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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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V

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1917.
In de samenstelling van het Bestuur bracht het jaar 1917 geen verandering. Konden
wij in ons vorig jaarverslag nog vermelden, dat de heer Mr. A. le Cosquino de Bussy,
commies aan het Rijksarchief alhier, zich bereid had verklaard de plaats in het Bestuur
te bezetten, die door het overlijden van Dr. A.J. van der Meulen was opengevallen,
aanstonds bij zijn zitting nemen verblijdde ons de heer De Bussy door de mededeeling,
dat hij ook geneigd was het vacante ambt van 1sten Bibliothecaris te aanvaarden. Wij
vertrouwen in hem een waardig opvolger van Dr. Van der Meulen gevonden te
hebben.
Wij zouden hiermede de berichten omtrent onszelf voor geeindigd kunnen houden,
indien het niet vermeld diende, dat in de maand November buiten de tegenwoordigheid
van den 1sten Secretaris en zonder diens medeweten een buitengewone
bestuursvergadering werd gehouden, waarin besloten werd dezen functionaris, te
beginnen met den aanvang van het genootschapsjaar 1918, een salaris van f 500. per jaar toe te kennen. In dit verband moge ook nog medegedeeld worden, dat wij
in den aanvang van het verslagjaar het tractement van Mej. Van Soest, onze
amanuensis, als erkenning harer ijverige plichtsbetrachting met f 50. - verhoogden.
Het getal der gewone leden van het Genootschap onderging gelukkig wederom
een kleine vermeerdering. Door overlijden ontvielen ons 8 leden, terwijl 13 hun
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lidmaatschap meenden te moeten opzeggen. In het jaarverslag over 1916, waarin wij
de veranderingen opsomden, die gedurende dat jaar in de wet van het Genootschap
waren aangebracht, hebben wij onder meer te dien opzichte bericht, dat wij om
comptabele redenen aanleiding hadden gevonden den datum, vóór welken het
lidmaatschap dient te worden opgezegd, van den laatsten naar den eersten December
te verleggen. Blijkbaar hebben eenige leden zich geen rekenschap gegeven van deze
wijziging; ten minste zij bedankten in de maand December in de meening, dat hun
lidmaatschap hiermede met einde 1917 afliep. Wij willen thans ook niet van een
andere meening zijn, daar wij ons heel wel kunnen voorstellen, dat de leden, wien
het aanging, zich de aangebrachte verandering in het desbetreffende wetsartikel niet
herinnerden, toen zij bedankten; de omstandigheden zijn er bovendien niet naar om
onzerzijds te difficulteeren. In het nieuw ingetreden jaar evenwel zijn wij voornemens
ons aan de gewijzigde bepaling te houden.
Toevalligerwijze, door de ontvangst eener necrologie van de hand van een zijner
mede-honorairen, kregen wij kennis van den dood van ons eerelid Mgr. A. de Waal,
den rector van de Stabilimenti Teutonici di Santa Maria in Campo Santo te Rome.
Wij betreuren het heengaan van dezen verdienstelijken kerkhistoricus; van den
vreemdeling met den Nederlandschen naam, die een instelling leidde, welker
benaming daarentegen niet op het eerste gezicht zou doen vermoeden, dat zij van
vaderlandschen oorsprong is en, naar men meent, thans nog van vaderlandsche
beteekenis verdient te zijn; van den man, aan wiens hulpvaardigheid Nederlandsche
geleerden, die Rome bezochten, steeds aangename herinneringen zullen blijven
behouden.
Wij hopen, dat als het wereldverkeer eenmaal weer open zal zijn, verdere verliezen
onder onze buitenlandsche leden, zoowel honoraire als gewone, ons bespaard zullen
blijken. In Bijlage A tot dit verslag vinden belangstellenden de namen der 22 honoraire
en der 518 gewone leden, die het Genootschap op 1 Januari 1918 het genoegen had
te tellen. Immers tegenover het bovenvermelde verlies
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van 21 gewone leden staat een aanwinst van 32, die op onze uitnoodiging aan het
einde des jaars toetraden, terwijl in den loop van 1917 één oud-lid verzocht heeft
weder op de ledenlijst geplaatst te mogen worden. Op het antwoord van eenige
nieuw-benoemde gewone leden in overzeesche gewesten zullen wij nog wel geruimen
tijd te wachten hebben.
Met betrekking tot het ruilverkeer, dat het Historisch Genootschap met tal van
binnen- en buitenlandsche genootschappen enz. onderhoudt, valt wat meer te berichten
dan in het vorige jaarverslag. Zoo voerden wij eenige correspondentie met den
Hansischen Geschichtsverein te Lübeck, die verzocht had behalve de Bijdragen en
Mededeelingen ook de Werken te mogen ontvangen. Wij hadden tegen inwilliging
van dit verzoek geen bezwaar, mits daartegenover de Verein ons behalve de Hansische
Geschichtsblätter ook zijn andere uitgaven deed toekomen. Toen daarop antwoord
inkwam, dat de Verein tegenover zijn uitgever geen vrijheid had die andere uitgaven
in ruilverkeer af te staan, maar wèl prijsreductie voor het Genootschap kon aanbieden,
besloten wij aan deze vereeniging te Lübeck een dergelijke vermindering tot den
halven prijs ten opzichte onzer Werken voor te stellen. De Verein had zich bij zijn
eerste verzoek er op beroepen, dat de Verein für lübeckische Geschichte und
Altertumskunde ook zoowel de Bijdragen als de Werken ontving, wat wij niet konden
tegenspreken, zelfs volmaakt billijk vonden, daar toch die vereeniging ons behalve
een tijdschrift ook afzonderlijke uitgaven in ruil voor onze publicaties pleegt toe te
zenden. Op ons wederaanbod aan den Hansischen Geschichtsverein, in de maand
Mei gedaan, mochten wij evenwel nog geen antwoord ontvangen.
Ook met eenige andere buitenlandsche genootschappen voerden wij briefwisseling
over het aanvullen der wederzijdsche uitgaven, zonder dat op deze plaats daarop
nader behoeft te worden ingegaan; doch wel verdient de uitbreiding vermelding, die
in het afgeloopen jaar onze ruilbetrekkingen verkregen. Ten deele werd ons nieuw
verkeer aangeboden. Dit was het geval van de zijde der
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redactie van een nieuw kerkhistorisch tijdschrift voor het bisdom 's-Hertogenbosch,
de Bossche Bijdragen, die ons reeds het vorige jaar om ruilverkeer gevraagd had,
toen zij tot het Bestuur het verzoek richtte, de Regels voor het uitgeven van historische
bescheiden in het eerste nummer van dat tijdschrift te mogen afdrukken. Verleden
jaar berichtten wij reeds, dat wij aan het laatste verzoek hadden voldaan; toen het
eerste nummer der Bossche Bijdragen in den loop van het verslagjaar in onze handen
was gekomen, gingen wij ook gaarne op het aangeboden ruilverkeer in. De redactie
zal voor de nummers van haar tijdschrift de Bijdragen en Mededeelingen ontvangen;
voorts rust op ons de dankbare plicht der vermelding van haar heusche vergoeding
met een bedrag van f 20. - van het onzerzijds gegeven verlof tot het afdrukken der
bovengenoemde Regels.
Evenzoo gewerd ons een verzoek om ruiling van uitgaven aan te gaan van de zijde
van de University of California te Berkeley, California. Men wenschte daar zoowel
ruiling voor de toekomst als van reeds vroeger verschenen publicaties. Tot het eerste
waren wij wel aanstonds bereid; de ruiling van reeds vroeger verschenen uitgaven
kon naar onze meening wel wachten, tot het verkeer een paar jaren geduurd had;
immers in de lijst harer uitgaven op het gebied der geschiedenis, die de University
ons had doen toekomen, was nu niet zóóveel, dat ons kon interesseeren, dat wij ons
voor de toekomst veel van deze betrekkingen konden voorstellen. Voor we evenwel
naar Berkeley terugschreven, kregen we de reeds vermoede zekerheid, dat de
Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek in nagenoeg volledig ruilverkeer met de
