 1875.
Ws.,......,,,....W

BIBLIOTHEEK. - VERTOOG VAN PIERRE DU BOIS. - OUDSTE
NIEUWSPAPIEREN. - RECTIFICATIE - J. TER GOUW'S AMSTELODAMIANA . - HISTORISCHE AANTEEKENINGEN , 1672.
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PRINSELIJKE OPVOEDING.

BIBLIOTHEEK.

Ten geschenke ontvangen:
Van den Schrijver :
Mr. W. H. de Beaufort, Oranje en de Democratie. Overdruk uit de Gids.
Van Mr. M. A. Snoeck :
Over Brawn en over den Braspenning. 's Hertogenbosch,
1875. 8° (Niet in den handel).
In ruiling ontvangen:
Van den Oudheidskundigen Kring van het land van
Waes, te St. Nikolaas :
Annalen , V. 4. St. Nikolaas, 1875. 8°.

Van de Universiteit te Lund :
Acta Universitatzs Lundensis 1869-1873. Lund, 1869/74. 4%
Lunds Universitets-Biblioleks accessions-katalog. Lund, 1870

—1874. 8°.
XXXI. J.
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De Heer Brill spreekt naar aanleiding van gerezen bedenkingen nailer over het onderwerp van zijde mededeeling
in de vorige Vergadering. Hij ontdekt in de geschiedenis
in het then beschouwde tijdperk twee richtingen, van welke
de eene den Paus, de andere een' wereldlijk Vorst aan
het hoofd van de Christenheid wilde zien. Maar een en
dezelfde persoon bleef niet altijd aan de eenmaal gekozen
partij getrouw. Engeland , bij voorbeeld , stond steeds nu
eens aan de zijde van den Paus, dan weder tegen over
hem. De Koning van Frankrijk achtte zich bepaaldelijk
geroepen aan bet hoofd der Christenheid te staan. Maar
de Koning van Engeland, die aanspraak op den titel en
de waardigheid eens Konings van Frankrijk maakte, rekende zich niet minder bevoegd. Hiernaar beoordeele men
de houding van een' Jan Zonder Land. Zoo lang hij hopen kon zelf aan het hoofd der Christenheid te komen,
stond hij tegen over den Paus; Coen hij dit moest opgeven, onderwierp hij zich aan 's Pausen gezag. Evenzoo
Otto van Brunswijk : zoodra hij onbestreden Keizer van
Duitschland was, , plaatst hij zich aan het hoofd der Christenheid tegen over Innocentius en houdt hij op Welf te
zijn, en tegen over hem staat de Hertog van Zwaben nu
als verdediger van de zaak van den Paus. Ook Graaf
Willem I houdt de zijde der Gibellijnen, Adelheid en Ada
daarentegen waren Welfisch. En Loch screed Willem I te
Bovines aan de zijde van - Otto van Brunswijk, die zich
weder met den Paus wilde verzoenen, om niet door zijn
Duitsche vijanden overvleugeld te worden. Willem I had
eene goede reden om alstoen van partij te veranderen :
immers moest hij, zoo hij de zijde van Engeland niet koos,
in een zeeoorlog gemengd worden en Vlaanderen tot vijand
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krijgen. Zoo zien wij de Vorsten wegens hunne in verschillende tijden verschillende belangen, nu deze, dan gene
richting kiezen , en die richtingen waren de beide genoemde.
De Heer Raabe merkt op , dat Dubois schreef op verzoek van Ph. Augustus, om aan diens handelingen een
schoonen schijn te geven, en dat zijn voorslagen over het
onderwijs niet ernstig gemeend waren. Hij meent de gron.den voor deze uitspraak te vinden in het karakter van
Philips IV. Deze Vorst miste alien adel van karakter; zocht
anderen om te doen , wat hij wilde gedaan hebben, en handelde zoo op slinksche wijze. Dit blijkt uit zijn handelingen
om meester te worden van Aquitanie, uit zijne verhandelingen met den Paus over de invoering van de inquisitie ,
uit geheel zijn strijd met Bonifacius. Clemens vchikt zich
Haar Philips , en heeft vrij wat moeite om hem te bewegen
van bet proces , den dooden Bonifacius aangedaan , of te
zien. Ook zijn hebzucht blijkt ten duidelijkste uit de bescherming en de vervolging der Joden , uit zijn slechte
must en uit de verklaring, dat, wie geen 6000 i: Tornoys
rente had, geen zilveren ornamenten mocht hebben ; wie
ze had , lien ontnam hij ze , liet ze smelten en gaf de
waarde of wat voor de waarde gelden moest , in slecht
geld terug. Dante noemt hem een kwade plant , onder
wier schaduw alles bederft.
Dus mogen wij aannemen , dat Dubois alleen schreef om
Philip's slechtheden te vergoelijken.
Het onderwijs, ten anderen, rustte in de middeleeuwen geheel op de bekwaamheden van enkele mannen. Zoo
wel in geestelijke als in burgerlijke scholen werden de

7

vrije kunsten gedoceerd, soms ook wel G-riekseh; maar
om nieuwere talen te leeren was er volstrekt geene gelegenheid , en nog minder om Arabisch, Syrisch, Turksch
te leeren. Het was dus blijkbaar Dubois geen ernst.
Ten slotte wijst de Heer Raabe op de kwestie met de
Tempeliers, waarin ook bet geld de hoofdzaak was, en
38*

596 Vertoog enz. Oudste nieuumpapieren. Rectificatie.
herinnert aan den raad van Leibnitz aan Lodewijk XIV,
om naar bet Oosten te gaan.

OTJDSTE NIEUWSPAPIEREN.
IWW■.e'■,,....".

De Heer Wttewaall vertoont vier Couranten van bet
jaar 1623. Het zijn vermoedelijk de oudste, die voor het
nageslacht zijn bewaard gebleven. Die van 13 Maart en
12 Augustus hebben geen volgnommer; zij zijn gedrukt bij
Broer Jansz. enz. to Amsterdam. Die van 29 Augustus
en 15 November hebben de volgnommers 35 en 46, daar
bij wordt de drukker niet genoemd; met de eerstgenoemde
is eenig verschil in papier en letter. Spreker vraagt of
deze Utrechtsche zouden kunnen zijn.
De Heer Nijland wijst op hetgeen de Heer Sautijn Kluit
over dit onderwerp geschreven heeft; hij meent dat de
ongenummerde feuilles volanies waren.
De Heer Wttewaall zegt, dat alle vier het kenmerk dragen van wat men thans Couranten noemt: dit is ook het
oordeel van den Heer Sautijn Kluit.
De Heer Muller wijst op . de Utrechische Courant, die in
1674 begon; vroeger was er een van zekere De Maegt ,
waarvan niets over is. Hij wenscht vooral over deze oudste
courant nadere berichten, daar de Heer Sautijn Kluit
daaromtrent onderzoekingen wil instellen.

RECTIFICATIE.
....-v■-••■••••,....s.."..,

De Heer Dr. L. J. Suringar te Maastricht maakt bij
brief opmerkzaam op eene mistasting in het stuk: „Aan-
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teekeningen betreffende de verovering der steden Roermond , Venlo , Maastricht en Limburg", opgenomen in de
Kroniek 1873, p. 189 en volge Aldaar is op pag. 197 bij

de woorden : „die (nam. reeckeniii) van Bellick" in de
noot gevoegd : Bellich , dorp aan den Rijn, bij A7uis. Dit is
onjuist , er wordt niet gesproken van Bellich , waarmede
Commissarissen-Deciseurs niets te maken hadden, maar
„van Bellick", dat is het nog bestaande liefdadigheidsgesticht
de Bellick, of het XII Apostelen-Huis, waarvan de reke-

flingen door genoemde magistraten moesten worden gesloten.

VERHAAL VAN J. TER GOITW,
IN ZIJNE AMSTELODAMIANA , 3 e BOEK.

De Voorzitter deelt , op verzoek van het lid des Genootschaps , den Heer Jhr. Mr. J. L. A. Martens , eenige
brieven mede, door dezen geschreven aan den Heer J. ter
Gouw, naar aanleiding van een verhaal , voorkomende in
zijne Amstelodamiana, getiteld: F rat zeven visscherljes vingen,
toen ze eens uit hengelen gingen.

In deze brieven beklaagt zich de Heer Martens over de
wijze, waarop de Heer ter Gouw gebruik gemaakt heeft
van een bericht van Jakob Martens betreffende „de droevige rencontres", hem en zijnen zwager, den Heer van
Nellestein , en den Heer Ploos in September 1672 binnen
en buiten Amsterdam overkomen, uitgegeven in de Kroniek
van het Historisch Genootschap, 24sten Jaargang. — In
dat verhaal van ter Gouw komt Jacob Martens in een
ongunstig daglicht voor, als te recht verdacht van Franschgezindheid en derhalve niet zonder reden blootgesteld aan
de vervolgingen van een uit Utrecht gebannen kruier, aan
de vijandelijkheid van het door dezen opgeruide Amster-
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damsche gemeen en aan de onheusche bejegening der burgemeesters van Amsterdam, die hem en de zijnen niet
naar behooren in hunne bescherming namen , ja, er een
oogenblik op bedacht waren, hem en zijne vrienden gevangen te houden , ten einde hen uit te wisselen tegen den
persoon van Corn. Witsen, die in de handen der Franschen gevallen was, en aldus eene som van 25,000 gulden
uit te sparen.
De Heer ter Gouw nu had volstrekt geen grond om
Jakob Martens als een dubbelzinnig persoon aan de minachting zijner lezers prijs te geven. Integendeel, uit het
verhaal van het gebeurde bij de overgave van Utrecht in.
Juni 1672 , in denzelfden Jaargang van de genoemde Kroniek , heeft de Heer ter Gouw gezien, dat Martens last

geleden had van diegenen , die Utrecht niet tegen de
Franschen verdedigd wilden zgien , en hoe hem door den
burgemeester van der Dussen is toegevoegd, dat hij „een
der pernicieuste instrumenten was, die in de regeering
waren", omdat hij het besluit tot de overgave der stad
had gewraakt. Bit heeft de Heer ter Gouw gezien : want
dat zeggen van den Burgemeester gebruikt hij, maar, terwijl het tot eer van Martens strekt, gebruikt hij het dus,
dat bet tegen Martens getuigen moet.
Ware het verhaal van Martens blijkbaar opgesierd, men
zou het daarmede zoo nauw niet behoeven te nemen.
Thans echter veroorlooft ons niets ter wereld, het niet
voor waarachtig te houden. ‘ Zoo deelt de verhafer eerlijk
merle, dat hij de dagteekening op zijn pas , die verouderd
was, veranderd heeft , eene zaak , die hij , als hij zijn gedrag als in alien deele onberispelijk had willen doers voorkomen en iets opgesierd of te vergoelijken gehad had,
licht had kunnen verzwijgen.
Op de brieven van dozen inhoud heeft de Heer ter Gouw
in geenen deele zijn leedwezen betuigd, noch beloofd dat
hij eene gelegenheid zou aangrijpen om de ter liefde van
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een min ernstig doel begane fout goad te maken. Integen-

deel, hij heeft den Heer Martens, die hem het antwoord,
dat uitbleef, kwam afvragen, verklaard, dat „de persoon
van Martens of Utrecht hem niets kon schelen", en dat
hij zich dat een en ander veroorloofd had , „om zijn verhaal vermakelijk te maken."
Vermits derhalve de Heer Martens van den Heer ter
Gouw geen herstel van het onrecht, zijnen voorzaat aangedaan , te wachten had, heeft hij gemeend, zijne brieven te
moeten mededeelen aan de Vergadering van het Historisch
Genootschap , welk Genootschap de stukken heeft uitgegeven, die tot zulk een misbruik aanleiding gegeven hebben.

HISTOR,ISCHE AANTEEKENINGEN 1672.
"..■•■■■••■,...,,,,,,,,

De onderstaande aanteekeningen zijn ontleend aan een
Comptoir-Almanak van 1672, op welks witte bladzijden een
der leden van de familie Martens de zaken, die onder zijn
oog gebeurden, of waarvan hij dagelijks kennis kreeg, opteekende. Zij hebben dus als de waarnemingen van een
ooggetuige eenige historische waarde.
Januarius.
Den 6e deser heeft het eerste lit of de Geeligeerden en
de Ridderschap gedisponeert de Prins van Orangie te
maken Capiteyn Generael en Admirael Generael ter zee.
Den 6e heeft de Vroetschap eenparichl. verstaen tot het
Capiteyn- Generaelschap en Generael-Admiraelschap ter
zee voor de Prins van Orangie, soo dat onse provincie
nu daervan gedisponeert heeft.
Den 7', op Sondach, 'snamiddachs ten half vijf urea,
is sijn Hoocheyt, de Prince van Orange , hier binnen de
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stadt gecomen met een groten trijn van adel etc.; twee
compagnien borgers waren in wapenen, een aende Witte
Vrouwenpoort, daer hij inquam, en een aen bet Duytsen
Huys, daer hij nae toe geleyt wiert en logeerden. H ij
met al den adel saten to peert. Is dien eygenste nademiddach , soo draei als in sijn logement was, staetsche wijs
gecomplimenteert van de heer Ruysch, de beer van Aesbergen ende heer Borgem r van der Voort, gecommitteerden,
uyt ider lith een. Als dit gedaen was, quamen de , twee
Borgemeest n , de heer van der Dussen en de heer van der
Voort, die sijn Hoocheyt gingen bewelcomen van wege
de stadt, en soo is die dag gepasseert.
'Sanderen daechs , sijnde den

Januarii , gingen de
gedeputeerden met vier carossen ten half twaelf uren nae
Ben

het Duytschen Huys , daer de Prins gelogeert was, alwaer
van sijn Hoocheyt een rapport hoorden van sijn reyse
aenden Eysel en Rijn gedaen, en wiert dien middach seer
kostelyck vande Staten getracteert. Gingh ten 5 uren een
visite aende Gravin van Solmus doen , daer een half uer
bleef, en rode doen weer nae het Duytsen Huys, daer de
Staten noch bij den anderen waren, en is dien eygensten
avont, tusschen 8 en 9 uren, noch nae den Haege vertrocken.
Den 10 e deser is door ons gehele landt gehouden een
vast- en bededach.
Februarius.
Den

4e

deser is bier bij de drie leden van Staten ver-

geven een regement to voet van 14 compagnien , bij ider
lith vier compagnien ende twee staetscher wijs, van welck
regement tot Coronell vercoren is de beer du Veil, tot
Luytenant-Coronell de beer Paulus van Alckemade, heer
van der Haer,, tot Major de heer Carel Godin.
Den 5e deser heeft de Ridderschap gedespicieert den
dach van Saterdach daer aen volgende, sijnde den 10eh
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deser , om de electie te does om het eerste lith te suppi eren .
Den

10e

deser sijn van de Ridderschap geeligeert , tot

suppletie van het eerste lith, de

hr

Raetsheer Niepoort,

de heer Reede, heer van Schonauwen , de heer Rossum
en de heer van Wellandt, welckers naem is Tuyl van
Seroskercken.
Den 29 e Feb., nieuwe stip, is de heer Borgemeester
Nellesteyn te Amsterdam getrouwt met juffer Lucia Wybrants, wed e van den heer Schepen Hinlopen.
Mayus.
Den 10e deser hebbe gesien tusschen Sutphen en Deventer, op de hey, een revue , die sijn Hoocheyt dede van
alle de militie, die aen den Eysselcant leyde, dat wel
monteerde tot achtien of twintich dusent man, dat seer
fraei was om te sien ; het was alle schoon en uytgelesen
volck.
De fortificatien aen den Eysselcant, die geordonneert sijn
door Prins Mauritius , sijn seer heerlick en uytermaten
sterck, soo dat die schijnen onwinbaer te wesen.
Den

deser sijn hier uytgetrocken twee compagnien
houtschilden, die gecommandeert wierden als Capiteyns ,
23 e

de een van de heer Berck , Canonick ter St. Jan , en een
van de beer Wick, Canonick ter St. , Marie.
Den 26e deser sijn hier uytgetrocken twee compagnien
vrijwillige borgers, onder Cap. van den Helm en Cap. Ploos.
Den 29e deser is hier uytgetrocken een compagnie van
buyten de Waerdepoort , onder de Capiteyn van der Hoeve.
Den

29e

May is hier in de stadt geweest een groote

tumulte van vrouw-volck, en hebben eenige cofferen , die
de menschen woude vluchten, geplondert en het goet
uytgenomen, waerop de borgers, in wapenen comende ,
is gestilt.
Den

30e

deser May is wederom in de stadt soo grooten
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rumoer geweest over de eygenste sake , dat alle de burgers, sou groote als cleyne, in wapenen mochten comen,
en heeft het canaille evenwel belet den uytvoer van coffers en goet.
Den 31e deser is de hr Admirael van Gent hier binnen
dese stadt doot gebrocht, sijnde in de slach tegen de
Engelschen en Franschen doot geschoten.
Den 31 e deser hebben tijdinge gecregen uyt de vloote
van de heer Ruart van Putten en den Am t de Ruyter,
dat den 26en May, oude stip , sijn aen het slaen geraeckt
met een groot succes van victorie.
Junius.
Den 20e Juny hebbe bier veel grooten van het Hof vande
Koninck bier binnen Utrecht gecomen ; 's morgens arriveerden de Duc de Monmout, fils nature' du Roy d'Engleterre, de Prins de Monaco, le Comte de Marcin en
veel andere grooten van Vranckrijck. Twee dagen van te
voren was gearriveert le Comte de Feuillade, met drie
dusent Switsers, die gecampeert wierden binnen de stadt,
rondom boven op de wallen, Baer de tenten mede opgeslagen waeren. Dien eygenste dach, dat M r de la Feullade arriveerden, wierde de heer Manmaker, beer van
Cattendijck, gesonden nae M o de Lovoy, om te vragen op
wat voor manier de Koninck beliefde gerecipieert te worden
als hier soude comen, die tot antwoort 's anderdaechs
mede brocht, dat de Koninck den 21" Juny soude een
half uer, of daeromtrent, bij de stadt sijn , en dat men
dan soude eenige gecommitteerden uytsenden , om dat te
verstaen. Desen naemiddach, sijnde den 20° Juny, sijn
door versouck van de Conte de Feuillade de gestucken op
de wallen gebrocht om of te schieten op de comste van
den Koninck. Van daech, den 21e11 Juny, is tijdinge geP
comen, dat den Koninck van desen dach niet comen sal,
maer is gearriveert de Hartoch van Boullon, broer van
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den Cardinael, met een suite van veel peerden , in een
caros met ses peerden ; hebbe mede van daech gesien den
biechtvader van de Koninck , dat een jesuit is, seer out,
nae dat oordeelen Conde wel van 70 jaer, geaccompagneert
met andere jesuiten.
Op dien eygenste dach arriveerde Due d'Enguin , Due
de Crequi , Bisscop van Orleens, Comte d'Arminiac, Chevaillier de Lorraine , Bisschop van Reyms en meer andere
groten , alien met carossen met ses peerden en groot gevoleh van peerden , muylen etc. De Staten cregen den
21'n Juny advertissement, dat Due d'Orleens 's anderen
daechs soude in de stadt comers ; waerop 's anderen daechs
den 22", ten 7 uren, de Vroedtschap vergaderden, alsmede
de Staten , om to resolveren hoe men die soude recipieeren. Ten twaelf uren hebbe sien eeten in het huys van
den heer Gerobelus, den Cardinael de Boullon, gekleet sijnde
in sijn Cardinaels clederen en Due d'Overgne. Daervan
daen comende , sag op den Dam den Hartoch van Monmout, met een groten trijn; een weynich daerna quam de
Hartoch van Orleans, broer van den Koninck , die getracteert wierden in Paushuysen van M r le Chevallier de
Loraine. De bovengenoemde Hartogen sijn in de stadt
gecomen sonder eenige ceremonie. Hebbe ten twee uren
sien eeten in Paushuysen den Hartoch van Orleans, Due
de Monmout, fils de Colbert en eenige andere groten
van het Hof, die getracteert wierden van Chevaillier de
Lorraine. 'Snachts ten 12 uren raeckten het huys van den
heer van der Aa , in de straet van het Maillepoortien , in
brant, dat een schrickelijcken brant was , en brande meer
als het halve huys af; de Prins Willem van Furstenbergh
was daerin gelogeert met sijn trijn. Sondach , sijnde den
23en Juny, quamen veel groten , seer costelick geadjusteert , uyt het leger van den Koninck in de stadt, dat
een seer groot levee in de stadt gaf.
Den 24" gingh Jacob Broer, de heer Gerobelus en David
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' Broer bij den Hartoch van Bouillon eten, die ons een pagie

medegaf om nae het leger te gaen, dat 's middachs ten 3
uren deden, en sagen het leger door en door, dat seer gereguleert leyde. Sagen ,claer merle den Koninck met Due
d'Orleans te peert , met alle de groten, Hartogen en Princen van het Hof, dat een seer groten trijn gaf. De Koninck logeerde te Zijst tot de Schoutin ; hebbe daer in sijn
slaepcamer geweest, daer een ledicant stout met een root
damast behangsel. Achter het hugs stonden des Konincx
tenten, die seer groot waren, alsmede de tent, daer de
mis in gedaen wort. Gingen van daer op Jacobus Broers
hofstede, daer logeerde de Prins van Salay, die ons regaleerden met een glas wijn en een schotel confituren. Aen
de Gildbruch comende, quam de Koninck de Wittevrouwenpoort uyt, die de Waerdepoort ingecomen was en over
het kerckhof gereden had, en reed het singel om naer de
Maillebaen toe, alwaer hem to gemoet redo tot meer als
de helft, en sach hem soo continueel den heele Maillebaen
ten eynden met sijn trijn, en vertrock soo wederom ten
7 uren nae Zijst toe. Den 25en is Jacob Broer met de
hoer Gerobelus gaen vereeren aen den Hartoch van Boullon vier schoone swanen, daer daechs to voien van gesprocken had en grooten sin in hadde ; vorders is lien dach
niets gepasseert van merite.
Den 26en is bier verbij de stadt gepasseert de Koninck,
en kregen de krijgsknechten, die M r de la Feuillade Kier
commandeerde , ordre om 's anderdaechs to marcheren.
's Avonds ten elf ure arriveerden Brie Engelse Ambassadears, to weten den Hartoch Van Buckingam, Arlington,
en is noch bij gecomen Hallifax , om uae den Koninck to
gaen, die to Zijst was, alwaer 's anderen daechs nae toe
gingen.
Den

27en

sijn wij gegaen naer Zijst toe de Koninck to

sien eeten; daer arriverende, sat hiaj aen de tafelen, sagen
hem eeten met sijn brooder, le Grand Maistre en veel an-
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dere groten. 's Middachs ten 3 uren arriveerden daer twee
carossen van den Koninck, daer de Ambassadeurs van Engelant (in sa g en), die audientie van den Koninck versochten. 'S avonts te buys comende , sagen in de stadt comen '
acht compagnien Switsers , 16 van het regiment van Piemont en 16 vant regiment Castelnau , daerover commandeerde de Cornel Stoupen.
Den 28en gingen ons Brie gecommitteerden, te weten
de hear van Wellant , Berkesteyn en de Borgemeester van
den Voort naer den Koninck, de welcke dese ordre cregen,
te weten, dat op soude geven den staet van finantie; dat
die regenten , die buyten waren, souden opontboden worden binnen 10 dagen te comen, op pene van confiscatie
van goet en haer huisen geraseert, maer de beer van Amerongen soude hebben den tijt van een maent ; dat haer
mede souden gereet houden om den eet aen de Koninck
te doers.
Den 29en 's morgens gingen de gecommitteerden weder
nae den Koninck, en quamen met den eygenste antwoort
t'huys. 's Avonts arriveerden bier de Cardinael Boullon ,
om den Domskerck in te wijden, 't welck lien eygensten
avondt onder het luyden van de klocken geschieden , en
wiert 's anderen daechs door den selven Cardinael daer de
mis in gedaen, sijnde den 30en.
's Middachs ten 11 uren vergaderden de Vroedtschap, om
te resolveren op een petitie die sijne Majesteyt deed , te
weten , dat de Staten aen sijn rentmeester sonde tellen
189000 guldens , die bier noch in casse waren , en wiert
bij deselve geresolveert het beleefdelijck te excuseren , omdat het eenichste was , dat noch hadde om de renters te
betalen. Ten 3 ure 's middachs vergaderde de Staten op
het selfde poinct, die het selfde resolveerden, en sijn daertoe gecommitteert de beer Wellandt, Bcrkesteyn en de
Outborgemeester Hamel, die daerop smaendahs, sijnde den
len July, vertrocken nae den Koninck. Ondertusschen sijn
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bier saterdachsavons , sijnde den

29en

Juny, vier Ambassa-

deurs van Engelandt uyt het leger van den Koninck gecomen, die op sondach nae den Prins vertrocken, om enige
artickelen tot accomodatie voor te slaen , die dingsdach
's avons weder bier sijn gecomen, voorgevende , soo men
sijne Hoocheyt wilde maecken souvereyn , dat de vreden
haest soude connen getroffen worden, ende dat de Koninck
geen Staten meer en wilde kennen , en sijn op woensdachs
weder naer den Koninck vertrocken. Het effect van dese
negotiatie moet te gernoet sien.
1)

Den

l en

quamen Kier seer verbaest gelopen veel solda-

ten , die Oudewater en Woerden verlaten hadden , overmits de Prins met eenich volck daerontrent sich liet sien,
en gaf mede soo grote onsteltenis in de stadt, dat den
Commandant Stoupen versocht aende Vroetschap, dat soude
laten publiceren, dat niemant nae tien urea op de straet
soude gaen sonder licht, dat den

Z en

gepubliceert wierde ;

welcken eygenste dach M° Rochefort aen den Hartoch van
Luxenburch overgegeven bet commandement van het leger,
dat om de stadt leidde, en is aenstonts mede nae den.
Koninck vertrocken. Den voorseyden Hartoch van Luxenburch logeert in het hugs van Ad t de Raedt.
Den 3 en is van het Stadthuys gepubliceert , dat wedersijts niemant van malcanderen qualyck soude sprecken,
noch Fransen, noch wij.
Den 4 en is gecomen een placcaet van Koninck, dat alle
Officieren, die in Staten dienst geweest sijn , binnen 10 dagen moeten hare militaire charge verlaten , op pene van
confiscatie van goet; dien eygenste dach is mede afgegaen
een paspoort voor de hr van Dijckvelt, Schade en den Neer
van der Hoolck , om secuer te huis te comers. 's Middachs
ten half twaelf quamen de gecommitteerden, die nae de Koninck geweest waren , weder te huys, en wierden de Staten
1) Wij bewaren de orde, in Welke de aanteekeningen gesebreven zijn.
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's middags ten 3 ure vergadert en deden haer rapport ,
maer werd seer secreet gehouden.
Den

4en

versocht M° Stoupen , dat men hem op soude

geven alle open plaetsen in de stadt, dat men dede , en
besette die alle met wacht, en wort sulcken stricten wacht
gehouden, dat den heelen nacht door de stadt de patroulles rijden , latter niemant nae tien uren mach op straet
gevonden worden.
Julius.
Den l en July Brack de Koninck met sijn heel bijhebbende leger van Zijst op nae den Tiosch en de Graef, seer
haestich, soo dat wel ses uren ider dach marcheerden ,
daer anders maer gewent is twee uren te marcheren , en
onse gecommitteerden hebben de Koninck bij Nimwegen
gesprocken ende rapport medegebrocht, dat de geeyste
Penn. mochten opgebrocht worden , en sijn de Staten en
de Vroetschap daerop geladen, ende hebben geresolveert
bet te laten volgen.
Den

5e1

wiert aende predicanten gesonden een acten ,

dat de gemeente soude vermanen van de Catolycke niet
te exciteren tot eenige disordre to maecken, maer dat ider
soude genieten sijn vrijheyt van religie.
Den Oen kregen tijdinge van Amsterdam , dat de vloot
van de Engelschen en Franschen Leyden voor het Texel ,
dat een grote verslagenheyt binnen Amsterdam gaf.
Den eygenste dito is het gelt van de petitie van den
Koninck, bier boven verhaelt , aen sijn Commis Generael
uytgetelt , die daer mede buyten de stadt vertrocken.
Den T en wierden bier 6 a 8 ruyters van de Prinsen volek
met een kar binnengebrocht, en waer haer kolders, peerden en geweer afgenomen.
Den B en wiert een Fransman op den Neu gehangen ,
die een ander gequetst hadde; den selfden dach hebben
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eenige gedeputeerden vande Vroetschap den Hartoch van
Luxenburch wesen complimenteren.
Den

9en comt hier tijdinge, dat daechs te voren de Bor-

gemeesters uyt Montfoort sijn gehaelt door het regement
van den Graef van Hoorn en gevangen genomen , waervoor sij eyschen voor rantsoen 1500 ducatons.
Den 10en wort hier geseyt, dat de heer van Schonouwen en Zuylesteyn soude sijn gegaen nae Engelandt, van
wege den Prins van Orangie , met absolute macht om te
contracteren met den Koninck van Engelandt; de eygenste dach seght men oock, dat de heer Beverninge ende
Fagel soude sijn gegaen nae den Koninck van Vranckrijck,
om te contracteren.
Den

9en is den Hartoch van Luxenburch nae de Vaert

geweest om de Leck ende de cituatie van de Vaert te besichtigen , alwaer eenich werck laet opwerpen.
'Den

11en wasser 's nachts een groot alarm int leger,

dat om de stadt leyde, soo dat eenige dusent man op
braecken, maer quamen daechs weder op haer post.
Den nen gingh de Major Stoppa uyt naem van den
Gouverneur met mijn broer, die daer toe gecommitteert
was, rout om de stadt de wallen besichtigen, om die wat
stercker te maken, en de woningen die daer op staen,
ledich te maken, om volck daer in te leggen. Den eygenste dach hebben de heeren van den Dom het hays daer
Scherpenzeel in woont, daer de sacristie in is, aen de
papisten overgegeven, en sij wouden mede de andere huyskens, daer de officianten van den Dom in wonen, hebben,
maer is haer geweygert.
Den

13en quam hier tijdinge, dat Creviceur, een fort

om den Bosch, over waer gegaen, met Bommel; het eerste
wort voor seker gehouden , maer het tweede noch geen
seeckerheyt.
Den

14en quam hier tijdinge datter daechs te voren in

het leger van den Prins gebrocht waren 4 of 5 dootkjsten,
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daer men soude in leggen eenige groten van het leger,
die gedecapiteert souden worden, doch wierden noch niet
genoemt en sal hier nae gehoort worden.
Den eygensten dach 's namiddachs , iae de predicatie ,
sijn de Gecommitteerden van Staten in conferentie geweest met den Hartoch van Lutsenburch en de heer Stoppa
over eenige petitie , die haer Ed. deden , wegen voeragie,
en wiert belast datmen zoude opgeven de landen daer
gras of hooi noch staet , om dat daer of to laten halen en
soo de corenlanden te verschonen, daer nog wat zou mogen
opwesen.
Den 15 en wiert de Hartoch van Lutsenburch en de heer
Stoppa van de borgemeesters op het stadthuys getracteert
aen een tafel van 14 menschen , en sat daer niemant van
de Regering aen als de twee regerende burgemeesters, te
we g en van der Dussen en van de Voorde en de borgemeester Hamel met de heer Velthuysen ; de rest waren
franse edellieden, die den Hartoch van Lutsenburch en
Stoppa medebrocht.
Den eygensten dach is bier mode tijdinge gecomen, dat
de apparentie van de vrede wat begon to verdwijnen.
Den 16" quam hier tijdinge, dat do Ruart van Putten
van den Viscael met 4 van sijn suppoosten souden te Dort
geapprendeert sjn en soo naer den Haege gebrocht en
gevangen genet; het buys van den Raedtpensionaris wort
van voren en achteren beset gehouden. Den hoer de Groot
seyt men dat ook gevlucht is, en sommige seggen achterhalt en geapprehendeert.
Den 17 e1 is bier tijdinge gecomen, dat Momba sonde
sijn sententie gekregen hebben en voor 15 jaer geconfineert; van de andere gevangenen hoort men noch niet.
Den 18" sijn onse heren Borgemeesteren en eenige
andere vande Regeringe van den Hartoch van Lutsenburch
magnifieck getracteert; quam een gerucht, dat de vrede
getroflen was , doch onseker.
XXXI. J.
39
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Den D en is hier voor het stadthuys eene vrouw geworcht en de regterhant afgehouden , die her susters
kint den buyck opengesneden hadde , dat het stied. De
gevangenisse van den Ruart van Putten is verzwaert, de
heer de Groot is mede in apprehensie; de heer Momba,
die geconfineert was voor