University of California stond. Hier nu vonden wij aanleiding in om voor het
aangeboden verkeer te bedanken; daar het ons evenwel uit het schrijven uit Berkeley
gebleken was, dat daar belangstelling bestond voor de uitgaven van het Genootschap,
sloten wij een lijst hiervan bij ons antwoord in met de mededeeling, dat wij bereid
waren aan de Universiteit aldaar die onzer uitgaven, waarop men er prijs stelde, voor
den halven prijs te leveren. Op dit aanbod ontvingen wij nog geen antwoord.
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Doch ook van den kant van het Bestuur zelf ontbrak het niet aan pogingen om het
getal onzer buitenlandsche betrekkingen te vermeerderen. Reeds lang had het de
aandacht getrokken, dat onze relaties met Engelsche en Amerikaansche
genootschappen en redacties niet in billijke verhouding stonden tot hetgeen in
Engeland en Amerika op historisch gebied werd geleverd en voor Nederlandsche
lezers van belang kon zijn. Op voorstel nu van onzen 2den Secretaris, van wien in
dezen het initiatief uitging, werd aan den 1sten Bibliothecaris en aan hem verzocht
met gezaghebbende Engelsche en Amerikaansche geschiedkundigen in briefwisseling
te treden ten behoeve van raadgeving in deze aangelegenheid. Aan dit verzoek om
advies werd door de meeste correspondenten met bereidwilligheid voldaan, doch,
zooals te begrijpen is, gaan de onderhandelingen met landen van overzee thans niet
snel. Van onzen kant is reeds aan een aantal Britsche genootschappen een aanbod
van ruilverkeer gedaan; met dat aan Amerikaansche wenschen wij te wachten, totdat
vandaar de gevraagde inlichtingen volledig zullen zijn ingekomen. In één geval zijn
wij intusschen al tot overeenstemming geraakt: met de redactie van de Scottish
Historical Review te Glasgow hebben wij reeds een volledig ruilverkeer tot stand
gebracht. Het volgende jaar hopen wij over deze uitbreiding van onze betrekkingen
meer te kunnen mededeelen.
Het is bekend, dat wij, ter wille der zoo noodige contrôle, van onze
ruilgenootschappen terugzending verwachten van een onderteekend ontvangstbewijs
voor de hun toegezonden nummers onzer uitgaven en dat wij die toezending staken,
indien tweemaal achtereen verzuimd wordt de reçu's terug te sturen. In het begin van
ieder jaar gaan wij met het oog hierop onze administratie na; doch verleden jaar
hebben wij dit nagelaten, daar op dat oogenblik juist de plaats van den 1sten
Bibliothecaris, onzen aangewezen adviseur in dezen, open was. Dit jaar wenschen
wij de oude gewoonte weer op te vatten; met de noodige clementie natuurlijk, in
aanmerking nemende de bezwaarlijke postverbindingen. De belemmering in het
verkeer heeft evenwel het Nederlandsch Wetenschappelijk
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Centraal Bureau te Leiden niet kunnen beletten zijn werkzaamheden in 1917 voort
te zetten en zoo heeft door zijn bemiddeling weer een zending van onze uitgaven
naar het buitenland plaats gevonden.
Bijlage B tot dit verslag geeft, als naar gewoonte, de lijst der Genootschappen
enz., waarmede het Historisch Genootschap in verbinding staat; hun getal bedraagt
thans 108.
In Bijlage C geeft de Penningmeester zijn jaarlijksch overzicht van den stand der
kas van het Genootschap en de 2de Bibliothecaris van die van het Leesgezelschap.
Het kasoverzicht van het Genootschap wijst aan kassaldo en saldo Cred.- en Dep.-kas
een bedrag aan van f 3566.215.
Reeds meermalen wezen wij er in onze jaarverslagen op, dat de uitgaven van jaar
tot jaar aanmerkelijk stijgen, terwijl de inkomsten slechts bij uitzondering en dan in
geringe mate toenemen. Verleden jaar moesten wij melding maken van een wijziging
van het bestaande contract met de firma Kemink en Zoon, voorloopig geldende voor
het jaar 1917 en van jaar tot jaar behoudens opzegging te verlengen, waarbij de
kostprijs van een vel druks met meer dan 35% werd verhoogd; thans moest wederom
in ons drukkerscontract, met ingang van den aanvang van het jaar 1918, een wijziging
worden aangebracht. De firma deelde ons namelijk mede, dat het haar krachtens de
bepalingen van het collectief drukkerscontract niet meer geoorloofd was, de kosten
van extra-correctie in den eenheidsprijs per vel druks in te begrijpen; zij stelde
derhalve voor den contractueelen prijs per vel druks te verlagen, doch voortaan de
extra-correctie naar den verrichten arbeid in rekening te brengen. Wij konden niet
anders doen dan ons met dit voorstel vereenigen en gingen een aanvullings-contract
in dien geest aan; doch wij voorzien daarvan wederom verhooging van de drukkosten,
tenzij onze medewerkers aan een onzes inziens billijk verzoek willen voldoen. Zooals
boven gezegd is, werd de extra-correctie als het ware in abonnement berekend; doch
het kwam nog al eens voor, dat de kosten er van door de schuld der medewerkers
zóó hoog stegen, dat wij billijkheidshalve in een dergelijk geval aan de
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drukkerij verlof gaven die kosten extra in rekening te brengen. Wij wenschen dit nu
niet meer te doen en besloten voortaan aan allen, die een uitgave voor het Genootschap
ondernemen, de mededeeling te richten, dat wij verwachten, dat zij hunne kopij zóó
persklaar inzenden, dat de kosten wegens extra-correctie niet boven het normale
bedrag behoeven te stijgen. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan zullen wij
tot ons leedwezen ons verplicht zien het boven het normale te betalen bedrag wegens
extra-correctie in mindering te brengen van het aan onze medewerkers verschuldigde
honorarium.
Ook de bovenvermelde bezoldiging van den 1sten Secretaris stelt weer hoogere
eischen aan onze geldmiddelen, zoodat wij hebben moeten besluiten voor het jaar
1918 onszelf te rantsoeneeren, wat de kosten van den druk betreft. In de laatste jaren
placht de prijs van den druk onzer uitgaven zelden een hoogere som dan f 4000. - te
eischen; de rekening van den drukker van 1917 gaf bij een verminderde productie
een dusdanig gestegen eindcijfer, dat wij besluiten moesten in 1918 in elk geval
beneden een bedrag van f 5000. - aan drukkosten te blijven, buiten en behalve hetgeen
wij te besteden zullen hebben uit reeds ontvangen en nog te ontvangen subsidies.
Wij hopen op die manier het programma, dat wij beneden zullen ontvouwen, te
kunnen afwerken, maar zullen onzen medewerkers en onszelf mogelijk nog
overmijdelijke beperkingen moeten opleggen. Inzonderheid zullen wij die beperking,
zoo noodig, zoeken in den omvang der Bijdragen en Mededeelingen, dien wij het
meest in de hand hebben.
In den loop van het jaar werd de Penningmeester door ons gemachtigd een bedrag
van f 5000. - aan saldo in deposito nu in fondsen te beleggen. De door een misverstand
vertraagde afrekening met de Vereeniging van Nederlandsche Archivarissen wegens
bindkosten harer boeken, die gedurende een aantal jaren aan onze Boekerij in
bruikleen waren gegeven, maar thàns, zooals wij verleden jaar berichtten, aan het
Algemeen Rijksarchief overgedragen, kwam alsnog tot stand.
Een aantal ons te koop aangeboden exemplaren dier Genootschapsuitgaven,
waarvan de oplage bij den drukker
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niet bijster groot was, werd door ons overgenomen. Ook in 1917 vroegen wij van de
Belgische leden, die bij den aanvang van den oorlog lid waren, geen contributie.
Aan het verslag van den 1sten Bibliothecaris aangaande den staat der Boekerij en
der Handschriften van het Genootschap valt niet veel bijzonders te ontleenen. Ook
nu bleef uit den aard der zaak de productie van het ruilverkeer beneden de normale.