15 jaren , is uytgebroken en van

daech in dese stadt geweest.
Den 20en , de heer van Amerongen vertoont sich hier
noch niet , niet te min dat noch een nailer brief nae sijn
HoochEd. is gegaen om hem s te vermanen van thuys te
comers : dat niet sal ontsien worden de pene aen zijn Ho.
Ed. te statueren, die hier voor gesegt is.
Den 21 en , van daech geschiet eene monsteringe ende
revue van de Zwitsers en Fransen , die bier in en om de
stadt leggen ; hebben een frai retrenchement om het leger
gemaeckt, alwaer gisteren eenige veldstuckjens nae toe
gebrocht hebben , want grote ombragie scheppen voor het
prinse leger , en is seecker,, dat mede de Ceurvorst van
Brandenburch al dicht op onse grensen is met een groot
leger, tot secours van onse landen.
Den 22 en is bier wederom gecomen tusschen de twee
en drie dusent Fransen , bestaende in het regiment van
le Comte de Seau ende gedetacheerde volkeren, ende zijn
gecampeert tusschen de Bilt en de stadt. Momba is tot
nochtoe in de stadt geweest en van dage daer eerst uytgegaen.
Den 23 en , gisteren, sijn hier tusschen de vier a vijf dusend man van de Fransen uytgetrocken om het buys te
Cronenburch , tusschen Amsterdam en de Nieuwesluys in
te nemen , en hebben buyten de Waerdpoort in de naenacht furieus met de stucken horen schieten. Den eygenste dach sijn bier wel tiers a twaelf mailmen van buyten
de Waerdepoort van den Gouverneur Stoppa geexamineert,
die gelt op hant getrocken hadden om den Prins te dienen,
Dien eygenste dach ontrent den avont is bet selve buys
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overgegaen en hebben de Fransen daer maer een man
vijf, ses voor gelaten , met eenige gequetsten ; monsieur
de Fourneau is door sijn slincker arm gequetst , sij hebben
wel vijf of ses schuyten met schoone meubelen daer van
Jaen gebrocht , met veel bestiael.
Den 24e1 hebbe op het Janskerckhof sien brengen 30
gevangene soldaten , die sij van het buys te Loendersloot
gecregen hadden , en sijn mede gebrocht in de St. Mariekerck , daerder wel 150 mede sijn , die se van Cronenburch
genomen hadden. De Capiteyn Bouwman, die daerop
commandeerde met de Capiteyn Witsen en de Luytenant
van Eede , sijn mede in de stadt gebrocht. , Daer is vaste
tijding, dat de heer de Groot niet gevangen is, maer gevlucht; den Ruart van Putten wordt daecblycx scherp
geexamineert, maer wete niet op wat poincten. Daer is
van de Prins dusent gls. geset op Momba , die hem weet
te crijgen , want is door een venster geechapeert.. De afcomst van de Brandenburchse volckeren continueert, dat
daechlijcks seer naderen en worden in corten op onsen
bodem verwacht. Hier sijn eenige borgers gevangen, die
gelt hebben getrocken om den Prins te dienen; de tijt
sal leeren hoe het daermede of sal loopen.
Den 25 e. . Van daech sijn van om de stadt vertrocken
1000 man op een seker dessein, waer nae toe weete niet.
Van desen morgen sijn ingecomen twee compagnien Switsers van bet regiment van den Coronel Stoppa.
Den 26e. . Van daech sijn vertrocken 1000 man of wat
meer, nae den Bosch of die quartieren; van desen morgen
sijn binnen gebrocht 8 a 9 ruyters van de Prins, die gecregen sijn van 50 man van het regiment van Castelneau,
en hebben sick seer wel gedefendeert; twee a drie sijn
van het prinsenvolck loot gebleven en vier a vijf geechapeert. Men vercoopt hier een schoone koei, die de Fransen te Loenen tot buyt gemaeckt hebben , voor vier a vijf
rijcxdaelders.
39*
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Den 27". Gisteren avont is hier gearriveert de Intendant Robert, en heeft van desen dach geeyscht voor 30000
man vier stuyvers daechs, voor ieder man , waerop gecommitteert is ..... Dien eygenste dach 's avons, brochten
de brieven van Amsterdam mede, latter veertien Oostindise schepen waren te Delfsiel gearriveert, dat een seer
groote blijschap in het lant geeft.
Den 28en continueert de tijdinge van het arriveeren van
de 14 Oostindise schepen. Morgen of overmorgen wort hier
een anderen Intendant verwacht; van dage sijn de Capiteynen ell de Officieren , die op Cronenburch gevangen
sijn genomen, van het Stadthuys, Baer sij saten, tot de
geweldigers gebrocht. ,
Den 29 en sijn 's nachts eenich volck opgetrocken om'nae
bet huys te Abcoude te gaen, dat men seyt redelijck wel
versien is en eenige stucken op heeft. Den eygenste dull
heeft de Intendant eene petitie aen de Ed. Mog. Heeren
Staten overgegeven , waerbij wil hebben drie dusent en
ettelicke guldens daechs, tot onderhout van de militie.
Den 30 en sijn de gecommitteerden van de Staten bij den
Intendant Robert geweest, en sijn E. overgelevert een
deductie, waerbij geremonstreert wort de insuffisancie van
onse provincie, ende dat het onmogelijck is daechs op te
brengen die drie dusent en ettelijcke guldens, die eyscht,
en dat voor den tijt van drie maenden.
Het quiteren van den Raedtpensionaris de Wit van sijn
pensionaris ambt eontinueert, en is gaen sitten in den
Hoogen Raedt. De gevangenisse van den Ruart van Putten
is weder verswaert.
Den 31 en sijn ontrent de Catharynepoort gecomen ontrent hondert en vijftich Spaense ruyters, die de brantwacht van de Fransen hebben geforseert ende geslagen ,
en sijn vorder gepousseert tot onder het retrenchment
van de Fransen, jae sells sijn wel dartich ruyters binnen
het retrenchement geweest, alsmede drie om haer maga-
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sijn in brant te steken, dat sij in 't leger hadden, dat een
groot alarm onder de Fransen heeft gecauseert. Men seyt
er al veel van de Fransen sijn doot gebleven ; men heeft
altijt eenige peerden en seer veel bloets op den wech gevonden. Van dage hebben onse gecommitteerden van de
Staten wederom conferentie met den Intendant Robert
gehadt, die seer insteerden om vrij te mogen wesen van
die schattinge van drie dusent en ettelijcke guldens daechs,
maer hebben tot antwoort gecregen, latter geldt moest
wesen , of dat andere middelen bij de handt sonde nemen
om gelt te krijgen.
Den l en Augustus 1672. Gisteren avont is hier gearriveert de Sur-Intendant M r le St. Pouange, geaccompagneert met Mr Lafarte en eenige andere groten, die van
desen morgen vroech gecomplimenteert wiert van den
Gouverneur en alle de groten, die hier waren, wat merle
brengt en wesen nog niet. Hier comt tijdinge van daech ,
dat de Kapiteyn Ingeniosa den 29en July in het leger van
den Prins gedecapiteert is, dat het schavot bleef staen ,
en dat er noch weer seer sware gevangenen saten. De gecommitteerden van de Staten hebben zijn Ed. van desen
dach wesen complimenteeren en conferentie gehadt over de
affaires van den Staet, alsmede de finantie ende schieten
van gelt.
Den Z en persisteerden de Sur-Intendant bij sijn Ed.
petitie, waerop de gecommitteerden van de Staten wederom
remonstreerde de insuffisancie van haer Ed. provincie en
seyde het onmogelijck te sijn. De Staten sijn lien dach
op dat point vergadert geweest, en hebben eenpariehlijck
verstaen de geeyste penningen niet te connen geven , en
dat met groote productie en resonnement.
Den 3 en ,

Desen morgen ten 7 uren , of daerontrent,

is de Sur-Intendant van bier vertrocken nae Naerden ende
Amersfoort, doch niet met het grootste contentement; de
Gouverneurs hebben geeyscht, dat men de burgers ont-
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wapenen soude, hetwelck door groote supplicatie van acht
gecommitteerdens van de' stadt een Bach a twee uytgestelt
is; sijn 's namiddachs sijn Ed. wesen bedancken voor de
prolongatie.
Den 4en is de Vroetschap vergadert geweest, om te delibereren of men niet soude konnen afweren het ontwapenen van de ingesetenen , en sijn gecommitteerden weder
versocht bij den Hartoch te gaen.
Den 5 en sijn de gecommitteerdens van de stadt weder
geweest bij den Hartoch van Lutsenburch en de Commandeur Stoppa , om te insteren in het versoeck van de ingesetenen niet te mogen ontwapenen , maer heeft niet
connen helpen , soodat 's middachs ten half twaelf urea
van het Stadthuys gepubliceert is, dat de ingesetenen alle
haer geweer sullen hebben te brengen op het Stadthuys
binnen twee dagen, op pene van, sooder nae de twee
dagen eenich geweer in eenich huys gevonden wort , dat
sal vervallen in de boete van een ducaton voor yeller stuck
geweer, dat in buys sal gevonden worden.
Den 6 en is bier binnengebrocht M° La Roche, die wilde
wederom nae sijn landt gaen en is hier opgehouden. Men
hoort bier niet van alle plaetsen in Hollant, als een quade
uitslach van den Ruaert van Patten ; wordt scherpelijck
bewaert en strickt geexamineert, krijgt dagelijcx al visite
van predicanten , dat geen goet tijcken is.
Den

G en

is bet huys van den heer Seys te Delft ge-

plunderd, daer twee a drie menschen flood gebleven zijn.
Den

7 en .

Men werckt in de stadt al iverich om overal

in de stadt , daer open plaetsen sijn, logie op te slaen,
om te gebruycken voor corps de gardes. Van daech is de
Secretaris Nieuwstadt buyten de Catharijne poort geweest ,
om aen te wijsen aen den Hartoch van Luxemburch de
naest leggende dorpen ; waer dat op siet en wete niet ,
vrese voor brandtschatten. Van desen nacht isser weder
een alarm geweest in het leger ontrent de Tollesteechpoort,
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door het verschijnen van eenige ruyters van bet Prinsen
leger. Tien Coronels in het Prinsenleger sijn gecasseert ,
met namen : Soutelandt en Dorserie te paert, Hoenderbeek , van Santen , Kamphil , Pain-et-vin , Duteil , Haeften , Basson en Nieuwlant , to voet.
Den Sen . Hier comt een groot geroep door brieven ,
uit Holland, dat den Bisschop van Munster soude doot
wesen, door een scheut gequetst en daeraen gestorven.
Hier sijn gisteren binnengebrocht drie of vier schuyten
met gequetste Fransen, die te Lerdam soude slaechs geweest sijn en soudender, soo men seyt, 100 gequetsten
als doot zijn , soodat Leerdam hebben moeten guiteren.
Hier sijn van dage uyt het leger vertrocken meer als drie
hondert edellieden , die volontairen waren; men seyt nae
Vranckrijck.
Den 9 en . Het gequetste van den Bisschop van Munster
continueert. De Prins Willem van Furstenberch is voor
Groeningen gevangen. Van . dage is bier een nader defence
gedaen , om ieder sijn geweer op het Stadthuys to brengen , op pene van hondert rijcxdaelders voor ieder stuck ,
die in sijn hurs soude mogen gevonden worden. Men heeft
bier schrijvens van een rescontre, dewelcke die van Maestricbt gehadt hebben tegen eenige Franse troepen , die
daer om quamen, en hebben die alien gematst of gevangen
genomen. Van dage is bier een Fransman op de Neude
gehangen , die weggelopen was en dienst woude nemen
onder den Prins van Orange.
Den Nen is de Vroedtschap vergadert geweest en hebben ,
volgens de ordre van den Hartoch van Lutsenburch , op
de resumptie gearresteert het brengen van de wapens op
bet Stadthuys. Den selfden dach is de Hartoch van Lutsenburch met twee — drie hondert peerden geweest nae
de Eem toe, en is 's avons weder geretourneert.
Den 11 e1 hebben den Hartoch weder in de stadt gesien.
Hier is tijding uyt den Hage , dat daer een oproer van
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het gepeupel is geweest , die meenden dat de Ruaert van
Putten uyt sijne gevangenisse gechappeert was, soodat
men hem moest laeten leggen uyt de tralie van de gevangenisse, eer dat dat gepeupel gestilt wierde. Hier wort
van desen nademiddach een post opgebrocht. Van desen
nademiddach sijn de gecommitteerden van de stadt ontboden geweest bij den Hartoch van Lutsenburch en den
heer Stoppa, die haer seyden , dat de troepen souden binnen comen, en dat daervoor order mogten stellen our te
logeren. Van desen nademiddach comen verscheyden brieven uyt den Rage, dat de Raedtpensionaris de Wit , willende sijn broeder, den Ruaert van Putten, naedat sijn
sententie gecregen hadde van bannissement en confiscatie
van goet, van de gevangenisse afhalen, is van het gepeupel, dat op de been quarn, met sijn broeder, den Ruwaert,
gemassacreert, die sij neus en oren afgesneden hebben,
alsmede de harden , en hebben se alle beiden langens de
straet gesleept en op het groene Soeitien aen de wip bij
de voeten opgehangen, nae dat haer clederen gescheurt
en naeckt uytgekleet hadden , en hangen daer soo ten
spotte voor al de werelt. Dese actie is geschiedt gisteren
avont ten 5 uren, en sijn blijven hangen tot 's nachts een
of twee uren, en wierden van de vrienden afgehaelt.
Den lien is bier weer een partije van de Fransen uytgegaen haer Spengen ende Cockengen.
Den l2 en sijn de gecommitteerden van de stadt met den
Hartoch van Luxemburch , de heer Stoppa en weer andere
groten , rontom de wallen en de straetiens omtrent de
wallen gaen besichtigen om het krijchsvolck, dat buyten
leyt, te zullen logeren , en men sal die huyskens in die
straetkens laten leggen, en het volck, dat daer uyt court,
ivers anders in de stadt laten logeren. Den selven Bach
continueert het schrickelijck mishandelen van den Pensionaris de Wit en sijn broeder, de Ruaert van Putten, en
wordt daer nOch bij gedaen, dat het canaille stucken vlees
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uyt haer lijf snijden, om dat te bewaren tot een reliquie,
dat in Hollant en andere plaetsen vercocht wort.
Den

13"

is bier tijding gecomen, dat de heer Fagel

getnaeckt is Pensionaris van Hollant, en dien eygenste
Bach sijn eedt gedaen.
Den l4en . Den Hartoch van Lutsenburch prepareert sich
om in de stadt te comen , en sal logeren in Paushuyse ;
daer verlopen al daechlicx veel Fransen en Switsers. ITyt
Hollant comt tijdinge, dat de apparentie van vrede seer

i

verdwenen is.
Den

15 en .

Eergisteren quam bier tijdinge van Rotter-

dam, dat de gemeente daer mede op de been geweest was,
en de Magistraet verset hadde ; hebben er maer tien ingelaten en de rest uytgeset, welcke tien geblevene de nominatie souden hebben om wederom andere te kiesen , en
de Prins de electie.
Den

16en

sijn de Fransen uytgegaen met 1000 man op

een seker exploict ; den Hartoch van Lutsenburch [weft
laten publiceren , dat , soo daer iemant eenige huysen op
de Vecht of yvers antlers heeft , hetselve sal bekent maecken , om daervan de brandschattinge te betalen , op pene
van confiscatie van goederen en verbrandinge van dien.
, Den 17 en comen Kier vreemde geruchten uyt Hollandt,
als dat de dochter van den Raedtpensionaris sich soude
verbangen hebben , — de seeckerheyt sal men daervan Koren, — als mede dat eenige Raetsheeren , die geseten hebben
over de sententie van den Ruaert van Putten , souden gevlucht sijn. Van dage is pier een Frans beer bij den heer
van Wulven eni den beer van Wellandt geweest en geseyt ,
dat ordre hadde om het huys te Amerongen in brandt te
stecken, maer soo het den heer van Amerongen woude
redimeeren , dat het dan soude noch verschoont worden ;
waerop die heeren antwoorden, dat daerover aen den heer
van Amerongen souden schrijven ; wat daervan vallen sal ,
sal de tijt leeren.
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Den 19en vertrocken eenige volckeren hier van daen nae
boven toe en nae Maestricht, en sij Maestricht belegeren
sullen. De beer van .Beverningen , die men seyde dat
latiteerde, is wederom bij den Prins.
Den 19e11 vertrock bier wederom volck van daen nae
bovenen toe en nae Maestricht. Door ordre van den Commandeur worden hier de huysen aengeteyckent, om bet
volck te inbilletteeren. Van dage heeft de beer van Dijckveld , nae dat van -te voren in de Staten geclaecht hadde
dat men qualick van hem sprack en sijn Ed. eenige dingen
tot sijn nadeel te laste leyde, in de Vroedtschap binnen
gestaen, alwaer merle claegde latter eenige heeren van
hetselve lith seer qualick van hem spraken en hem eenige
dingen tot sijn disavantage te laste leyde, om hem bij de
burgers suspect te maken , hetwelcke wel anderhalf uer
duerden.
Den 20". Het verlaten van Groeningen continueert en
de vijant heeft daer veel volck gelaten, men seyt hier voor,
seker, dat Dorserije eergisteren, of een dach voor eer&isteren, soude onthooft sijn.
Den 21". Gisteren heeft de Bisschop in den Dom afgelesen , dat de Koninek wil dat men in alle heilige dagen
sal volgen de nieuwe
Den 22. Van dage zijn er brieven gekomen van Groeningen, dat de Bisschopse volkeren dezelve stadt verlaten
hebben, nae dat haer langen tijt heerlick gedefendeert hadden , ende heeft de vijandt wel negen duisend man verloren voor deselve stadt. Van dage comen de Fransen al
binnen de stadt, met welcke inbilletteringe de burgers
seer geincommodeert worden. Men seyt hier, dat de vrinden van den Pensionaris de Wit, hangende een bort in
de kerck en voor sijn buys, het canaille het beletten, en
wierpen het in stucken, daer den Officier Paffenroy over
quam en wilde het beletten, die aenstonts van de burgers
gecasseert Wert, dat de Prins heeft geapprobeert.
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Baer sijn van dage mede veel Fransen bin-

nen gecomen en al de Switsers sijn al binnen , soo dat
nu bet meeste volck al binnen de stadt is, dat een groot
leven geeft. De Hertoch van Luxemburch is van dage
met veel groten wesen lien de fortificatie , die sij aen de
Vaert maken , en is 's avons weder in de stadt gecomen.
Den 24" zijn eenige Fransen en Switsers (wel 1500 man
sterk), al vrij sterck , dat is een honderd of drie, geweest
om fourage bij Camerick , alwaer het prinsen volck haer
gerescontreert is ende sijn samen slaechs geweest, daer al
veel Fransen gebleven sijn ; 's nademiddachs wierden hier
opgebracht vijf gevangenen, waer onder waren 3 van Prinsen garde , die ten eerste wederom gerelaxeert wierden
om dat het van des Prinsen garde waren , die men altijt
in oorlogen considereert als domestiquen.
Den 25 en. Van dage wort er noch een deel volck gemist , die bij Camerick geweest zijn , ende men weet niet
waer se gebleven zijn. De Intendant besoigneert daechelicx met den Hartoch van Luxemburch en Stoppa over de
finantie van deze Provincie.
Den 26" is bier 's morgens door eenige ruyters van de
Prins binnen gebrocht bet doode ligchaem van den Markies de Vense, die saturdacbs mode is geweest bij Camerick en daer seer gequetst en eenige uren daerna gestoryen , het was een seer frai soldaet, a fin sijn daer wel
geattrapeert geweest. Van dage is er weder een troop
uytgegaen , men seyt naer Loendersloot, om daer ordre to
stellen , en soo nae Abcoude.
Den 27en is het ligchaem van den Marquis Vense in
den Dom begraven.
Den 28en is hier vier of vijf dusent man van daer nae
Vianen gegaen; den Intendant Robert besoigneert daechlicx sterck ende begint al to praten van acne petitie to
doers van drie tonnen gouts.
Den 29". Van dage heeft de Intendant Robert een
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Frans hoer of twee gesonden om te zien wat gelt datter
Hoch in de comptoiren was, en praet niet als van gelt,
dat bier niet en is. Sij beginnen te brandschatten alle
de huysen die op de Vecht leggen ende die se maer conden vinden, die iemant van buyten toecomen.
Den W en . Van dage sijn hier weder twee dusent man,
van bovenen komende , ingecomen.
Den 31 en . Van deze nachi was hier eon groot alarm
in de stadt op de Nieuwegracht en omtrent de Tollesteechpoort, want het Prinsenvolk de brandwacht van ontrent
de poorte haelden, en is 's morgens de Hartoch met eeniche
ruyters haer naegereden. Het Prinsevolck heeft de brandwacht omtrent de Blaeuwe Capelle of het Laserishuys
gehaelt.
Den l en September is hier brant geweest en het Duytsen buys afgebrant daer M r de Saulie gelogeert is, en is
bet backhuys afgebrant, maer is daermede geblust.
Den Z en is bier dusent man of wat min of meer uytgetrocken , men seyt nae bovenen toe.
Derr 3 en is bier een man gerabraeckt, die dienst genomen had onder het regement van de Coninginge en hadde
daer veel van gediverteert om over te lopen bij den Prins
van Oranje. Het regent hier daechlicx seer furieus.
Den 4en .

Daer is eenicb volck bier uytgetrocken, men

seyt naer de Vaert en Vianen.
Den 5en. Worden bier zeer veel schuyten vaerdich gemaeckt om met volck naer Vianen to gaen, men zeyt om
Vianen to plunderen.
6. Van dezen morgen is bier volck uytgegaen nae Vianon. Van den morgen ten 7 uren was een groot alarm
in de stadt van wegen eenich volck van de Prins, die de
brantwacht hebben gepasseerd buyten de Waerdepoort en
sijn tot onder de stadt geweest, soo men seyde, maer
niet waer bevonden , maer het is geweest om een schip
met hooi, dat de Fransen plunderen wouden, en de schip-
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per , niet willende aenleghen , wert van de Fransen doot
geschoten en hebben het hooi geplunderd.
Den 7 er'.

Zijn gisteren de Fransen au fourage geweest

met 1500 a 1600 man tot bij Schoonhoven en is het Prinsenvolck daer op aengecomen en hebben dien heelen dach
gevochten; men seyt de Fransen wel drie hondert man,
of meer, verloren hebben, soo gevangen als dood geslagen.
Sij hebben al de dorpen daer sij ingecomen sijn geplundert en eenige huysen in brant gesteeken.
Den 8en sijn hier 's morgens twee dusent man uytgegaen nae Woerden toe, om Woerden in te nemen en te
besetten, sij sijn gegaen met amonitie, geschut, granadiers etc. De Hartoch van Luxemburch is mede gegaen
om de troupen te teyden.
Den 9 en. Van dage sijnder veel peerden weder gegaen
naer Woerden toe.
Den Men. flier is geen nader tijdinge van Woerden
gecomen, maer van dage sijnder noch veel voetvolck en
paerdevolck nae Woerden gegaen; de Hartoch is noch niet
weder gecomen.
De Fransen hadden vier stucken mede naer Woerden genomen, maer conden niet door den dijck crijgen, soo datter
twee sijn wedergecomen, een, seyt men, van een bruch
in 't water gevallen en een in den dijck blijven stecken.
Den 12" Van desen avont is de liartoch wedergecomen
en heeft eenich van sijn volck achtergelaten , die van de
prinsenvolck gevangen sijn.
Den 13 e . Den Intendant heeft opgeeyscht al de namen van de Regenten en waer sij wonen, alsmede van
de gilden ; hij besoigneert sterck daechelicx in de finantie.
Den 14en . Groote quantiteyt van boeren worden opontboden en naer de Vaert gesonden , om daer to arbeyden,
en sij maken de Vaert seer sterck.
Den 15 en is Comte de Seau met sijn regiment gegaen naer
Vianen en Ysselsteyn, waer 'ontrent al veel volck geleyt wordt.
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Den 16e11 sijn de Hartoch van Luxemburch, Stoppa,
met eenige gecommitteerden van de Staten gaen besichtigen den Leckendijck, om daer ordre op te stellen. Het
regiment van Castelneau gaet naer den Hartoch van
Turenne toe naer boven.
Den 17". Gisteren sijn drie gecommitteerdens naer de
Staten geweest bij den Intendant, dewelcke Intendant
eene petitie deden van 250,000 guldens 's maents, of dat
soude 16 a 18 soldaten in de huysen stueren, dat alles
onmogelijck is te does. Het buys van Schotten, aen de
Vecht, is noch 4 a 5 dagen respyt gegeven, en soo dan
niet accorderen over de brandtschattinge, dat dan in Brant
sal worden gesteken. Men spreeckt hier seer van het naderen van de troupen van de Weurvorst van Brandenburch
met de Keiserse : men seyt de Coninck den oorloch gedeclareert heeft aen Brandenburch.
Den l8en . Van dage sijn de gecommitteerden , de beer
van Dijekveld, van der Aa en Hamel weder bij den Intendant geweet, om te clagen over de petitie, maer hebben
sij bij • sijn Ed. niet cunnen obtineren.
Den 19e11 comt hier een groot gerucht, dat Naerden
weder soude overwesen aen den Prins , en dat de Prins
sijn leger bijeengetrocken heeft, om haest te ageren.
Den 20en . Aengiende het gerucht van Naerden wordt
niet waer bevonden, maer is misluckt, door contrarie wint ,
die meerder volck soude aengebrocht hebben met schepen.
Van dage is veel ruyterij die leant heengegaen.
Den 22 en is bier 's avons een alarm gecomen , en hebben de ruyters een heelen nacht gereet gestaen.
Den 22 en . In de kerck sijnde, quaemder een grpot alarm
dat al bet volck uyt de kerck liep, en gingen de Hartoch
met veel Officieren te paert naer de Nieuwesluijs, daer
prinsenvolck waer.
Den 23" heeft de Vroetschap, niet wetende uyt te
vinden bet gelt, dat de Intendant eyscht, hebben gere-
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solveert op te sullen brengen contant tweemael het huysgelt en van yder persoon , die noch geen inbilleteringh
heeft gehadt, een sekere som, naer haer qualificatie , en is
een classis gemaeckt van 100, 75 en 50 guldens; d'andere
twee leden hebben daer geensins in willen consenteren ,
soodat dat niet sal voortgaen.
Den 24" hebben de Vroetschap weder geresolveert, om
gelt -uyt te vinden voor den Intendant , dat de Schouten
haer achterstallige ongelden sullen opbrengen , alsmede de
verlopene jaren van het huysgelt van veel huysen , dat noch
niet betaelt is.
Den 25en sijn hier twee regimenten nae Amersfoort gegaen, want bet prinsenvolck sich daer ontrent laet sien.
Den 26" isser eenige ruyterij 's morgens heel vroech
uytgegaen , maer 's middachs weder t'huys gecomen ; denselfden dach quam bier een groot alarm , soodat yder bataillon sijn post gegeven wiert.
Den 27" isser een uytlegger van den Prins tot bij Breukelen gecomen.
Den 28. 's Nachts tusschen den 27" en 28e1 is meest
al het volck , dat in de stadt leyt, uytgetrocken , soo ruyterij als voetvolck , met menichte van bagagiewagens , soo
dat 's nachts qualick conde slapen van het geraes.
Den 29 en is bier met het aencomen van den dach veel
•

voetvolck en ruyters uytgetrocken, met al haer bagasie, nae
's Gravelandt, daer men seyt sij camperen sullen , om te
beletten het aencomen van het prinsenleger. Gisteren tegen den avont sijn bier in de dartich gevangenen binnengebrocht , waerbij een of twee deserteurs sijn.
Den 30 en is hier een Switser gearkebuseert, die van de
eene compagnie in de andere gelopen was.
Den len October wordt hier op de torens gesien , dat
Woerden heel in brant geschoten wort van het prinsen
volck, ende dat gesien is dat de toren 's morgens ten 6
uren gevallen is. Woerden is belegert en veel volck gaet
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hier uyt daer nae toe. De Hartoch is daer self nae toe,
soodat een seer groot alarm in de stadt is. Hier sijn
van desen avont veel ruyters , die to 's Gravelandt sijn
geweest, ingecomen en sijn nae Woerden gegaen.
Den Z en , 's nachts ten twee uren wiert de Vaert van
eenige uytleggers van de Prins seer hevig geattaqueert,
en wiert soo furieus met canon besehoten , dat de stadt
daer haest van daverde en duerde continueel het canonneren tot 's morgens ten acht uren , en sijn daer veel gequetst van Jaen gecomen. Van dage sijnder seer veel
gequetsten van Woerden gecomen en wort daerontrent
soo furieus gevochten als oit gehoort is, en de Fransen
hebben daer seer veel volck verloren en veel treffelycke
Officieren. Hier worden van de naedemiddag ontrent 150
gevangenen ingebrocht, daer onder is de Hofmeester van
den hoer van Zuylesteyn, die seyt dat sijn hoer daer mode
dootgeschoten is.
Den

3en

sijn hier nog eenige gequetsten en gevangenen

binnen gebrocht , als mode de hoer de Bie , beer van
Alblasserweert , de heer van Amelisweert, de Cornel Seniski
en nog eenige andere Officieren. Van dage isser weder
veel volck uytgetrocken.
Den 4en treckt hier veel peerdevolck uyt op voerage in
's Gravelant, en sullen gaen tot onder Muyden en Wesep.
•

Het canon en alles wort hier op de wal gereet gemaeckt.
Den

5e1 .

Men brengt de gevangenen naer Aernem en

die quartieren toe , tot wat intentie en wete niet. Hier
sijn van dage veel Franse gevangenen uyt het Prinsen
lager aengecomen , die gewisselt sijn.
Den

6en

is weder eenich volck uytgegaen , men meent

naer 's Gravelant toe; van dage is hier weder vuer op
den toren to Woerden gesien, of het een seyn is en wete
niet; men beset daer daechelicx de posten meer en meer,
want men daer noch het prinsenvolck vreest.
Den T en . Hier sijn weder al de schuyten geprest, men
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meent om volck naer Woerden te senden ; eenige schuyten sijn van dage afgegaen met cruywagens, schoppen en
spaden naer Woerden toe, dat sij seer fortificeeren en de
voorsteden afgebrant hebben.
Den Sen .

De persoon van den Doctor Velthuysen , die

gedespicieert was om naer Parijs te gaen , heeft het gerefuseert, ende is de persoon van den heer Manmaker,
heer van Cattendijck , daertoe gedespicieert, en heeft het
aengenomen , om de intressen van de provincie aen het
hof waer te nemen.
Den 9 en .

Het water is bier soo hooch als het bij men-

schen gedachten geweest is , en loopt bier in de stadt in
al de kelderen.
Den 10en . Van dage comt bier tijdingh, dat de Fransen hebben genomen vier vendelen van het prinsenvolck ,
en joegen het volck uyt een retranchement, dat bij Muyden
leyt. Men seyt Crevecoeur belegert, is, doch onseker ;
men hoort bier seer schieten , doch wete niet van waer.
Den li en gaen bier wel 5 a 6 hondert paerden uyt op
voeragie en hebben heel Emmenes uytgeplondert.
Den I Zen. De heer van Cattendijck eenige woorden
hebbende met den Gouverneur Stoppa over de inbilleteeringe van sijn buys , heeft geseyt, dat soo sijn hays daer
nyet van vrij is, hij niet naer Parijs wil gaen.
Den 13en hebben de Staten, om naer Parijs to gaen ,
gedespicieert de persoon van den heer Godin, heer van
Maerssenbroeck, die een dach twee drie sijn beraet heeft
versocht.
Den H en .

Het water begint seer to vallen , en is wel

een halve voet lager als geweest is. Van dage sijn 300
a 400 paerden uytgegaen naer Korthoef toe om foeragie,
daer de boeren haer begraven hebben.
Den 1 5en sijn bijcans al het peerdevolck gegaen nae
Korthoef, om dat to forceren , want de boeren haer daer
geretrancheert sijn; seer veel foeragie is van desen namidXXXI. J.