Van den Minister van Binnenlandsche Zaken werden weder de in 1917 verschenen
afleveringen van Plattegronden van Nederlandsche steden in de 16e eeuw en van
den Historischen Atlas van Nederland ten geschenke ontvangen. Pogingen om voor
de Boekerij de nieuwste historische dissertaties te verkrijgen werden met succes
bekroond. De lijst der uit verschillenden hoofde verkregen aanwinsten vindt de
belangstellende, als naar gewoonte, onder Bijlage D.
Bijlage E geeft eveneens het jaarlijksch overzicht van de werkzaamheden van de
Centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland.
Aangaande het Leesgezelschap valt te melden, dat in het tweede deel van het
verslagjaar te 's-Gravenhage een nieuwe leeskring werd opgericht, terwijl met het
einde daarvan die te Middelburg werd opgeheven. Toen de toestand der kasmiddelen
het toeliet, hebben wij den 2den Bibliothecaris op zijn verzoek gemachtigd een kleine
uitbreiding aan de in omloop gebrachte tijdschriften te geven. Aan het verlangen van
een der leden van den Haagschen kring om ook jaargangen van bepaalde periodieken,
die reeds vroeger gecirculeerd hadden, ter lezing te mogen ontvangen, werd gaarne
voldaan.
Werkzaamheden, buiten de gewone administratieve en buiten de verzorging der
uitgaven gelegen, kwamen ook in 1917 niet veelvuldig voor. Aan het verzoek van
een der leden van het Genootschap om werken ter inzage te mogen ontvangen, die
hij abusievelijk voor uitgaven van het Genootschap had gehouden, hebben wij
voldaan. Een Beiersch geestelijke, die inlichtingen vroeg omtrent een landgenoot,
die in dienst van Karel V in 1540 te Harlingen was overleden, verwezen wij naar
den rijksarchivaris in Friesland; terwijl een Amerikaan, die in de uitgaven van het
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Genootschap een brochure van zijn hand over den ‘oorlog en crimineele
anthropologie’ wilde opgenomen zien, van een passend antwoord werd gediend.
Eveneens negatief, omdat wij nu eenmaal geen subsidies mogen verleenen, moest
ons bescheid zijn op een aanvrage om financieelen steun ten behoeve der voort te
zetten uitgave van het Nieuw Kerkelijk Handboek; terwijl wij een belangstellende
tot ons leedwezen moesten teleurstellen, die inlichtingen wenschte omtrent de wijze,
waarop een zestig jaren geleden een serie zegelafgietsels vanwege het Genootschap
was vervaardigd. Sedert jaren reeds waren de bemoeiingen te dezer zake gestaakt en
de voorradige serieën zegelafgietsels van de hand gedaan. Ten slotte zij vermeld, dat
van uit den Oranje-Vrijstaat ons een verzoek bereikte om inlichtingen aangaande het
Genootschap.
In afwijking van vorige gelegenheden gaven wij ditmaal van het verhandelde in
de in het voorjaar gehouden Algemeene Vergadering een afzonderlijk verslag uit,
terwijl wij dit meestentijds in verkorten vorm in de Bijdragen en Mededeelingen van
het op de vergadering volgende jaar plachten te geven. De omstandigheid, dat de
beide sprekers bereid waren hunne belangrijke voordrachten in haar geheel voor het
verslag af te staan, deed ons ditmaal weder tot een vroeger wel gevolgde wijze van
doen terugkeeren. Men zal zich herinneren, dat wij door ongesteldheid van een der
sprekers ons gedwongen zagen de vergadering, die aanvankelijk op den dag na
Paschen zou gehouden zijn, tot den dag na Pinksteren uit te stellen.
Het wordt eentonig het te moeten herhalen, maar in het jaar 1917 hebben de
werkzaamheden van het Bestuur, voorzoover die verband hielden met de uitgaven
van het Genootschap, weer ten zeerste den belemmerden invloed van den oorlog
ondergaan.
Verleden jaar konden wij berichten, dat wij wel drie werken ter perse hadden,
waaruit wij voor de verzending in 1917 hoopten te kunnen putten; wij waren zelfs
zoo overmoedig, ons in dien overvloed te verheugen, maar wederom hebben wij de
leden van het Genootschap en onszelf moeten teleurstellen. Behalve de Bijdragen
en
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Mededeelingen, die op den gewonen tijd het licht zagen, hebben wij slechts één deel
der Werken kunnen rondzenden. Wel werden in den aanvang des jaars de Bescheiden
betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn.
Droogscheerderssynode) in het licht gezonden, maar de lezers van ons vorig
jaarverslag zullen zich herinneren, dat deze uitgave eigenlijk reeds in 1916 had
moeten worden verzonden en alleen eenige vertraging had ondervonden. Wij hadden
toen ook nog hoop, dat de Reisjournalen van Cosimo van Toscane tot de productie
van het jaar, aan welks aanvang wij stonden, zouden komen te behooren, maar ook
deze hoop is in rook vervlogen. Het begin scheen anders zoo schoon: er was een deel
van de kopij van Dr. Hoogewerff aangekomen; Z.E. de Minister van Buitenlandsche
Zaken had op het verzoek van het Bestuur, om voor het verzenden van de drukproeven
naar Rome en terug gebruik te mogen maken van den diplomatieken weg, de
welwillendheid gehad goedgunstig te beschikken; in den loop des jaars kwam geregeld
nieuwe kopij met de drukproeven uit Rome terug, maar niettegenstaande dit alles is
het niet mogen gelukken dit werk nog dit jaar gereed te krijgen. Er zijn zelfs op het
oogenblik nog maar een 14-tal vellen afgedrukt, maar het kon ook niet anders. Wel
worden de drukproeven in eerste instantie hier te lande nagezien, maar de heer
Hoogewerff, die te Rome niet over alle bronnen beschikt, die hem opheldering omtrent
den tekst kunnen verschaffen, moest bij elke nieuwe zending een vragenlijstje voegen,
waarvan de beantwoording meestal vrij wat tijd vorderde, al werd van vele zijden
de gevraagde medewerking daartoe met de meeste bereidwilligheid verleend. Dan
bleek de verzending door de hooggewaardeerde bemiddeling van het Departement
van Buitenlandsche Zaken, hoewel natuurlijk veel sneller werkend dan de gewone
postverbinding, toch ook nog heel wat tijd te vorderen en ten slotte moest de drukker
meermalen staken, niet omdat er geen kopij beschikbaar was, maar omdat de letterkast
begon te weigeren, daar er zooveel tegelijk in proef moest blijven staan. Intusschen
treft in dezen Dr. Hoogewerff niet het minste verwijt. Met
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bekwamen spoed zond hij de revisies terug en het overgroote deel van de voor de
uitgave vereischte kopij is in onze handen, doch tegen overmacht valt nu eenmaal
niet te vechten. Wij blijven intusschen vol goede hoop voor het jaar 1918, maar
volmaakt zeker voelen wij ons ten opzichte van deze uitgave nog niet. Er moeten
thans nog wel, zoodra de gelegenheid zich daartoe voordoet, door Dr. Hoogewerff
eenige copieën te Florence worden genomen, waarvoor wij hem op zijn verzoek een
klein krediet verleenden, maar het hoofdbezwaar blijft de onvermijdelijke vertraging
in het verkeer met Italië. Ten slotte moge hier nog in verband met de Reisjournalen
vermeld worden, dat wij geen vrijheid vonden om in te gaan op een voorstel van den
heer Hoogewerff, om ze te verluchten met een portret van den doorluchtigen reiziger
en met reproducties van door dezen in de Nederlanden gekochte schilderijen. Ten
opzichte van het portret wilden wij niet een absoluut weigerend antwoord geven,
maar de verdere illustratie zou deze uitgave, die toch reeds zooveel extra-onkosten
vergt, al te duur maken.
Het was wellicht wat te optimistisch, toen wij in het vorige jaar van Dr. Hulshofs
heruitgave van het Goudsch Kroniekje spraken als van een werk ter perse, waarop
wij onze hoop voor 1917 meenden te mogen bouwen. Er waren inderdaad eenige
bladzijden van den tekst bij wijze van proef gezet, omdat de druk eenige bijzondere
eischen stelde, maar verder zijn wij niet gekomen. Niet dat de heer Hulshof werkeloos