40

626

Historische aanteekeningen.

dach in de stadt gecomen, soodat de boeren alles geabandoneert hebben. Gisteren heeft de beer van Maersenbroeck
de commissie aengenomen, om van wege dese provincie
naer Parijs te gaen.
'Den 16en . Daer gaet seer veel volck nae Amersfoort
toe , want vresen daer voor het prinsenvolck.
Den 17n is bier eenich volck van de Prins gelost tegen
Fransen. Van dage is David-broer mede Commissaris
gemaeckt, om de differenten te slissen tusschen de borgers en soldaten.
Den 18en . Hier wort daechelicx noch veel volck verwacht en comers vast veel hoge Officieren binnen.
Den 19en is Joncker de Bidder van Groenesteyn, door
ordre van den Gouverneur vastgehouden. Den Gouverneur
liet de Staten laden , en heeft hem aen het gerecht overgegeven , alwaer een Fransman ingestelt heeft, die hem
mede examineren hoort. Het is omdat hij over het conserveren van landerijen gecontracteert heeft met M r Scanli,
sonder vveten van den Hartoch van Luxemburch of den
Intendant, en heeft selfs soo veel gelt op yder mergental
gestelt en daertoe gebruyckt den naem van den Hartoch.
Den Nen is weer veel peerdevolck uytgetrocken; daer
co' men veel Officieren in de stadt.
Den 21 en is veel volck nae de Vaert gegaen ,. en werkken noch daechlicx sterck aen de Vaert om te fortificeren.
Den 22 en . Hier gaat veel volck uyt, men seyt nae
Muyden.
Den 23en is den Gouverneur Stoppa nae de Vaert geweest om op te nemen de wercken , die daer gemaeckt
worden, en men leyt een wech aen de andere sijde van
den Rijn, want de dijck doorgestocken hebben aen de
ordinarisse wech.
Den 24ien. Van dage gaen bier al de ruyters uyt, eenige
nae Amersfoort en eenige nae boven toe , en eenige, soo
men seyt, nae Vranckrijck. Van dage sijn al de gevangen
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Officieren nae Nimwegen gebrocht, daer mede onder is
mijnheer Siniski.
Den 25 en seyt men, dat de Fransen gisteren wat slaech
hebben gehadt voor Muyden ; desen Bach is een partij van
200 man uytgegaen, en sijn geweest in Waverenveen,
daer geresisteert sijn.
Den 26" sijn veel gequetsten in de stadt gecomen, die
gisteren op partije sijn uytgeweest , en hebben veel volck
verloren, maer hebben daer een uytlegger genomen met
verlies van veel volck ; van dage sijn hier wel vijf schuyten
met gequetsten binnen gecomen.
Den 27 en comer bier noch weer gequetsten binnen , die
to Waverveen geweest sijn ; de Fransen hebben het dorp
van Waverveen veel geruineert en uytgeplondert etc. Van
dage seyt men , dat het garnisoen van Cuylenburch is
gecomen to Muyden, daer seer gerepouseert sijn geweest,
met verlies van veel volck.
Den 28 en is hier binnen gebrocht het ammonitie, dat
op den uytlegger is geweest, die in Waverveen genomen
is ge'weest. Van dage hoort men bier seer sterck schieten.
Den 29e1 is bier tijdingh gecomen, dat Castelneau heeft
gisteren Jaersvelt laten afbranden, om dat die van Holland geen contributie willen geven. Van dage zijn er
weder zes a zeven hondert man uytgegaen , waer onder
hondert Switsers, die Hessi commandeerde , om eenige
dorpen te gaen branders.
Den 30 en sijn de troupen weder gecomen , die gisteren
uytgegaen waren, en hebben een durpken gebrant, daer
maer tien of twaelf huysen staen ; de boeren waren daeruyt gevlucht.
Den 31 eu is de Hartoch van Luxemburch uytgegaen
met veel volck.
Den l e t November is de Hartoch weder te huys gecomen, sonder iets uytgerecht te hebben.
Den lets heeft de Hartoch het heele garnisoen in wa40*
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penen doen eomen , en heeft se alien verandert van logement, dat een groote moeiten onder de borgers gaf.
Den 3en is het regiment van Champagne ingecomen,
in plaets van de marines.
Den 4". Men hoort hier schieten met grof stuck, en
men meent se weer naer Muyden sijn,
Den 5" is hier weder eenich volck binnen gecomen;
van dage hoort men bier schieten.
Den 6en sijn bier een partij Fransen gegaen om te gaen
branden.
Den Ten hebben de Fransen Abcoude half afgebrant ,
hebben daer vijf of ses man verloren.
Den Ben is hier tijdinge gecomen , dat de Prins van
Orange soude Maestricht gepasseert sijn , en soo naer
Luyck gegaen.
Den gen .

Van dage is bier weer een partije uytgegaen

om te gaen branden.
Den Nen is hier 's nachts wel 1500 man uytgegaen.
Den 1 l en is bier weder eenich volck uytgegaen, en
eenige, die daechs te voren en 's anderen daechs uytgegaen
waren , weder ingecomen.
Den 12 e11 is bier eenich volck uytgegaen , om buyten te
gaen branden.
Den 13" comt tijdingh dat Luyck geaccordeert is.
Den 14en hoort men, dat de prine,envolck met de Spaense
tusschen Maestricht en Luyck geconjungeert sijn , en dat
Luyck geaccordeert heeft neutrael te sijn.
Den 15 en is bier tijdingh gecomen, dat de Prins met
de Spaense geconjungeert sijn en vlack nae Charleroy
trecken.
Den 16en sijn hier tusschen de ses en seven hondert
man getrocken nae Ter Meyden.
Den 17". Voorleden nacht hebben de Fransen geattaqueert het retranchement , dat voor Ter Meyden lach;
hebben veel volck verloren en verscheiden Officieren, soo
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loot als gequetst. De Cornel Castelnault is in sijn arm
geschoten en swaer gequetst , maer hebben van desen
middach wel in de seventich gevangenen daer van daen
ingebrocht , daer wel 14 a 15 seer gequetst waren ; Comte
de Seau commandeerde.
Den

Gisteren avont wierden hier wel in de seventich gevangene binnen gebrocht , die sij voor Ter Mey18en .

den gecregen hadden , waeronder eosin. Bodeweyn, de
Wit , Pamphil met alle sijne Officieren sijn het ontvlucht
en heel vroech gaen lopen ; de Fransen hebben daer
al ettelicke Officieren verloren; waren ses hondert man
sterck.
Den

De Colonel Castelnault is seer dangereus
sleek aen sijn quetsuer in den rechter arm , en de medi19 en

cijns hebben van dage geconsulteert om den arm of te
settee. Van den morgen vroech sijn hier weder veel volck
uytgegaen , men seyt nae Oudewater toe.
Den 20 en hoort men seeker, dat er wel 3000 a 4000
man , soo uyt bier als Woerden en IJsselsteyn sijn gegaen ,
en hoort men 's nachts en daechs seer sterck schieten.
Den 21 e it hoort men hier seker, dat het schieten van
Schoonhoven is geweest , en dat sij daer nae toe sijn geweest. Van dage comt bier weder veel volck, soo te peert
als te voet in, seer gefatigeert dock sonder jets gereusseert te hebben. Van dage seyt men seker, dat het Casteel
van Montfoort door de Fransen opgesprongen is en sal
vorders gedemolieert worden.
Den

22 en is Castelnault sijn arm afgeset.
Den 23 en sijn de gecommitteerden van de Staten tot

den Gouverneur Stoppa geweest , om te rapporteren den
eys van den beer Intendant, die 's maens 30,000 rijcxdaelders eyst en soo veel voor de maenden , die geen contributie opgebrocht hebben, alsmede 1600 bedden met haer
dekens.
Den

24en is

voorleden nacht ten drie uren Castelnault
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overleden. , Den Intendant, den Hartoch en den Gouverneur Stoppa besoigneeren daechlicx seer.
Den

25 en .

Van desen avont is Castelnault seer magni-

fieck en met grate quantiteyt van flanabouwen begraven.
De Intendant wil binnen drie dagen 1600 bedden en dekens hebben, en sal se uyt de huysen gaen halen, waerop
de Vroetschap vergaderende , hebben geconsenteert tot
achthondert.
Den

26en

hoort men hier seer schieten , doch waer van

daen wete niet.
Den 27 en wort hier yder van eenige qualiteyt aengeseyt,
een betide te moeten brengen 's anderdaechs. Van dage,
brengen al de borgers bedden, yder in sijn kerck van still
parochie ; de Intendant eyschte noch 400 lakens.
Den 28 en . Van dage gaet er weder 100 man uyt.
Den 29 en -hoort men bier seer schieten. Van dage wort
er in de St. Pieterskerck veel molderen haver geleyt , soo
dat de Fransen in de St. Janskerck sullen predicken.
Den 30en hoort men bier seer schieten , maer wete niet
waer van daen.
Den l en Xb. comen hier goede tijdinge van boven, als
dat de Prins Duras soude volgen.
Den Z en . Van dage vriest het sterck , soo dat nu veel
volck uytgaet , alle schuyten worden geprest, om aen de
Officieren te geven om foeragie te halen , soo dat de magasijnen niet willen aenspreken.
Den 3 en is hier 's nachts veel volck uytgegaen.
Den 4en sijn bier eenige gequetsten binnen gecomen ,
die in de Ronde Veenen geweest sijn, daer veel volck
van den Prins leyt en Prins Maurits self is.
Den

5en

comt goede tijdinge van boven, dat Valcken-

burch over is aen het prinsen volck, Tongeren geblocqueert , en soo nae Maeseyck gingen.
Den b en is op de Neu een trompetter eerst levendich
de hant afgehouwen , en daer nae gerabraeckt , die sijn
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Ritmeester woude ombrengen , op sijn bedde leggende en
alreets seer gequetst hadde.
Den 7 en is vastgestelt, dat die het heerstedegelt nae
maendach of dingsdach niet betaelt, dat die sullen aen
den Intendant overgelevert worden.
Den 8" vriest bet hier seer sterck. Den Intendant laet
de bedden wech halen , persisteert bij sijn voorgaende petitie van 30000 rijcxdaelders 's maens. Van dage gaet veel
volck uyt.
Den 9en comt hier tijdinge, dat de Spaense met het
prinsenvolck louden Charleroy berent hebben. Van dage
heeft de Intendant de heeren Ontvangers van de generale
middelen bij hem ontboden , en belast Been gelt of intresten meer te betaelen.
Den 10en . Gisteren hebben al de heeren van de Vroetschap yder drie gulden gegeven , overmits sij exempt sijn ,
en sullen dat alle maendach continueren ; de andere leden
sijn daer seer tegen en willen daer niet in consenteren ,
om vans gelijcke te doen, sal geimploieert worden , om de
arme borgers te soulageren.
Den li en is bier veel volck uytgegaen met eenige granadiers; het belegeren van Charleroy continueert.
Den 12" is hier veel volck, jae wel twee dusent man,
ingecomen om een exploict te doen , en men seyt van dit
garnisoen mede wel drie a vier dusent man sal uytgaen.
Den 13e1 . Door het dooient weer worden de Fransen
belet haer desseyn te voltrecken ; het belegeren van Charleroy continueert.
Den Hen .

Men begint hier weder de troupes bij malcan-

der to brengen ; gisteren heeft de beer van Dijckvelt bij
den Intendant geweest, en al hoge woorden gehadt over
eenige schattinge.
Den 15 en comen brieven , dat het prinsenleger opgebroken is van Cbarleroy, Louvigni de hack afgeschoten en
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noch eenige gequetst, dat grote couragie aen de Fransen
geeft.
Den Hen. Hier wort alles gereet gemaeckt om te marcheren naer Hollant toe met artillerie, grote amonitie en
wel twaelf dusent man.
Den 17en gaen hier, als hier rontom , wel twaelf dusent
man uyt naer Hollandt toe met alle bedenckelijcke amunitie. Men vreest seer voor den Haech ; men bout de
poorten gesloten.
Den 18en . Nae dat de troupen uytgegaen sijn, heeft
het een uur of drie daer nae beginners te sneeuwen en
continueert noch met groten dooy; regent seer sterck
's avonts.
Den 19 e1 is het weer een weynich opgeclaert , maer
vriest niet dat beduydent is ; men hoort noch van de uytgegaene troupen niet ; men hoort altemet schieten , maer
niet doorgaens; de poorten blijven noch gesloten. Van
dage heeft het weer seer gedooit, met regen, en 's avonts
met regen en wint. Het schieten heeft van dage seer gexontinueert.
Den 20en . Van dage court tijdingh, dat se Nieuwerbrugge hebben verlaten gevonden, Bociegraven en Swammerdam verbrant. Sij hebben seer in het water geweest
. ....
en ettelijcke veel uren tot over de kmeen door 't water
gemarcheert , het peerdevolck conder niet bij comen.
Den 21 en worden al de schuyten geprest , our het volck
wederom van Woerden of te haler', daer het onmogelijck
is te voet te comen door het grote water; men seyt er
noch veel in 't water sitten , het paerdevolck is al veel
wederom gecomen.
Den 22 en . Tusscben den saturdach en sondach 's nachts
kwam de Hartoch te buys met sijn trijn ; van dage court
er veel voetvolck , alsmede noch paerdevolck t'huys ; het
verbranden van voorgeseyde dorpen continueert ; de doey
continueert noch sterck en is sacht weer.
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Den

23 en .
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Men hoort seer furieus schieten ; het volck

is noch niet alle weer gecomen; men prest alle schuyten,

soowel platbodemen als andre, om het volck af te halen ,
want se Hoch in het water sitten.
Den

24en

worden noch al de schuyten naer Woerden

gestuert, om soldaten af te halen, maer sijn er noch soo
heel veel niet gecomen; men seyt daer al veel verdroncken sijn. Men hoort noch seer schieten, en de Luitenant
Colonel Stoppa gaet van dage nae Parijs, maer meent
haest weer te comes.
Den

25 en .

Hier wordt geseyt , dat de Colonel Pin et

Vin, die de . post van Nieuwerbrugge schelmachtich verlaten heeft, bij de cop is gevat met sijn bijhebbende Officieren, en hij onthooft, de andere gevangen genet en verhoort. Sijn Hoocheyt, de Prins van Oranje, is weder in
het leger of in den Hage.
Den

26en ,

De troupen , die nae Nieuwerbrugge etc.

geweest sijn, sijn noch niet alien weder gecomen, de Switsers marcheren noch, bet paerdevolck is weder nae boven
toe , yder in sijn quartier.
Den 27 en . Noch sijn de troupen niet thuys gecomen.
Van desen morgen heel vroech is te Hamden een attaque
geweest van een schuyt , daer het prinsenvolck op was,
tegen twee schuyten, die volck van Woerden afhaelden,
en siju eenige Fransen doot gebleven.
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PRINSELIJKE OPV0EDING))
Monseigneur.
Je manquerois essentiellement a mon devoir,, si je ne
me hAtois de communiquer a votre Altesse un evenement
inopine, dont la premiere connoissance m'avoit mis dans
un embarras plus grand, que je n'en avois essuid de ma vie.
C'est le temoignage eclatant de la grande confiance que
L. L. A. A. et S. viennent de me Bonner, en me chargeant de la premiere place , pour veiller a l'education des
jeunes Princes.
Dans une conviction pleniere de mon insuffisance travois
fait a L. L. A. A. an sincere aveu du manque des talons
et des qualitdz necessaires pour reussir,, et combien j'etois
persuade que mon zele n'y saffisoit pas mais la maniere
gracieuse, et beaucoup trop flatteuse pour moi , qui a
accompagne la reiteration de cette marque signalee de
bonte, m'a fait mettre de cote touter les raisons , qui naturellement devroient y mettre obstacle, et je me Buis
resolu de me charger d'un poste trop au, dessus de mes
forces, dans l'espoir du support qui jusqu'ici a si heureusement fait voir son influence sur les illustres Eleves.
La bienveillance, dont Votre Altesse m'a toujours honoree, me fait esperer,, qu'Elle voudra bien agreer une
resolution qui n'a d'autre but que de servir ma patrie en
tachant de cOoperer au bien-etre futur de deux Princes,
nez pour faire la gloire de cet Etat, le soutien de l'illustre
Maisen et le bonheur d'une nation libre.