is gebleven: wij weten, dat hij, bijgestaan door den heer De Bussy, de collationneering
der verschillende handschriften reeds voor een groot deel heeft volbracht, maar het
werk bleek niet mee te vallen en aan het voortzetten van den druk in 1917 kon niet
gedacht worden. Wellicht kan Dr. Hulshof ons van dienst zijn, wanneer wij in den
eerstvolgenden tijd op een oogenblik gebrek aan kopij mochten hebben.
Gelukkig is de verwachting niet beschaamd, die wij verleden jaar uitspraken, dat
Prof. Krämer, die, zooals toen bericht werd, ons desgevraagd met de voortzetting
der Hardenbroek-publicatie was te hulp gekomen, ons nog vóór het einde des jaars
met het voorlaatste deel
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dezer omvangrijke uitgave zoude verblijden. Met bekwamen spoed, soms zelfs niet
snel genoeg naar den zin van den voortvarenden uitgever, is aan dit deel, het vijfde,
gewerkt en, hoewel de oorlogsbezwaren ter drukkerij soms niet meewerkten, nog
vóór het jaar ten einde liep kon het lijvige deel worden rondgezonden. Wij mochten
Prof. Krämer dankbaar zijn, maar hij heeft nog meer aanspraak op onze dankbaarheid
kunnen maken, door zich bereid te verklaren om in 1918 weer een deel, nu het laatste,
van de Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek voor den druk gereed te
maken. Er is zelfs reeds een begin met dien druk gemaakt en wij twijfelen geen
oogenblik, of 1918 zal dezen arbeid van lange jaren voltooid zien. In dit jaar hopen
wij, in verband met het boven uiteengezette, behalve de gewone Bijdragen en het
zesde deel van Hardenbroek ook nog, zoo mogelijk, Cosimo te kunnen verzenden.
Misschien ook het Goudsche Kroniekje, als de laatste uitgave niet gereed komt? Het
wordt hoe langer hoe bezwaarlijker voor een eenigszins langen tijd een werkplan op
te maken, gezien de onzekerheid wegens de tijdsomstandigheden en niet minder met
het oog op de financieele rantsoeneering, die wij boven verklaarden ons te hebben
moeten opleggen; doch ook om andere redenen. Er zijn namelijk nog verschillende
uitgaven, die in den eersten tijd onze pers kunnen komen opeischen en die wij dan
niet kunnen en willen afwijzen. Hierover thans een nader woord.
In de eerste plaats denken wij hierbij aan de Brieven aan Johan de Witt. Aan het
slot onzer mededeelingen van het vorige jaar, toen wij tot onze teleurstelling hadden
te berichten, dat de voortzetting dezer belangrijke uitgave uitstel had ondervonden,
spraken wij van onderhandelingen met Dr. Japikse gevoerd over het tijdstip, waarop
hij met den druk dezer publicatie een aanvang zou kunnen maken. Deze
onderhandelingen hebben inmiddels tot een gewenscht resultaat geleid. In Februari
van het vorige jaar immers verblijdde de heer Japikse ons met de mededeeling, dat
het zijn bedoeling was den druk van de twee deelen brieven aan den Raadpensionaris
binnen drie of vier jaar te doen afloopen en, nu eenige
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maanden geleden, toen wij met het oog op ons werkplan eenige nadere inlichting
vroegen, mochten wij vernemen, dat hij hoopte in 1918 het eerste deel persklaar te
kunnen hebben. Mocht nu Dr. Japikse, van wien wij ten vorigen jare wisten, dat hij
al een heel eind met de voorbereiding van dat deel gevorderd was, reeds in het thans
ingetreden jaar een beroep op de pers van het Genootschap komen doen, dan zouden
wij hem noode willen laten wachten. Gaarne gaven wij voorts aan Dr. Japikse de
beschikking over een gelimiteerd crediet ter bestrijding der kosten van het afschrijven
van brieven ten behoeve van dit eerste deel.
In het jaarverslag over 1916 berichtten wij naar aanleiding van hetgeen wij mede
te deelen hadden over den voortgang der uitgave van de Correspondance de
Marguerite de Parme, dat wij het eerste deel van deze publicatie voor 1918
bestemden. De bedoeling was, dat wij dit deel in genoemd jaar hoopten te verzenden.
Ook deze verwachting is wederom niet verwezenlijkt. Wij betreuren dit met het oog
op het belang, dat wij hechten aan deze door onze Regeering gesubsidieerde uitgave,
maar na ontvangst van de drukkersrekening over het verslagjaar en na de
waarschuwende woorden van den Penningmeester met het oog op komende tijden,
hebben wij geleerd ons getroost in het onvermijdelijke te schikken. Want
onvermijdelijk was het, dat Dr. Theissen, de uitgever dezer briefwisseling, die in den
loop des jaars tot een anderen werkkring geroepen werd, daardoor geen gelegenheid
gevonden had aan zijn voornemen gevolg te geven om in het najaar van 1917 met
den druk te beginnen. Met het oog op de onzekerheid nu van ons werkplan voor 1918
en de noodzakelijkheid van spaarzaam met onze gelden om te gaan, moesten wij
onlangs Dr. Theissen, nu hij niet aan zijn plannen gevolg had kunnen geven, verzoeken
den druk, wanneer hij een deel van zijn kopij daarvoor gereed had, nog eenigen tijd
uit te stellen. Wij werden het gemakkelijk met elkander eens. Met den druk van het
eerste deel zal in geen geval een aanvang gemaakt worden vóór de tweede helft des
jaars. Het zal zeker belangstelling wekken te vernemen, dat
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in den afgeloopen zomer Prof. Pirenne zich op ons verzoek bereid verklaarde met
Dr. Theissen schriftelijk alle besprekingen aangaande de uitgave te voeren en het
toezicht op den druk te houden; stellig zal dit aan de waarde der publicatie ten goede
komen. Indien iemand het uitstel van den druk betreurt, zal het bovenal Prof. Pirenne
zijn, die van dezen arbeid een gewenschte afleiding in zijn ballingschap hoopte.
Wij begrijpen volkomen, dat onze medewerkers, die immers bijna altijd het
voorrecht genieten van een vasten, meestal drukken werkkring te bezitten, niet steeds
hunne werkzaamheden zóó kunnen regelen, dat zij met hun arbeid voor onze pers
gereed zijn tegen den tijd, dien zij in uitzicht gesteld en waarmede wij rekening
gehouden hadden met het oog op de volgorde van den druk der uitgaven, die in
bewerking zijn. Niettemin zou het ons aangenaam zijn, indien wij niet zóó dikwijls
in dat werkplan wijziging behoefden aan te brengen. Verleden jaar hadden wij gehoopt
het oudste Actaboek van den Hollandschen Kerkeraad te Londen in het licht te kunnen
geven, maar aan het einde des jaars moesten wij vernemen, dat er nog weinig aan de
bewerking daarvan door Dr. Van Schelven verricht had kunnen worden. Wij hebben
den uitgever toen eenige aanwijzing gedaan omtrent een korteren weg, waarlangs
die bewerking tot een goed einde gebracht zou kunnen worden. De heer Van Schelven
was bereid die aanwijzing te volgen, doch van den druk, waarop wij een oogenblik
gehoopt hadden, is in 1917 nog niets kunnen komen. In het laatst van dat jaar berichtte
ons de heer Van Schelven desgevraagd, dat hij voor 2/3 met zijn werk gereed was;
dat hij, zoo dit verlangd werd, met drukken een aanvang zou kunnen maken, maar
dat hij vreesde, dat de voortgang daarmede dan niet het gewone tempo zou kunnen
volgen; liever kreeg hij dus nog wat uitstel. Wij hadden hier wel wat op tegen, maar
drukken met groote intervallen heeft ook zijn bezwaar en ten slotte bewilligden wij
dus in uitstel tot in den nazomer van 1918. Wij hopen dan Dr. Van Schelven ter wille
te kunnen zijn; wij hebben thans nog weinig zekerheid omtrent hetgeen wij in het
nu ingetreden jaar zullen kunnen uitrichten, maar in ieder geval zal het
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Actaboek in 1919 het licht zien. Wij zouden ten opzichte van deze uitgave niet zooveel
aandrang uitoefenen, indien wij niet onze verplichtingen voelden tegenover Teylers
Genootschap, dat reeds geruimen tijd geleden het ons toegezegde subsidie voor deze
uitgave uitbetaalde, terwijl wij van onze zijde niets konden doen vernemen.
Een dergelijk bezwaar gevoelen wij ook, wanneer wij thans een enkel woord gaan
zeggen over de voortzetting van de boven reeds ter sprake gebrachte uitgave van den
heer Posthumus, nl. die van de bescheiden van de nationale organisatie der
lakenkoopers. Men zal zich herinneren, dat in het vorige jaarverslag naar aanleiding
van deze uitgave medegedeeld werd, dat wij ons neergelegd hadden bij het voorstel
van Prof. Posthumus om de door de Nederlandsche Regeering gesubsidieerde
publicatie van bescheiden betreffende de organisaties der lakenbereiders en der
lakenkoopers in tweeën te splitsen. Die betreffende de eerste organisatie hebben
reeds het licht gezien; daar wij zeer ongaarne die betreffende de andere lang uitgesteld
zouden willen zien, hebben wij - ook dit werd reeds verleden jaar vermeld - Prof.
Posthumus in overweging gegeven, ter bespoediging van de uitgave, zich op kosten
van het Genootschap van deskundige medewerking te voorzien, ten einde de voor
de lakenkoopers-publicatie nog ontbrekende archivalia bijeen te verzamelen. In dit
verband vroegen wij tevens aan den heer Posthumus een overzicht van hetgeen nog
te doen zou zijn, vóór het materiaal van deze uitgave volledig bij elkaar zou zijn.
Ook natuurlijk met het oog op den financieelen kant, dien de zaak voor ons heeft.
Geruimen tijd hoorden wij, na deze voorstellen, niets hierover; doch in den zomer
gelukte het tot onze blijdschap, na mondeling overleg met den heer Posthumus,
contact aan te brengen tusschen hem en een geleerde, die naar aller meening tot deze
taak uitermate bevoegd was. Deze bleek bereid het werk op zich te nemen en zette
zich reeds in de zomervacantie met voortvarendheid aan het zoeken. Eerst op het
allerlaatst van het jaar vernamen wij, nadat wij met belangstelling naar de resultaten
van zijn onderzoek hadden geïnformeerd, dat in den zomer de oogst schraal was
geweest, doch dat in
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de Kerstvacantie 's heeren Posthumus' medewerker zijn nasporingen hoopte voort te
zetten. Binnenkort verwachten wij dus van hem verslag van zijn jacht, waarover wij
hopen ons te kunnen verblijden; niet minder zal het ons tot vreugde strekken, indien
wij tevens het aan Prof. Posthumus gevraagde rapport zullen mogen ontvangen.
Wanneer wij maar eenmaal weten, waar wij met deze uitgave aan toe zijn, zullen
wij ons ook meer verantwoord voelen tegenover de Regeering, die er subsidie voor
verleende.
Al wat voorafging heeft betrekking op uitgaven, die met het oog op den staat van
voorbereiding, waarin zij verkeeren, vooraan staan bij onze bemoeiingen. Natuurlijk
ook in onze belangstelling; doch deze geldt ook den anderen uitgaven, waarover die
bemoeiingen zich uitstrekken, maar die voorloopig wat achteraf geraakt of nog niet
voldoende naar voren gekomen zijn. Dit laatste was tot nu toe het geval met de
voortzetting onzer uitgave uit vroeger jaren van de Grafelijkheidsrekeningen van
Holland en Zeeland uit den tijd der Henegouwsche graven, van welke voortzetting
het materiaal gereed lag, zonder dat de bewerker het nog had kunnen aanroeren. Nu
evenwel, volgens zijn belofte, Prof. Huizinga in het najaar van 1918 de afschriften,
die compleet zijn, ter hand zal gaan nemen en voor den druk gereed maken, zullen
wij in de eerstvolgende jaren wel vaker en uitvoeriger op dit onderwerp terug hebben
te komen.
Eenigszins op den achtergrond is echter tot ons leedwezen in het afgeloopen jaar
de Leicester-correspondentie geraakt. Wij hadden dit aanvankelijk niet kunnen
verwachten: het afschrijven van aanvullende documenten onder leiding van Prof.
Brugmans door onze amanuensis ging geleidelijk zijn gang, terwijl, naar wij meenden
te mogen aannemen, ook Dr. Geyl te Londen aan den arbeid was. In dezen zoeten
waan hebben wij geleefd tot in de laatste maanden van het jaar, toen onverwachts
Dr. Geyl, die voor eenige weken naar het vaderland was overgekomen, ons met de
jobstijding kwam bedroeven, dat onder de huidige omstandigheden, nu het
brievenverkeer tusschen Londen en Amsterdam zóó bezwaarlijk was, het voortwerken
aan de Leicester-uitgave op onoverkomelijke moeilijkheden was
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gaan stuiten; hij had bovendien ander werk, buiten dat van zijn ambt, dat hem zeer
in beslag nam: kortom hij wilde wel van zijn verplichtingen tegenover het Bestuur
ontslagen worden. Eenigen onzer hebben met Dr. Geyl de zaak breedvoerig besproken
en in onze vergadering hebben wij haar gewikt en gewogen; wij konden voor de
bezwaren, die te berde waren gebracht, wel voelen; doch, hoezeer de heer Geyl, voor
het geval een ander met Prof. Brugmans de uitgave zou aanvaarden, alle mogelijke
van hem gevraagde medewerking in Engeland toezegde, wij wilden hem noode
loslaten. Daar bij de met hem gevoerde besprekingen was gebleken, dat hij wellicht
nog voor ons plan te behouden zou zijn, indien wij hem uitstel tot na den oorlog
wilden verleenen, besloten wij dit noodanker uit te werpen. Nadat de heer Geyl weêr
naar Londen was teruggekeerd, hebben wij hem geschreven, dat het bedoelde uitstel
hem volgaarne werd verleend, doch dat wij het op hoogen prijs zouden stellen, indien
hij te zijner tijd de verdere bewerking der copieën in samenwerking met Prof.
Brugmans weêr zou willen opvatten. Op dit voorstel is nog geen antwoord ingekomen;
inmiddels gaat ons medelid Brugmans voort met het verzamelen van het
aanvullingsmateriaal hier te lande. Wij komen zeker het volgende jaar op deze uitgave
terug, maar zij is ongetwijfeld voor de eerste jaren wat op den achtergrond geraakt.
Ditzelfde is, zoolang nog de oorlog duren zal, het geval met de Lijst van
Noord-Nederlandsche Kronijken. Waarom, hebben wij reeds meermalen uiteengezet;
wij behoeven er thans niet weêr op terug te komen.
Eenige malen gedurende het verslagjaar werden ons nieuwe bescheiden ter uitgave
aangeboden en het meerendeel daarvan konden wij voorloopig aanvaarden. In de
eerste en voornaamste plaats zij in dit verband melding gemaakt van een aanbod, dat
wij in het voorjaar ontvingen van den heer G.W. Eybers, een Hollandschen Kapenaar,
die te Londen studeert, om de uitgave te bezorgen van een verzameling van wat hij
noemde Kaapsche Instructies, een serie verordeningen betreffende het
plattelandsbestuur in de Kaapkolonie, in het jaar 1805
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door Gouverneur en Rade aan Landdrosten, Heemraden en Veldkornetten gegeven,
welke serie te vervolgen is tot in 1828 toe. Wij stonden wat vreemd tegenover het
onderwerp; doch het advies, dat wij aan de meest bevoegde kenners der
Zuid-Afrikaansche geschiedenis hier te lande vroegen, stelde ons volkomen gerust.
Wij hadden hier te doen met een verzameling bronnenmateriaal, dat wel reeds bij
het afkondigen der instructies in de Kaapsche Courant was gepubliceerd, doch dat
uit den aard der zaak weinig bekendheid geniet en voor de kennis der
plattelands-bestuurstoestanden in Zuid-Afrika van het hoogste gewicht is. Sedert het
eerste contact met den heer Eybers hebben wij over deze aangelegenheid een
uitgebreide correspondentie gevoerd. In beginsel hebben wij deze uitgave aanvaard;
d.w.z., zoolang wij de kopij van den heer Eybers nog niet ontvangen hebben, blijven
wij vrij; doch de belangstelling, die de voorgenomen publicatie van verschillende
zijden ontving, staat er ons borg voor, dat geen mislukking het einde zijn zal. In
Londen zal de heer Eybers den raad en de voorlichting genieten van Mr. W.
Roosegaarde Bisschop, den bekenden Nederlandschen rechtsgeleerde aldaar; Prof.