1) De volgende stukken, afkomstig uit het familiearchief 4n den
Baron van Lynden van Hemmen, hebben betrekking op de opvoeding
van de zonen van Prins Willem V, waarvan de zorg door den Prins
aan den Heer Baron Willem van Lynden van Hemmen was opgedragen.
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C'est en me recommandant tres respectueusement a
l'honneur de sa bienveillance , que j'ai celui d'etre avec la
plus profonde veneration ......
Au Due.')

Monsieur.
La crainte, que S. A. R. pourroit attribuer a une indifference, a une forte presomptueuse, ou bien a une
modestie affectee, un dela' , uniquement fonds dans une
conviction parfaite de son insuffisance, me fait rompre
malgre moi un silence qui m'a paru dour. Car je vous
avoue, Monsieur, que j'ai de la paine a me defaire de
mon etonnement, de ce qu'on a voulu jetter les yeux sur
moi , pour me confier un poste, qui interesse si fort tout
l'Etat, tandis que je ne me connois pas ces talons naturels , sans lesquels it est presque impossible de reussir, et
n'aiant d'autre guide a amener pour me conduire sur cette
route nouvelle, que mon zele et un peu de bon sons.
Ce n'est done pas sans emotion que j'obeis aux ordres
de la personne Auguste qui a bien voulu Elle memo Bonner une ebauche de quelques devoirs et maximes qui doivent faire partie du plan general de l'education projettee,
en voulant que je m'expliquasse librement sur cola, et en
accompagnant ses intentions avec des expressions si gracieuses et si flatteuses a mon egard, que mss desire seroient a leur comble, si jamais je pouvois m'en rendre digne.
Je me trouve done, Monsieur, pleinement convaincu,
qu'u.ne bonne harmonie entre ceux, aux quell sera confie
le soin de reducation des Princes, tie memo qu'un travail
conduit par des memos principes, doivent etre le fondement
sur lequel l'edifice doit etre construit, pour rendre a tout
l'ouvrage la solidite desiree, et par consequent qu'on ne
1) lie Hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk Wolfenbuttel.
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scauroit avoir trop a coeur, de contribuer a etablir et a
conserver cette union d'esprits et de principes.
Il n'est pas moins vrai, qu'un caractere, qui scait faire
usage dans le besoin de la douceur et de la fermete , en
mettant en oeuvre a propos ce melange heureux, soit tres
desirable, et devroit faire l'appanage surtout de celui qui
occupera la premiere place. Promettre, de ne jamais s'en
ecarter dans la practique, feroit naitre des justes soupcons
de presomtion.
Quoique la partie de l'instriction seroit principalement
du departement du sous-Gouverneur et du Precepteur, et
que cette branche de l'education ne demanderoit qu'une
inspection generale de la part du Gouverneur, on sent
cepandant la grandeur du devoir, pour coOperer a former
des jeunes coeurs a la vertu; de ne laisser echaper aucune
occasion qui pout se presenter, pour inspirer a deux illustros
eleves des sentimens de candour, de probite, de droiture
et de respect pour la religion , de les encourager dans cos
sentimens et de Bonner a leurs caracteres le plus haut
degre possible de bonte et d'elevation.
Les devoirs de visitor du moins une fois par jour les
eleves, lorsqu'on se trouvera dans le memo lieu, et qu'un
n'en sera pas empechd par maladie, on autre raison valable, — de diner au moins deux fois par semaine avec eux, —
de les accompagner, lorsqu'ils se presenteront en grande
compagnie ou en d'autres occasions publiques (excepte a
cheval , exercice, dont l'habitude est perdue par un laps
de terns de plus de 30 ans), — de tacher d'etablir et de
conserver le bon ordre parmi ceux qui composeront le menage des jeunes Princes, et que chacun fasse son devoir,
etc. soot moins penibles et souffrent moins de difficultez.
Aussi communiqueroit on volontiers aux Princes le peu
de lumieres, que l'experience et l'application ont fait acquerir dans la constitution et le Gouvernement de la Republique, et en ce qui compose le droit public du pais. On
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s'en feroit meme un devoir et un plaisir tout particulier.
Par raport aux absences, -- outre celles qui seroient necessaires pour assister aux assemblees des Etats , elles
pourroient se borner a 3 ou 4 semaines par an , pour arranger ses affaires domestiques dans la Province.
Au reste, comme ce poste paroit n'avoir rien de cornmun avec les autres charges de la Cour, it n'y auroit aucane pretention par raport au rang; mais on souhaiteroit
comme une marque distinctive de Bonner la livree de la
Cour, aussi longtems qu'on auroit l'honneur d'etre attache
aux jeunes Princes en vertu de ce poste. Et comme aucun
motif d'interet ne peut engager d'accepter un honneur
qui exige des devoirs, auxquels on sent qu'on no pourra
satisfaire que tres imparfaitement, on s'en raporteroit entierement par raport aux appointem.ens a tout ce que
L. L. A. A. trouveront bcn.
Voila, Monsieur , en raeourci , ce que jai cru qu'on
desiroit de scavoir. Laveu naif et sincere, fait d'apres un
mur examen de soimeme, qui se trouve a la tete de cette
epitre , dolt necessairement diminuer de la trop bonne
opinion, qu'on peut avoir concu. Si malgre cela on persisteroit dans les lames sentin3ens , et qu'on voudroit une
determination positive, elle sera fondee sur l'espoir, que
le support de S. A. R., joint aux heureuses dispositions,
qui se manifestent dans les jeunes Princes, de meme que
l'indulgence de L. L. A. A, pour toutes les imperfections
et les inadvertances, qui seront toujours involontaires,
faciliteront les foibles efforts, qu'on voudroit faire pour
attendre le but desire.

Extraits des preceptes d'une Auguste et respectable
Mere pour la conduite de son Fils.
De l'application a ce qu'on apprend. La correction de
ses defauts. Pour etre aime d'une nation it faut s'en at-
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tirer l'estime. Connoitre et pratiquer les devoirs generaux
imposez a tous les hommes. Les manieres exterieures influent sur les jugemens, qu'on Porte de nous. La confiance des autres en vous est necessaire pour concilier
les differens, et qu'on vous choisisse pour juge. La necessite de se connoitre soi memo. Bien etudier et pratiquer les regles de nOtre conduite morale et les moiens
de former nOtre caractere. Les connoissances pour nOtre
conduite et celles qui eclairent l'esprit doivent aller de
pair. Le fruit des etudes dans Page tendre est d'apprendre sa conduite a venir, ses devoirs et la maniere de les
remplir. Avant tout de l'ordre dans toutes choses. Le
bonheur de l'homme est incompatible avec le desordre.
De l'ordre dans ses idees, qui produit de l'ordre dans les
actions (et de la clarte dans la communication a d'autres).
La raison et la revelation fournissent les lumieres , pour
se former a la vertu, et se connoitre soi meme, l e regle
de la raison : „de bien examiner la nature des biens et
des maux , et d'en observer avec soin les differences, afin.
de donner a chaque chose son juste prix." 2 de regle :
„que le vrai bonheur ne scauroit consister dans des choses
qui sont incompatibles avec la nature et l'etat de l'homme."
Les biens et les maux sont spirituels et corporels, reels
et veritables, ou faux et apparents, de courte ou de longue
durde, presents ou a venir, communs et universels ou
particuliers. Le bien du tout est le veritable bien, celui
d'une des parties en opposition' a celui du tout, un veritable mal. Comme les lumieres de la raison et de la revelation ne peuvent etre en contradiction , puisqu'elles
viennent de la memo source, de meme les biens corporels
et spirituels ne peuvent pas etre en oppositiou , puisqu'ils
viennent aussi tous les deux du Createur. L'ame doit etre
la maitresse du corps. Si l'on ne travaille jeune -a vela
on ne parviendra jamais a domter ses passions. Une sage
defiance de soimeme, s'etendant sur tous les jugemens
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qu'on porte des personnes et des choses, soit en bien soit
en mal. Le plus pernicieux defaut est la presomtion. La
plus aimable qualite est la modestie. L'obeissance et la
docilite, suite de la modestie et de Phumilite dans les jeunes
gens vis a vis de leurs maitres. Eviter toute dispute, qui
tend moins a chercher la verite que pour soutenir un sentiment contraire a celui qu'on avance, par des raisons
specieuses , souvent fausses. Il faut se defier de ses gouts
et inclinations, quand ils sont interessez dans le jugement
que nous portons. L'instinct moral difere de la raison:
que celle-ci ne se decide qu'apres un mur examen. Attention soutenue a tout ce qu'on fait. Coup d'oeil observateur qui tire parti de tout. II faut etre tout a ce qu'on
fait , pour bien reussir.
On goute une veritable satisfaction , lorsque la conscience
nous dit, que nous avons observe les preceptes de Dieu
et rempli nos devoirs. Tout attachement excessif pour ce
qui peat nous faire oublier nos devoirs, cause un desordre
moral ou phisique. Les passions ne sont jamais satisfaites
et les desirs vont toujours plus loin. On pent plus aisement prevenir l'empire du corps ou des passions sur lame,
que de reprimer cet empire une fois etabli. Les desirs,
les gouts , les inclinations de la tendre enfance sont les precurseurs des passions dans un age plus avance. L'on n'a
qu'a vouloir tout de bon , pour moderer ses desirs; maid
la force morale , tout comme la force phisique, acquiert
des accroisemens par l'exercice, et les petits triomphes conduisent aux plus grands. Il n'existe point de foiblesse
d'ame pour quelqu'un qui est fermement resolu de bien
.faire. Un corps infirme, une ame mal organisee et une
mauvaise instruction sont des obstacles reels a la perfection.
Un jeune homme , qui jouit d'une bonne sante, d'une
constitution robuste, d'une ame tres bien organisee, qui
convoit les objets tres vite et tres bien, qui pent juger
sainement des choses et former quelquefois de bons raison-

640

Prinselijke opioeding.

nemens, lorsqu'il s'en donne le tems, dont l'education n'a
pas eta negligee, et auquel on a tache, des la plus tendre
jeunesse, inspirer des principes de vertu et de pieta, mais
qui par manque d'attention et pour ne vouloir se corriger
de ses defauts, ni resister a de mauvais penchans, et regler
ses desirs, se laisse subjuger souvent par eux , contracte
tous les defauts de la foiblesse du caractere, succombe a
la plus legere tentation, devient dans un age plus' mur
non seulement l'esclave de ses passions et phantaisies , mais
aussi celui des passions et phantaisies de ceux qui l'entourent, court a sa perte, forge son propre malheur, et est
un homme perdu, en servant de miroir aux autres, pour
eviter un ecueil si dangereux. Quoique la perfection soit
audessus de la nature humaine, it faut toujours tacher d'en
approcher le plus pres possible. C'est Dieu qui le veut.
Il n'y a rien de plus dangereux pour les Princes que les
flatteurs, rien de plus heureux que les veritables amis. Il
depend d'un Prince bien instruit et attentif, d'eloigner les
uns et de s'attirer les autres. Une etude approfondie de
soimeme, et de ceux qui nous approchent, empechera toute
illusion a cet egard, et une repugnance decidee pour les
uns, avec un penchant naturel pour les autres, fera bientOt
taire les premiers et parler les seconds. La religion offre 1
les plus grands secours a quelqu'un qui tache a combattre
ses vices ou foiblesses, et se fortifier dans la pratique de
la vertu. Il faut de la grandeur d'ame pour avouer ses
torts, ses fautes et ses defauts pour les reparer autant que
possible , et pour y parvenir, it faut s'y accoutumer des
sa jeunesse. L'amour de la verite attire l'approbation de
Dieu et l'estime des hommes. Vrai et consequent dans
ses discours et dans ses actions attire la confiance de ceux,
qui nous approchent. Les grands ont besoin de beaucoup
plus de precautions que les autres hommes, pour que la
verite, soit agreable, soit desagreable, puisse les approcher
en tout tems. Si l'on s'ecarte de la verite dans les baga-
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teller, on est juge capable de pouvoir s'en ecarter dans
les grandes choses, cepandant une sage prudence permet
quelquefois d'etre reserve sur quelques veritez ; ce qu'on
dit, doit etre vrai, mais on n'a pas besoin de dire tout
ce qui est vrai. Il y a des cas ou le bien de l'Etat ou des
personnes exige le secret. Ern caractere ouvert est la
marque d'une intrepidite genereuse. La politique paroit
admettre en quelque sorte le mensonge officieux, ou plutOt
la feinte, pour detourner le mal ou procurer un grand bien
a l'Etat, du moins l'usage en est universel (rien de plus
juste que la notre ladessus); s'il est permis dans la societe,
cela est plus delicat. Ce qu'on a promis , it faut le tenir,
fut ce a son propre dommage. Aucun bonheur re-el, si
l'on ne remplit pas les devoirs de son etat. Les comparaisons d'un Etat avec l'autre clochent toujours, par ci, par
la ; chaque pais a ce qui lui est propre, et ne convient
pas a un autre pais. L'idee avantageuse, qu'on pent inspirer a d'autres sur son caractere moral et son application a l'etude des connoissances necessaires, fait naitre
l'estime et celle-ci la conflance, avec laquelle l'homme
d'etat et le militaire parviennent a la reussite des choses
les plus difficiles. L'impartialite et la justice doivent regler la bonte et la bienfaisance d'un Prince. Le courage
de l'ame et une sage fermete fait l'homme grand jusque
dans les revers. La valeur doit etre reflechie. Celui qui
craint Dieu , ne craint pas les hommes. La defense de
l'opprime et de l'innocence ; dire des veritez desagreables
quand le devoir l'exige, et lorsqu'elles sont contraires a
nos interets , notre credit , nos possessions; l'aveu et la
reparation de ses torts , de ses erreurs; reprimer ses passions, voila des objets qui exercent une autre espece de
courage , qui est tres superieur a l'autre. La bravoure
n'est pas une suite du courage de l'ame, et pent resider
dans un caractere foible. L'apropos en toutes choses est
le grand art pour trouver.
XXXI. J.
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Voorschrift, waarna de Heer Opperhofmeester bij
de opvoeding van den Kroonprins van Zweden
en van de overige Koninglijke Erfprinsen zig
gedragen zal (Fragment).
1.

De eerste les en de eerste pligt, zo wel voor regen-

ten als onderdanen, is eene ware erkentenis en vreese
Gods. Eene bloote erkentenis is niet genoeg. Het hart
met zijne ingeschapene begeertens moet gezuiverd en geheiligd worden aan hem, die Heer over alles is en aan
den mensch levee en beweging geeft. Hoe meer zijne
Kon. Hoogh. tot eerbiediging van het Hoogste Wezen wordt
aangespoord, zo veel meer zal dezelve gebragt worden tot
erkentenis van zijne eigene nietigheid, en van zijne gelijkheid aan andere menschen, die alle bij hunne komst in
de wereld , in hunnen levensloop en in de algemeene verkeering i) te zamen ellendig, en zonder genade alle verdoemelijk zijn.
2. Daardoor worden ook die zedelijke lessen voor Z.K.H.
eene uitoefening van alle christelijke en burgerlijke pligten.
Hoogstdezelve heeft tans die pligten te betragten , die den
mensch in en buiten de maatschappij betragten moet. Naderhand zal dezelve ook die geene moeten in acht nemen,
welke de Koninglijke waardigheid in 't bijzonder vordert.
Bij overweging van de laatste is noodzakelijk , dat aan
Z.K.H. nieuwe grondbeginzelen van de Oppermagt en hare
rechten ingeboezemd werden, welke na de Regeringsform
geschikt zijn, en dit vereischt eene zo veel te grotere
naauwkeurigheid, alzo verscheide zedelessen , of uit vrees
en eigenbelang, Of uit vooroordeelen voor de wiize van
regering, waaronder men zig bevind, veelal de waare grond-

1) verwaudlung. Dit stuk is uit het Hoogd. vertaald. Van daar de
Hoogd woorden op den karat,
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beginzels niet hebben opgegeven., of ook niet klaar genoeg
uitgedrukt, op eene wijze, dat zij voor grondbeginzelen
kounen worden aangezien.
Op deze wijze zal Z.K.H. overtuigd worden , dat niemand een geboren slaaf is, noch na de Goddelijke, noch
na de natuurlijke wetten. — Dat Koningen als menschen ,
en niet als Koningen geboren worden. Dat zijne grootheid den eersten oorsprong ontleent van 't welbehagen van
't y olk , en van de voorstelling van 'tzelve , die die Hoogheid hem opgedragen heeft. — Dat daarom 't y olk een
onbetwistbaar regt heeft, om de hoogste magt en de daarmede verbondene regten ') aan zig te behouden , voor zo
verre als 'tzelve die magt tot nut en voordeel van haar
zelfs en van de maatschappij nodig oordeelt. — De Godsvrugt versterkt deze zedelijke waarheden zo veel te kragtiger, daar men zeggen kan , dat God , die alles vermag,
niet met geweld , maar over een vrije wil heerschen wil.
Daarom is het eene vermetelheid tegen God, dat men
menschen tot slaven waken wil, evengelijk het eene geweldenarij tegen menschen is.
3. Deze twee principes , godvrugt en zedekunde zullen
Z.K.H. verder eene meerdere agting voor de grondwetten
van 't Rijk geven en denzelven leeren kennen de pligten,
die hij tegenswoordig en in 't vervolg aan 't Rijk verschuldigd is.
Z.K.H. zal daardoor onderrigt worden in de volgende
zaken : De Koning regeert en zij gehoorzamen 2), beide na
de wetten. — De Rijksraden zijn de eenige en wettige
raadgevers van den Koning in de verklaring en in de
uitvoering der wetten. — Het beste verstand en de beste
wil zijn altijd menschelijk en aan dwaling en verkeerdheid
onderhevig. — Met een woord, de Koning heeft raad
nodig, en de zekerheid van een vrij y olk vereischt , dat
]) gerechtsame.