Bodenstein te Amsterdam zal de Instructies bij het belangstellende publiek inleiden,
terwijl wij de hoop hebben, dat ons de hulp ook niet ontbreken zal van een onzer
beste kenners van het oud-vaderlandsche recht. De heer Eybers was namelijk van
meening, dat er verband bestond tusschen het plattelandsbestuur aan de Kaap en dat
hier te lande tijdens de Republiek, doch wenschte dit door een bevoegd beoordeelaar
ten onzent te zien geconstateerd. Wij wendden ons derhalve tot den bovenbedoelden
geleerde met het verzoek, die paragraaf van de inleiding tot de uitgave te schrijven,
waarin dat verband werd aangetoond; wij kunnen hem niet euvel duiden, dat hij zijn
definitief antwoord liever uitstelt tot nadat hij de kopij van den heer Eybers zal hebben
gezien. Wij wachten nu hier op; in het volgende verslag meer over dit onderwerp.
In het afgeloopen jaar ontvingen wij reeds twee kleinere bijdragen, die voor de
Bijdragen en Mededeelingen van 1919 bestemd werden. De eene omvat een
verzameling
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bescheiden, betreffende de Hongaarsche predikanten, in 1676 door De Ruyter van
de Napelsche galeien bevrijd, en inzonderheid hun verblijf hier te lande rakende; de
heer E. Miklós, een Hongaarsch theoloog te Utrecht studeerende, bood ze ons aan;
wij hopen de collectie spoedig in handen te hebben. In handen gehad, maar ter verdere
bewerking en bekorting voorloopig met goedvinden van den uitgever aan een bevoegd
kenner van het onderwerp doorgezonden hebben wij een kroniek van Oisterwijk,
omvattende de veelbewogen lotgevallen dier plaats in de eerste helft van den
80-jarigen oorlog, en thans door een belangstellende, tijdens hij daar als militair in
kwartier lag, afgeschreven. Wij vertrouwen, dat uit de samenwerking van dezen en
zijn raadgever een aardige bijdrage zal groeien, die de ellende ten platten lande in
die streken tijdens den opstand zal kunnen toelichten.
Een oogenblik werd door tusschenkomst van derden onze aandacht gevraagd voor
een bundel historische bescheiden betreffende Suriname, bijeenverzameld door een
onzer correspondenten. Wij gaven hem te kennen, dat wij hierover gaarne in nadere
briefwisseling wenschten te treden, maar meenden hem er ook op opmerkzaam te
moeten maken, dat wij reeds geruimen tijd wachtende waren op de door hem beloofde
Stukken betreffende het proces van Wolfert Harmensz.
Toen een der oudste honoraire leden van het Genootschap, een bekend Duitsch
kerkhistoricus, in den loop des jaars onze medewerking inriep tot het doen verschijnen
van een deel levensherinneringen, voor zoover die in verband stonden met het
kerkelijk en theologisch leven hier te lande van omstreeks de helft der 19de eeuw,
hebben wij het zeer betreurd hem te moeten berichten, dat onze taak op een ander
gebied lag en wij dus onmogelijk het uitgeven van mémoires van nog levenden op
ons konden nemen. Juist, omdat wij den hoogbejaarden geleerde moesten teleurstellen,
achten wij het een voldoening, dat wij er in geslaagd meenen te zijn eenige in zijn
bezit zijnde copieën van de hand van Bakhuizen van den Brink, handelende over
Wederdoopersprocessen en die ons honorair lid ons ten geschenke aanbood, door
aanvulling uit de bronnen, waaraan Van den Brink zijn
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aanteekeningen ontleende, tot een kleine bijdrage te doen uitdijen.
Om dezelfde redenen, waarom wij de uitgave der bovenbedoelde herinneringen
moesten weigeren, werd ook een afwijzend antwoord gegeven op het verzoek om
opname van een artikel over de Journalen van Van Neck en anderen. Wij verwezen
den schrijver naar een onzer tijdschriften voor vaderlandsche geschiedenis.
Tot slot van het verslag over een jaar, dat, hoewel vol moeilijkheden, naar onze
meening niet onvruchtbaar mag worden genoemd, geven wij, als naar gewoonte, een
overzicht van den inhoud van den bundel Bijdragen en Mededeelingen, die hierachter
volgt. Verleden jaar spraken wij reeds over een tweetal Inventarissen van het huis
Brederode te Vianen, waarvan Prof. Dr. J.J. Salverda de Grave de bewerking op zich
had genomen, maar waarvoor wij toen ten slotte geen plaats bleken te hebben. Thans
openen deze Bijdragen met die inventarissen van huisraad, boeken enz. dier adellijke
huizinge; onder de bekwame handen van Prof. De Grave, die ze van een belangrijke
inleiding, uitvoerige annotatie en bijlagen voorzag, zijn ze uitgedijd tot een
cultuur-historische bijdrage van aanmerkelijke beteekenis.
In een geheel anderen tijd en onder anderen hemel verplaatst ons het volgende
stuk, Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen, dat een beschrijving
van dat land bevat, door den Engelschen majoor John Scott omstreeks 1667
opgemaakt. Het origineel berust met meerdere handschriften van diens hand en uit
denzelfden tijd onder de Sloane Manuscripts in het Britsch Museum. De heer Fred.
Oudschans Dentz, die het voor onze Bijdragen bewerkte, was van meening, dat het
geen bezwaar behoefde te zijn, dat het verhaal reeds eenmaal gedrukt was en wel in
1887 in een bundel bewijsstukken bij de beslechting van het Britsch-Venezolaansch
grensgeschil. Overwegende, dat de stukken op dit geschil betrekking hebbende wel
niet in aller handen zullen zijn, waren wij het geheel met den heer Oudschans Dentz
eens; na het afdrukken kon deze ons nog een aanvulling op zijn bijdrage doen
toekomen, die de belang-
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stellende lezer aan het slot van dezen bundel zal aantreffen. In het volgende jaarverslag
spreken wij nader over een nieuw stuk, dezelfde landen en tijden betreffende, dat de
heer Oudschans Dentz ons tijdens het afdrukken van dit relaas toezond.
Eveneens een Engelschen tekst geeft in Moryson's reis door en zijn karakteristiek
van de Nederlanden, de heer J.N. Jacobsen Jensen, die onlangs in een artikel in Onze
Eeuw de aandacht had gevestigd op dit interessante reisverhaal uit het einde der 16de
eeuw, waarvan hij nu op ons verzoek de gedeelten, die de Nederlanden betreffen,
deed afdrukken. Wel is het verhaal van Moryson's reizen reeds in 1617 gedeeltelijk
gedrukt, terwijl het ongedrukte deel van diens manuscript, dat onder de handschriften
van Corpus Christ College te Oxford wordt bewaard, in 1903 voor het grootste deel
door Ch. Hughes is uitgegeven, maar beide werken zijn hier te lande òf zeldzaam òf
weinig bekend. Wij zagen derhalve geen bezwaar ook dit reeds gedrukte reisverhaal
onder de aandacht van Nederlandsche lezers te brengen, terwijl wij bovendien door
de goede zorgen van Dr. Geyl te Londen het konden aanvullen met afschriften van
die gedeelten van het manuscript te Oxford, die Hughes niet had gepubliceerd en die
op ons land betrekking hebben.
Met het derde gedeelte van de Goudsche vroedschapsresoluties betreffende
dagvaarten der Staten van Holland en der Staten-Generaal, 1501-1572, is deze
publicatie thans voltooid. Wij wenschen Mr. A. Meerkamp van Embden met die
voltooiing geluk, al betreuren wij het, dat zich voor hem bezwaren hebben voorgedaan
om den index op de over drie nummers dezer Bijdragen verspreide resoluties te
geven, dien wij van hem gevraagd hadden.
Tot slot volgt van de hand van Dr. L.W.A.M. Lasonder een kleine mededeeling,
waarvan de titel Een onbekende Commissie aan Prins Willem I uit het jaar 1553
genoegzaam voor zichzelf spreekt.
Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
S. MULLER FZ., Voorzitter.
W.A.F. BANNIER, 1ste Secretaris.
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Bijlage C.
Kasoverzicht van het genootschap 1917.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. f 145.465
1917