2) gehorchen.
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zulke Raaden aan 't yolk verandwoording en genoegdoening
schuldig zijn. De Stenden van 't Rijk oefenen volgens
hun recht de magi, om wetten te maken , 'twelk zelfs
't belang van den Koning medebrengt. Want die 't yolk
representeert en die tot bevordering van 's yolks welvaart
geroepen wordt, kriigt zijn wensch, wanneer de beste wetten en de nuttigste inrigtingen gemaakt worden. En
daarin moet vooral de grootste zekerheid bij de Rijksstenden te vinden zijn , omdat zij zelve bet nut of de schade
daarvan 't allermeest ondervinden , wanneer in deze zaken
verzuim of onagtzaamheid plaats heeft.
De Rijksstenden hebben 't bestuur over de inkomsten
en uitgaven. De schattingen zijn voor eene geliefde Overigheid een vrijwillig offer van dankbaarheid. Daarentegen
veroorzaken dezelve in een absolute ') regering dikwijls
klagten en een heimelijk ongenoegen, niet omdat ze ondragelijk zijn , maar omdat ze afgeperst worden.
Wanneer nu Z.K.H. onderwezen wordt omtrent de gesteltheid der C
' ollegien en der zaken , die tot dezelve behoren , alsmede omtrent de orde, waarmede de zaken van
't Rijk en andere behandeld worden , welke de welvaart
van private perzonen raken, zo blijkt klaar, dat de Koning
alle magt en kragt heeft om goed te doen , en dat hij
alleen daarvan de eer heeft en de erkentenis van de onderdanen , terwijl , als 't antlers uitvalt, de verandwoording
op den Rijksraad incumbeert.
Een Geheime Raad van een absolut 1) Beer staat dikwijls
daarna, om meester van zijn zaak te worden, om zig daardoor meester van de Rijksregering te maken. Daarentegen moet een Raad, die aan de wetten gebonden is, zijn
bescherming onder dezelve zoeken en dezelve tot zijn rigtsnoer houden. Hierdoor is een Koning minder blootgesteld voor verleiding , hoe meer zig zelfs overgeeft 2) de
1) unumsehrinkten.

2) -iiberlassen.
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Rijksbestellingen aan te nemen '), zo veel te meer van
't succes verzekerd.
'Tit doze grondbeginzelen konnen vele pligten worden
afgeleid, welke God en 't geweten den Koning opleggen ,
en die of van andere regeringswijzen geheel onderscheiden,
of ook onder een vrij yolk meer nodig zijn, en welkers
verzuim daarom zwaarder en gevaarlijker is.
Een Zweeds Koning stelt een volkomen vertrouwen in
den Rijksraad , volgens zijn eed , en tot zijn eigen en des
Rijks zekerheid. Daarentegen zijn in eene absolute 2) regering des Konings eige waakzaamheid en een minder vertrouwen op zijnen Geheimen Raad dikwerff voor beide
uuttig.
Een Zweeds Koning zoekt meer van zijne onderdanen
bemind als gevreest to worden , meer eene vrijwillige als
eene gedwongene gehoorzaamheid. Vrees en dwang worden
bij een yolk niet gevonden , als bij de zulke die een
..... 3) geweten hebben.
De rijkdommen der onderdanen zijn eene verzekerde
voorraadkamer, als 't Rijk ze nodig heeft. Daarom zoekt
een Zweeds Koning derzelver welstand en de verbetering
in hun bestaan als of 't zijn eigen was , terwij1 daarentegen in absolute regeringen de rijkdommen en 't vermogen

der onderdanen dikwijls als gevaarlijk voor 't Hof worden
aangezien.
Weldadigheid en geregtigheid moeten altijd to zamen
gaan, want de wet weegt een ieders verdienste , welke
wel is waar hare innerlijke waarde Diet verliezen , maar
wel derzelver belooningen , die kwalijk uitgedeelt worden.
Een vrij y olk werkt ten besten voor den Koning en,
't Rijk, want 't geniet zelve , nevens den Koning, de vrugten daarvan. Daarom verdenkt men niet zonder reden
diegene, die zig op een grotere trouw als de overige be1) ubernehmen

2) uneingesehrdakten.

3) verletztes.
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roemen en hunne zaken met verkleining van andere verrigten.
Onderscheidene begrippen kan men bij een vrij yolk niet
vermijden door de voorzorg van den Koning worden zij
zelfs nuttig , daar rhij aan alle eene gelijke bescherming verleent, en daar niemand veroordeeld wordt als na zijne daden,
en die daden wederom niet anders als volgens de wetten.
Veel zoude nog ten dezen opzigte tot nodige erinnering
breder kunnen worden aangevoerd, dog 't geen gezegd is,
zal genoeg zijn , om te weten , deels hoe de Koning en
zijne onderdanen na de grondwetten van 't Rijk en tegenovergestelde pligten , aan gemeenschappelijke bedoelingen
en aan een en 't zelfde genet van de voordeelen gebonden
zijn; deels ook de wijze waarop de zedenleer met een bestendige toepassing op 't Rijksbestuur kan geleerd worden.
En in beide de gevallen zullen de religie en de gedagten
van eene aanstaande rekenschap de sterkste beweeggronden opleveren.
4. Dog moet men ten 4en letters , dat de historie te
gelijk daartoe dient om Z.K.H. in de zedenleer en de
voorgem. principes der regering te versterken. In 't bijzonder konnen uit de Zweedsche historic grote voorbeelden
van Zweedsche Koningen ontleend worden, niet alleen ten
opzigte van dapperheid in den oorlog, maar ook met opzigt tot nuttige inrigtingen voor 't Rijk , als in 't oeconomique of huishoudelijk bestuur, commercie en fabricquen ,
welke de voorzorg van een Regent waardig en op zig zelfs
de aangelegenste voorwerpen , en zodanige

Tableau de l'oeconomie du terns pour an Stadhouder
de la Republique dans l'exercice de ses differentes charges.
SysOme et ordre. Il ne suffit pas qu'un Stadhouder se

devoue en entier aux devoirs de son etat et des charges
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qui lui sont imposez; s'il ne s'y emploie avec un systeme
de conduite et avec de l'ordre dans le mechanique de ses
occupations ; s'il veut tout faire luimeme ne pourra
jamais tenir cette chaine generale de l'ensemble du travail ,
qu'il doit sentir continuellement dans ses mains.
Detail par d'autres. Le Stadhouder , dont le devoir

qu'exigent ses differens postes, est si etendu et si varie,
qu'il ne peut entrer dans thus les menus details, sans
negliger des branches essentielles de sa direction et sans
risquer qu'en bien des choses la confusion s'en mole, ne
doit jamais faire ce qu'il pout faire executer par d'autres,
ne fut ce pas memo aussi bien, qu'il le feroit luimeme,
pourvu que ce soit d'une maniere suffisante.
Choix des personnes. Tine inquiettude minutieuse ne doit

pas entrer dans son esprit, qui dolt voir les choses en
grand et dans leur ensemble , et diriger ses operations en
consequence, sans etre cepandant indifferent aux details.
Le choix des personnes, pour travailler avec et sous lui ,
decidera de son intelligence a cet egard.
Separation du travail. Le travail complique du Stadhouder,
qui se trouve a la tete de la grande direction des interets de la Republiqe en dehors, et de ceux des Provinces
en dedans et entre elles, comme aussi de ceux des membres d'Etat, qui component le Gouvernement dans les
Provinces, ne lui permet pas de lire ni tous les memoires
qui lui sont presentez, ni toutes les lettres, qui lui sont
ecrites, ni memo quelquefois toutes cellos qu'il signe.
faut done qu'il supplee avec intelligence aux sacrifices que
lui imposent et les limites du tems et les bornes de ses
facultez. Il faut adopte une methode , a l'aide de
laquelle it puisse discerner aisement ce qui exige de sa
part une attention detaillee , et ce dont it lui suit de
saisir ]'objet principal comme aussi ce qu'il doit connoitre
par luimeme, et ce qu'il peut confier a l'examen des personnes, dont it a eprouve le caractere et le jugement.
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Arrangement des papiers. L'execution de l'article prece-

dent doit amener naturellement de l'ordre dans l'arrangement des papiers, en evitant des amas inutiles; ce dont
la necessite et rutilite se manifestent par une experience
journaliere.
.Arrangement des heures. La distribution reguliere de tous

ses momens est infiniment necessaire. L'on ignore le
prix du tems et le moien de le mettre a profit, lorsqu'on
n'a pas des heures marquees pour chaque travail, ou si
l'on se laisse interrompre sans cesse par des objets etrangers a celui, dont on a vOulu s'occuper.
Audiences publigues. Les audiences publiques, trop tirees

en longeur,, soot une veritable perte de tems. Le Stadhouder en donnant l'attention requise a l'affaire , dont on
a cru devoir l'entretenir, n'a pas besoin d'entrer en des
details superflus, ou d'y meler sans necessite des objets
etrangers a celui dont it est question. La methode, qui
peat le plus abreger ces audiences et qui par consequent
peat gagner du tems pour le Stadhouder , est la plus preferable. Celle par exemple de faire une apparition dans
la salle de compagnie pour depecher a la fois tous ceux
qui n'ont rien de particulier a dire, ou ne viennent quo
pour annoncer leur arrivee ou leur depart , et cela avant
les audiences particulieres, desquelles cepandant it paroit
convenir qu'on soit aussi menager que possible , quoiqu'il
faut en avoir de reglees , pourqu'un chacun puisse approcher le Stadhouder, et pour donner lieu, que la verite ,
qui sans cela resteroit quelquefois cache a ses yeux, puisse
se decouvrir. La methode proposee previendroit beaucoup
de murmurer secrets de ceux qui attendent des heures,
pour ne voir qu'un moment la face du Stadhouder.
Conseil et ses avantages. Tine conference reglee a de cer-

tains jours de la semaine et a une heure fire, avec quelques personnes choisies et capables , ou composee des
Ministres d'Etat et de quelques membres du Gouverne-
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ment, a la quelle sont appellez de tems a autre des officiers , soit de terre soit de mer, ou d'autres personnes
selon les matieres, qu'on veut examiner, doit etre le pivot, sur lequel le traitement des affaires publiques par le
Stadhouder tourne, et doit fixer la confiance generale dans
le maniement des affaires qui sont du departement du
Stadhouder. Celui-ci sortant d'une telle conference, dans
laquelle une affaire qui trotte , aura ete discutee (independemment de l'appui et du soutien que le Stadhouder y
trouve contre toutes sortes de mauvaises imputations, surtout daps des tems orageux et dans les affaires delicates)
se presentera mieux instruit et avec plus de confiance
dans les assemblees et Colleges du Gouvernement pour y
faire les propositions necessaires, ou d'y donner son avis
selon le besoin. Il ne courra aucun risque d'être surpris
par des mauvais conseils, et n'aura pas cette irresolution,
qui est souvent le fruit des conseils mal digerez et qui
se croisent, donnez souvent a la hate sans aucun examen
mur, et sous des differens points de vue, selon l'appetit
et la differente maniere d'envisager les choses, par des
personnes qui s'erigent d'eux memes et donneurs de Conseil, ou auxquelles on dernande leur avis, et qui souvent
ne se trouvent pas asset instruites de toutes les circonstances de l'affaire , dont it s'agit.

Ontwerp voor de opvoeding, namen§ de Prinses
den Neer van Lynden in overweging gegeven.

Pour poser des fondemens solides a une education , qui
promettent le succes desire , it est essentiel, que tour
ceux qui y cooperent agissent d'apres les memes principes,
et soyent unis entr'eux. Cette verite, dictee par la saine
raison, et confirmee par l'experience, n'a pas besoin de
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preuves. Il ne s'agit que de la mettre en pratique , et de
rechercher les moyens qui peuvent y conduire le plus surement et le plus avantageusement. Le caractere de celui ,
qu'on souhaite de placer h la tete de l'education de
mes fils, r6unit taut de qualites estimables qu'il n'y a aucun doute qu'il ne sente l'importance de cette v6rite, et
ne concourre A, en atteindre le but.
On est persuade qu'il saura par an heureux melange
de douceur et de fermete se faire aimer et respecter de
ses Eleves, et de tous ceux qui lui seront subordonnes.
Il sera en particulier le point de reunion des deux personnes qui travailleront sous sa direction au bien-titre
des Enfans. Ces personnes ne feront rien , qui y soit relatif, sans lui en donner connoissance, soit auparavant ,
quand cela se pourra, soit apres coup, car on comprend
quil pout survenir bien des petites choses, A l'egard desquelles ces personnes seront dans le cas de se determiner
par elles memes , avant de pouvoir consulter leur chef.
Elles travailleront d'apres un plan, et selon des principes
concertos et arretes avec le chef, adaptes au caractere
de chacun des Enfans en particulier, selon la connoissauce qu'on a des diferentes nuances qui s'y decouvrent,
les distinguent, et exigent des soins un peu ,diferens.
Dans tout ce qui pourra contribuer a former le coeur des
Enfans a l'elevation et la perfection de leurs sentimens,
le Gouverneur y travaillera conjointement avec les deux
auttes, mais la partie de l'instruction se;ia plus particulierelment remise au sous-Gouverneur et au Precepteur.
Cependant le Gouverneur ne la perdra pas de vue non
plus. Il devra toujours savoir le point oil l'on en est; la
methode que l'on suit; quelquefois it sera temoin des pro
grés journaliers; d'autrefois it pourra se borner h fixer des
tems, oil it les examines, et les apreciera; ce qui ne
sauroit manquer d'exciter l'emulation. Ce n'est pas encore le moment de nous occupper de ce plan general et
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des principes qui en seront la bate. Cela exigera un peu
d'etendue, et de tres serieuses meditations. Bornons nous
maintenant a essayer de fixer les fonctions des trois personnes chargees de l'execution d'un tel plan , de la maniere la plus avantageuse aux Enfans, et qui s'allie le
mieux avec les autres devoirs de celui qui (on s'en flatte
du moms) le dirigera principalement. Le pr6cepteur conbinuera a coucher dans la chambre des Enfans. En cas
de maladie le sous-Gouverneur prendra sa place. Celui
cy et le precepteur seront obliges A beaucoup d'assiduitë.
Its pourront cependant se relever et arranger leurs heures,
comme cela leur conviendra le mieux. Mais Pun des deux
doit toujours etre pr6sent , soit pour accompagner les Enfans, lorsqu'ils sortent pour la promenade, soit pour assister a leurs etudes, soit pour les repas et les heures
de recreation et d'amusement etc.
Il n'y aura que deux exceptions a cette regle invariable.
C'est lorsque les Enfans seront ches leurs Parens, et lorsque le Gouverneur sera avec eux.
Je regarde sur tout cette regle comme essentielle , afin
de prevenir que les Enfans ne se trouvent en compagnie
des domestiques , valets de chambre etc. Je crois qu'il est
bon d'abandonner quelquefois les Enfans a eux memes ,
pour que leur caractere 'e developpe davantage ; une trop
grande gene conduit souvent A la dissimulation et a la
fausete, qui empesehe qu'on ne decouvre des penchans
vicieux qu'on auroit pu prevenir ou etouffer a leur naissance , et quil est quelquefois impossible de detruire dans
la suite, lorsquils ont °Otte de trop profondes racines. Il
s'en suit de 1A, que le grand art consiste A ne jamais perdre les Enfans de vue, sans leur faire trop sentir le joug,
qu'il faut leur rendre aise et agreable.
Il seroit sans doute a souhaiter que les Enfans ne vissent que de bons exemples , mail comme cela est impossible, it faut au moms etre toujours A portee de diminuer
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l'influence que les mauvais peuvent avoir sur eux, et de
prevenir les effets pernicieux qui en resulteroient.
Le sous-Gouverneur et le Precepteur auront des heures
fixes pour se trouver aupres des Eleves, mais pas le Gouverneur, non seulement afin que celui-cy jouisse de plus
de liberte , mais aussi parce que je crois qu'il vaut mieux
qu'on ignore le moment oil it paroitra. La crainte d'une
surprise rend vigilant. Cette incertitude augmentera l'activite et l'application des Instituteurs et des Eleves. Le
Gouverneur viendra les voir tous les jours lorsqu'il sera
icy, a moins que quelqu' empeschement inevitable ne s'y
oppose ; mais it ne leur donnera qu'autant de tems qu'il
le jugera a propos. II sera absolument libre sur ce point,
it n'y aura rien de fixe la dessus, si ce n'est qu'on desire qu'il dine avec les Enfans au moins deux fois par seamine. Quand it ne mangera pas avec Eux on desire
qu'il aie soin que le sous-Gouverneur s'y trouve. Le
soin d'accompagner les Enfans en compagnie, it le partagera aussi avec le sous-Gouverneur. Quand it preferera
de s'en dispenser le sous-Gouverneur prendra toujours sa
place. Celui-cy et le precepteur tiendront une petite
notice de la maniere dont les Enfans prennent leurs lecons et comment Its se comportent.
Tout ce qui surviendra de nouveau et d'extraordinaire
y sera sur tout scrupuleusement note. Ce journal sera
remis tous les jours ou toutes les semaines au G-ouverneur, qui y fera ses remarques. Dans son absence on
donnera plus d'etendue a ce journal, parce qu'il ne sera
pas

a meme den juger par ses propres yeux. Il me sera

remis pour lors, et envoye ensuite au Gouverneur. Pour
ce qui concerne les depenses des Enfans , le Precepteur
continuera a les diriger et en tiendra les comptes; au
bout de l'an it les soumettra a l'examen du Gouverneur,
ou les donnera directement a

Mr

Reigersman , comme cy-

devant, selon que le Gouverneur le preferera.
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Tous les domestiques qui component le menage des Enfans dependront absolument du Gouverneur. Il aura l'oeil
que le bon ordre y regne et qu'ils fassent tous leurs devoirs. Il pourra s'en reposer pour les details sur le sousGouverneur , qui lui rendra compte de la maniere dont
ses ordres s'executont. Dans l'absence du Gouverneur le
sous-Gouverneur sera reveal de toute son autorite, relativement aux domestiques , bien entendu cependant qu'il
ne pourra en venir a quelqu'acte de vigueur eclatant,
comme de renvoyer quelqu'un sans l'approbation du Gouverneur.
On a dit plus haut que le Gouverneur seroit dispense
de la partie qui concerne l'instruction. Il y a cependant
une branche bien essentielle , dans laquelle on se flatte
qu'il voudra nous aider directement de ses lumieres et de
ses connoissances, mais cela ne viendra a point que dans
quelques annees : c'est ce qui concerne la constitution et
le Gouvernement de la Republique. En attendant in' Perrenot sera tres propre pour en Bonner quelques connoissances préliminaires aux Enfans, et pour leur enseigner le
droit et l'histoire, principalement celle du Pais, et pour
cultiver leurs connoissances dans la langue Hollandoise.
Mr Euler restera charge de l'instruction dans les langues
Latine et Allemande. Il seroit A desirer qu'on put choisir pour sous'Gouverneur un militaire, qui joignit a la
puret6 des moeurs des connoissances profondes de son
metier, et qui put enseigner les mathematiques , la tactique etc. aux Enfans, et tout ce qui a rapport a cette
branche. Il pourroit aussi avoir l'oeil sur les exercices
du corps, et les diriger principalement lorsqu'ils monteroient a cheval.
On a cril faire plaisir au Gouverneur en jettant ces
idles preliminaires sur le papier. On le prie d'en dire naturellement son avis, et d'en agir franchement. On lui
promet la meme franchise de noire cote. On aura egard
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aux remarques qu'il y fera. On mettra tout en oeuvre
pour le satisfaire en tout ce qui sera compatible avec le
bien-etre des Enfans, Apres celui-1a rien ne nous tiendra
autant a coeur que de lui rendre la vie aussi douce et
aussi agreable dans ce poste , que la chose sera possible,
et qu'elle dependra de nous. La meme candeur qu'on lui
recommande presentement, on le prie d'en faire egalement
usage dans la suite. On lui promet qu'il n'aura pas lieu
de s'en repentir.
On a fait mention de ses absences, parce qu'on sent
tres bien qu'il sera quelquefois dans le cas de faire des
voyages. On s'en remet A lui meme pour fixer le nombre
de ces absences ainsi que leur duree. On desire aussi
qu'il s'en explique naturellement d'avance. On comprend
que dans ce calcul it ne comptera pas les cas extraordinaires qui pourroient survenir. Il ne sera question que
du tems auquel it devra indispensablement etre absent tous
les ans. On le prie de bien peser ce dernier article, et
de ne pas trop restreindre ce tems. Il vaut mieux qu'il
s'engage A moins et tienne au delh, que s'il prenoit un
engagement a cet egard qu'il ne put remplir dans la suite.
Cela le mettroit lui meme mal a son aise, et nous derangeroit tous.
Je n'ai pas fait mention du rang et des appointemens
qu'on lui assigneroi : ces deux points dependent directement du Prince , et j'ignore ses intentions a cet egard;
mais si Mr de L. formoit quelque desirs sur ces objets, je
serois biers aise de le savoir,, lorsque le Prince les reglera,
au cas qu'il me consulte la dessus.
Copie.
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Kort ontwerp om het onderwijs der beide Prinsen ,
in twee eerstvolgende jaaren zoo te regelen, dat
de Erfprins met Hoogstdeszelfs zestiende jaar van
de noodzakelijkste kundigheden voorzien en in
staat zij,

OM ,

onder het voortduuren van weinige

lessen, mede over noodige , maar echter minder
haast vereischende wetenschappen , met vrucht
ingeleid to worden in de behandeling self der
bijzondere deelen van het Staatsbestuur.
Ie
le

Jaar.

uur. 4lgemeene Staatkundige historie der wereld , en bij-

zondere Staatkundige historie van ons Gemeenebest.

Beide in 't N ei erduitsch, en , zoo veel mogelijk, geschikt
naar de voorschriften van Mably,, en naar het voorbeeld
van Robertson Introductie , en van Stips Opkonzst en bloei van
het Gemeenebest etc., dat is , met invlechting van de noo-

dige aanmerkingen ter geduurige aanwijzing van de waare
gronden van Regeering , van de Mate bronnen van algemeenen welvaart en van derzelver beletsels.
Alleenlijk zou men bij dergelijke behandeling, de zaken
niet anders dan in het groot beschouwende ; alle bijzondere
en breedere ophaaling van levensbeschrijvingen, veldslagen etc.,
moeten overlaten aan afsonderlijke lectuur ,, om daardoor
onder het opzicht van Haare Kon. Hoogheid te worden
aangevuld.
2e

uur. Ins Naturae et Ius Civile. Beide in 't latijn.
lie Jaar.

le

uur. Staatsrecht der Vereenichde Nederlanden , in eene

korte verklaaring , niet alleen van het Bestuur, maar ook
van het vermogen en de betrekking tot andere Mogenheden , zoo van elk gewest in 't bijzonder als van geheel
het Bondgenootschap , in 't gemeen. In 't Neerduitsch.
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2e uur. lus Gen,tizo n, naar Grotius in 't Latijn.
De twee eerste uuren van elk jaar zouden van mij viermaal ter week een opstel vereischen van omtrent tiers
bladzijden, van welke ik aan ieder der Prinsen , bij het
einde van elke les, een afschrift wilde ter hand stellen ,
met verzoek om er tegen den anderen dag, in gevolge
van bijgevoegde vragen, een kort uittreksel van te maaken , hetwelk mogelijk een uur arbeids zou kosten en het
onderwerp van onderzoek voor het eerste kwartier der volgende les kon wezen.
De tweede artikels van elk jaar zouden, behalven het
uur der lesse , ook een uur vorderen ter herlezing en nadenking, om den volgenden dag , voor dat men verder
ging , insgelijks kortelijk te kunnen herhaald worden. Vrijdag zou men liefst elk uur alleen besteeden ter herinnering en opsomminge van hetgeen in voorige lessen was
afgehandeld, ten einde door die gedurige herhaaling en de
bijzondere zaken zelve, en hun onderling . verband en aaneenschakeling, des te klaarder en te vaster in het geheugen in te prenten.
Op deze wijze komt het mij , onder verbetering voor,
dat het bovengemelde oogmerk volkomen zou kunnen bereikt worden , indien de Prinsen slechts de vier eerste
dagen der week vier, en vrijdags maar twee uuren met
gezetheid konden arbeiden , terwijl ik tot het wel uitvoeren en gelukkig slagen van dien arbeid , naast de Goddelijke ondersteuning, vertrouwe op de goedwilligheid en
ijver der Prinsen en op den raad en voorligtinge van den
Heer van Lynden.
28 April 1786.
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Lettre a Monsieur de Larrey.
Mr.
J'ai l'honneur de vous envoier par ordre de S. A. R. ces
papiers, qui regardent l'instruction des Princes dans la
tactique, et sur lesquels elle souhaite de scavoir vOtre
opinion. Vous trouverez parmi ces pieces un expose succint
de main de maitre, qui apres un examen reflechi du merite de ces papiers , indique la route a suivre avant d'en
venir a une conclusion formelle. Cot expose ne laisse pas
grand chose a desirer par raport a cette matiere, et je
n'ai pas besoin de me goner en aucune facon pour ne conformer en plein avec les idees tracees par S. A. R.
C'est en les corroborant quo j'observerai uniquement,
que l'instruction dans la tactique d'un Prince de Prusse,
ne pour devenir Roi, et d'un Prince d'Orange, ne pour
devenir Stadhouder, admettent une distinction, en ce que
le principal but de l'instruction de l'un doit etre la guerre
offensive, et de l'autre la guerre defensive, non obstant
que la defensive , comme accessoire, doit entrer dans le
plan du premier, tout comme l'offensive dans le plan du
Bernier.
De la it paroit resulter, que l'idee de M r Du Moulin
d'une tactique nationale n'est pas sans fondement, et que
sur le local des frontieres de la Republique , combine avec
les forces apparentes, dont on pourra se servir, devra principalement tourner le pivot de cette instruction, d'autant
plus que le passe avant fait voir que des guerres offensives, a force d'alliances avec d'autres Puissances, out Bien
procure quelque gloire a l'Etat, mais l'ont en memo
terns ruine, abime par des dettes, qui n'ont servi qu'a l'aggrandissement des Puissances , dont ces aggrandissemens a
leur tour ne servent que pour nous opprimer.
Devenus sages par l'experience it est a presumer,, que
XXx1. J.
42
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le sisteme futur de l'Etat se bornera, a se meler, le moms
possible, des querelles d'autrui, et a se tenir pour le reste
uniquement sur la defensive , et it n'y a pas d'autre parti
a prendre par une Puissance, qui contente de son sort
et de ses possessions, ne cherche aucun aggrandissement,
quoiqu'on avoue, que ce sisteme n'exclut pas entierement
la guerre offensive, mais it la rendra plus rare, outre la
partie offensive qui se trouve dans la guerre defensive.
De tout cela s'ensuit encore, qu'un Officier, qui possede
les talens et les qualitez requises, etant au service de
l'Etat et aiant eu )'occasion de murir ses idees sur la defense du Pais, prises du local et des moyens presomtifs de
la Republique, sera preferable a un Officier etranger, qui
(independamment de sa qualite d'Etranger) possedant les
memes talens et les memos qualites, sera novice dans ce
qui constitue le fort et le foible du Pais.
Mais la conclusion sera toujours, qu'il faudra des bonnes et sures informations par raport a ceux qui se presentent pour remplir cc poste important aupres de nos
Princes, et que leur naissance, leur caractere, leur moeurs,

leur conduite, leur age, leur capacite et leur talens , de
meme que leur religion, devront entrer dans le calcul de
cet examen. Je dois cepandant observer, que l'article de
la naissance est plus considerable dans une Monarchie ,

que dans un Etat Republicain, ou )'epee et la robe se
touchent de plus pres, et ou les families patriciennes vont
de pair avec la noblesse du Pais.
Ce n'est qu'apres ces informations que S. A. R. pourra
fixer son choix, mais qu'il me soit permis d'observer en
Bernier lieu, que le gout presque inne dans la jeunesse
pour le militaire fait regarder aux jeuues gens, et parmi
ceux la. nos Princes, ce metier comme un pur amusement ,
tandis que l'etude necessaire pour l'ei;at politique n'est a
leur yeux qu'une carriere penible, qui n'a rien de riant.
Dela peut naitre un degout presque insurmontable pour les
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etudes serieuses, surtout pour les Princes, qui doivent
placer ces deux branches d'une education differente, l'une
a cote de l'autre, et cela dans un toms, ou les prejugez
a cet egard sont dans leur plus grande force ; de sorte que
je le cousidere comme un bien, que les Princes seront
auparavant un peu accoutumes aux instructions du professeur Tollius , avant que les etudes militaires commeneeront.
S. A. R. scaura mieux que personne se procurer les informations necessaires par raport a celui, dont M r de Scheckendorf a fait mention , et peut-etre que par le canal du.
General Major de Welderen on pourra avoir les eclaircissemens , qu'on souhaite, au sujet de M r Knochen ; quoique,
abstraction faite de ma personne, je crois avec S. A. R., que
quelqu'un qui pourroit etre fixe aupres les Princes, seroit preferable a celai, qui ne scauroit etre emploie , que
pour Bonner des lecons.
Enfin , Monsieur, vous voudrez bien communiquer vos
lumieres sur ces papiers a S. A. R.; c'est le bien de l'Etat ,
l'honneur et la gloire de la Maison, dont it est question ,
motifs plus que suffisans pour animer nOtre zele pour
l'utilite publique, • tandis que je me proposerai toujours le
votre, comme un modele pour le mien. Avec cet hommage
a la verite j'ai l'honneur d'etre etc.
29 Sept. 1784.
Minute.

Minute van ern verjaarsbrief van den Baron
van Lynden aan den jongen Prins.
Voila done pour la derniere fois que je vous quite , mon
cher Prince, le moment avant votre anniversaire. Ne voila
t'il pas , mon cher Prince, un sort jette sur moi, qui m'empeche d'assister a votre anniversaire. J'en suis bien
mais je le serois d'avantage, si l'invention de l'ecriture
n'avoit pas klpplee heureusement au defaut des entretiens
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de bouche. Je m'en sers donc pour VOllS feliciter $ur
l'entree dans votre 13 e annea, age, qui commence furieu~
sement d'apprQcher au terme, ou la culture de l'esprit et
de coeur, portee a son plus haut degre, repande ses salutaires effets en dehors, et ou vous meme et eux qui vous
entourent et avec lesquels vous devez vivre, doivent sentir
rheureuse iIafluence de ces qualitez Bur les choses et Bur
les person~es. Bientot quand vous serez plenierement instruit de tout ce qui forme l'honnete homme, dont les
germes chez vous n'ont besoin que de se developper dans
tout leur jour, et tandis que VOUd etes convaincu que Ia
prtJI;Ilier de toutee les vertus est la craint~ de Dieu, qui
est Ia sO,u~ce de toutes les vertus moral es , et qui fera
de mon cher Guillaurne U111 Prince accompli ,ne pour 8a
p~qpre felicite et pour faire le bonheur des autres.
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