Contributiën
genootschappen

f 17.65

Saldo Cred. en Dep. f 7831.23
kas 1 Jan. 1917

Administratiekosten

f 215.415

Afgeloste effecten f 1998.-

Reiskosten

f 80.33

Rente Cred. en
Depos. kas

f 65.70

Salarissen

f 350.-

Rente effecten

f 1608.35

Copiëerkosten

f 85.55

Contributie leden

f 4862.22

Honoraria

f 640.13

Verkoop werken

f 258.34

Aankoop boeken en
tijdschriften

f 103.04

Verzekering

f 36.10

Bindwerk

f 206.60

Drukken der werken

f 4948.415

Aankoop van effecten

f 6928.31

Subsidie Regeering f 500.voor de uitgave
brieven van Marg.
v. Parma

Kosten algemeene
f 91.55
vergadering 29 Mei 1917
en
bestuursvergaderingen
Saldo in kas 31 Dec.
1917

f 163.585

Saldo Cred. en Depos.
kas 31 Dec. 1917

f 3402.63

_____

_____

f 17269.305

f 17269.305
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LI

Leesgezelschap 1917.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. f 157.85
1916

Aan Cred. en Depos.
kas

f 580.41

Saldo Cred. en Dep. f 480.41
kas

Bodeloon

f 78.-

Contributie lezers

Administratiekosten

f 30.495

Tijdschriften

f 148.225

Drukwerk

f 27.50

Pakpapier

f 6.45

f 205.-

Verkoop van
f 74.11
tijdschriften aan het
Hist. Genootschap
Rente Cred. en
Depos. kas

f 5.36

Aan Cred. en Dep. kas f 5.36
(rente)
_____

Saldo in kas 31 Dec.
1917

f 46.29
_____

f 922.73

f 922.73

Rek. kap. Hist. Genootschap.
Effecten nominaal

f 47000.-

Effecten beurswaarde 31 Dec. 1917.

f 40936.875

Saldo Cred. en Dep. kas 31 Dec. 1917.

f 3402.63

Saldo in kas 31 Dec. 1917

f 163.585
_____
f 44503.09
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Rek. kap. leesgezelschap.
Saldo Cred. en Depos. kas

f 585.77

Saldo in kas

f 46.29
_____
f 632.06
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LII

Bijlage D.
Lijst der van januari 1917 tot januari 1918 door schenking, ruiling
en aankoop voor het genootschap verkregen werken.
I. Ten geschenke ontvangen.
A. Van de schrijvers of uitgevers.
M.A. v a n A n d e l , Plague regulations in the Netherlands. (Overdr. uit: Janus
XXI.)
W.S. v a n d e n B e r g , Eene middel-nederl. vertaling van het Antidotarium
Nicolai. Leiden 1917. (Geschenk van Sophie van den Berg.)
C. G r a h a m B o t h a , Intestate succession. (Overdr. uit: ‘South African Law
Journal’ Mei 1917.)
C a t h . B r u i n i n g , Maria Tesselschade Visscher. (Overdr. uit: Onze Eeuw
XVII 8.)
W.E. v a n D a m v a n I s s e l t , Prins Maurits' veldtocht van 1599. (Overdr.
uit: Orgaan der Ver. ter beoefening v.d. krijgswetenschap 1917-1918 1.)
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LIII
G.D. F r a n q u i n e t , Beredeneerde Inventaris der oork. en bescheiden berustende
op 't Prov. Arch. van Limburg II, III. Kapittel van O.L. Vrouwekerk te
Maastricht. Maastricht 1870, 1877. (Ter completeering.)
-, Archiefwezen in Limburg. Overzicht der gem. arch. en bered. invent. der
oork. en besch. v.d. gem. Sittard en Venlo. Maastricht 1872. (Ter completeering.)
(Geschenken van den rijksarchivaris in Limburg.)
J.B.F. v a n G i l s , De dokter in de oude Nederl. tooneelliteratuur. (Acad.
proefschrift.) Haarlem 1917.
C.J. G o n n e t , Het archief van Geestmerambacht. (Overdr. uit de Versl. omtr.
's Rijks oude arch. XXXIX 2.)
T h . G o o s s e n s , Franc. Sonnius in de pamfletten. (Acad. proefschrift.)
's-Hertogenbosch 1917.
J.J. G r a a f , De Frans Hals van Akersloot. (Overdr. uit: Bull. v.d. Ned. Oudheidk.
Bond IX 6.)
-, De St.-Cornelis-kapel aan den Hoorn tusschen Delft en Schipluiden. (Overdr.
uit: Bijdr. v.d. Gesch. v.h. Bisd. v. Haarlem XXXVII.)
H i l f e r t (P.J. v a n R a v e s t e y n ), Gooische omtrekken I, Van groote steenen.
(Overdr. uit: Vooruit, Vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi, 1917.)
A. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , De stempelsnijder en graveur Jacques
Collan. (Overdr. uit: Jaarboek voor Penningkunde 1917.)
-, Verkooping van wapenborden uit de kerk te Rhenen in 1798. (Overdr. uit:
Maandblad v.h. Geneal.-Heraldisch Gen. ‘De Ned. Leeuw’ 1917.)
J a a r b o e k 1917 der Ver. v. Ned. Wijnhandelaars. Amsterdam 1917. (Geschenk
van J.Th. Boelen.)
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LIV
E.B. K i e l s t r a , De Indische Archipel. Haarlem 1917.
J. K l e y n t j e n s en H.F.M. H u y b e r s , Leerboek der Alg. Gesch. I, II.
Nijmegen z.j.
- en -, Beknopt leerboek der Alg. Gesch. Nijmegen z.j.
- en H.H. K n i p p e n b e r g , Van Goden en Helden. Groningen 1917.
-, H.D.J. v a n S c h e v i c h a v e n en L. S o r m a n i , Stadsrekenboeken van
Nijmegen (1382-1543), III (1521-1526), V (1532-1534). Nijmegen 1912, 1916.
(Geschenken van J. Kleyntjens.)
M.E. K r o n e n b e r g , Catalogus van de incunabelen in de
Athenaeum-bibliotheek te Deventer. Deventer 1917.
E.C. v a n L e e r s u m , Rembert Dodoens. (Overdr. uit: Ned. Tijdschr. v.
Geneesk. 1917 I 26.)
J.G. d e L i n t , Hist. aanteekeningen over de baring bij diplopagi. (Overdr. uit:
Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaecologie.)
-, De inversio uteri in de laatste 20 jaren. (Overdr. uit: Ned. Tijdschr. v. Geneesk.
1917 I 22.)
-, De portretten van Remb. Dodonaeus. (Overdr. uit: Ned. Tijdschr. v. Geneesk.
1917 I 26.)
-, Les portraits de Remb. Dodonaeus. (Overdr. uit: Janus XXII.)
-, Eenige merkwaardige afbeeldingen van dubbelmonstra. (Overdr. uit: Ned.
Tijdschr. v. Geneesk. 1917 II 17.)
-, Het verband tusschen de geneeskunde der Oudheid en die der Grieken.
(Overdr. uit: het Medisch Weekblad van 30 Oct. en 6 Nov. 1917.)
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LV
J.B. v a n L o e n e n , Beschrijving en kleine kroniek van de gemeente Hillegom.
Hillegom 1916.
M a r i e G.A. d e M a n , De voormalige Middelburgsche rederijkerskamer Het
bloemken Jesse. (Overdr. uit: Jaarboek v.h. Kon. Ned. Gen. voor Munt- en
Penningkunde 1917.)
-, J.E. ter Gouw †. (Overdr. uit: Jaarboek v.h. Kon. Ned. Gen. voor Munt- en
Penningkunde 1917.)
S. M u l l e r Fz., De bisschoppelijke zegels. (Overdr. uit: Versl. omtr. 's Rijks
oude arch. XXXIX 2.)
-, Beschrijving der Utrechtsche stadszegels. Utrecht z.j.
J. M u n k , Een Vlaamsche leringe van Orinen in de XIVe eeuw. (Acad.
proefschrift.) Leiden z.j.
F. N i p p o l d , Monsignore de Waal.
J.C.H. d e P a t e r , De Raad van State nevens Matthias (1578-1581). (Acad.
proefschrift.) 's-Gravenhage 1917.
E. v a n R a a l t e , De Minister-President. (Acad. proefschrift.) 's-Gravenhage
1917.
M. v a n R h i j n , Wessel Gansfort. (Acad. proefschrift.) 's-Gravenhage 1917.
H.J. S c h a r p , Nieuwer-Amstel in den loop der eeuwen (vervolg, 1500-1550)
(in: Verslag van den toestand der gemeente Nieuwer-Amstel over 1916).
-, Overzicht van het Rom. muntwezen voor de invoering v.d. denarius i.h.j. 269
v.C.
A.J.M.H. S c h i l l i n g s , Vondel en de regeerders van Amsterdam. (Acad.
proefschrift.) Amsterdam z.j.
J.C. v a n S l e e , De Illustre School te Deventer 1630-1878. Met register op het
Album studiosorum. 's-Gravenhage 1916. 2 deelen.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

LVI
D.M. S l u y s , De ambtsdata van de oudste opperrabbijnen bij de Hoogd.
Joodsche Gem. te Amsterdam. (Overdr. uit: Feestprogramma van de plechtige
bevestiging van A.S. Onderwijzer als opperrabbijn van N.-Holland.) Amsterdam
1917.
J o h . F. S n e l l e m a n , Scheepvaart-Musea en Rotterdamsche toestanden.
Rotterdam 1916.
P.H. S u r i n g a r , Levensschets van Joachim Willem Suringar. (Overdr. uit:
Jaarboekje der Limburgsche Protestanten-Ver. voor 1917.)
J. L o u i s a A. Te r p s t r a , Nijmegen in de M.E. (Acad. proefschrift.)
Amsterdam 1917.
E.M.A. T i m m e r , Om het bestaansrecht der Haagsche brouwnering. (Overdr.
uit: ‘Die Haghe’ Jaarboek 1916.)
B.R.F. v a n V l i j m e n , Van 't verleden. Leiden z.j.
M.J.A. d e V r i j e r , Henr. Regius, een ‘Cartesiaansch’ hoogleeraar aan de Utr.
Hoogeschool. (Acad. proefschrift.) 's-Gravenhage 1917.
D. Wo u t e r s , Historiën onzer lage landen bij de zee. 2 deelen. Groningen z.j.
-, Neerlandia. Slotbundel, literatuuroverzicht, woordkunst en poetica. Groningen
z.j.
(Geschenken van den uitgever P. Noordhoff.)
D.S. v a n Z u i d e n , Een verklaring over een bloedstelpend middel. (Overdr.
uit: Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1917 I 21.)
- Een contract tusschen twee doctoren (1674). (Overdr. uit: Ned. Tijdschr. v.
Geneesk. 1917 II 8.)
-, Iets over den schilder Benj. Bolomey. (Overdr. uit: Oud-Holland XXXV 2.)
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LVII

B. Van of door Departementen van algemeen bestuur, Genootschappen,
Maatschappijen enz.
Va n h e t M i n i s t e r i e v a n B i n n e n l a n d s c h e Z a k e n t e
's-G r a v e n h a g e .
Verslagen omtrent 's-Rijks oude Archieven XXXIX 1, 2.
Verslagen omtrent 's-Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst XXXIX.
Verslag over het Kon. Kabinet van Munten, Penningen en gesneden Steenen te
's-Gravenhage 1916.
Jacob van Deventer, Nederlandsche steden in de 16de eeuw. Plattegronden.
Facsimile-uitgave met eene inleiding van R. F r u i n . Aflev. 6, 7.
Alg. Rijksarchief. De archieven der Delftsche Statenkloosters, door S.W.A.
Drossaers.
Rijksarchief in Gelderland. Het archief van het College tot de beneficieering van
Neder-Rijn en IJsel, door A.H. M a r t e n s v a n S e v e n h o v e n .
Rijksarchief in Utrecht. Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht,
door S. M u l l e r F z .
Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen, door C. d e
Wa a r d .
Va n d e C o m m i s s i e v o o r 's R i j k s g e s c h i e d k u n d i g e P u b l i c a t i ë n
t e 's-G r a v e n h a g e .
R.G.P. Gr. Serie No. 32. Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), uitgeg.
door J.A. Wo r p , VI (1663-1687).
R.G.P. Gr. Serie No. 33. Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt
door N. J a p i k s e , II (1578-1579).
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LVIII
R.G.P. Gr. Serie No. 34. Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel,
verz. door K. H e e r i n g a , II (1661-1726).
R.G.P. Gr. Serie No. 35, 36. Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel,
verz. door A.H. P o e l m a n , I 1, 2 (1122-1499).
R.G.P. Kl. Serie No. 17. Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars
en geleerden, beschr. door G.J. H o o g e w e r f f , III.
Va n h e t S t e d e l i j k M u s e u m t e A l k m a a r .
Verslag van het Archief, het Museum en de Bibliotheek over 1916.
Archief. Verbet. en aanvull. v.d. inventaris van Dr. Scheltema door C.W.
B r u i n v i s 1, 2.
Va n h e t G e n o o t s c h a p A m s t e l o d a m u m t e A m s t e r d a m .
Vijftiende Jaarboek.
Amstelodamum, Maandblad III 2-12; IV 1-12.
Va n d e Ve r e e n i g i n g ‘K o l o n i a a l I n s t i t u u t ’ t e A m s t e r d a m .
Zesde Jaarverslag 1916.
Va n d e C o m m i s s i e v a n b e s t u u r v a n h e t p r o v i n c i a a l M u s e u m
van Oudheden in Drente te Assen.
Verslag aan Gedeputeerde Staten over 1915, 1916.
Va n h e t G e m e e n t e b e s t u u r v a n D e v e n t e r .
J. A c q u o y , De Achten-, Ostage- en Nieuwe Kamer.
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LIX
Va n h e t I n d i s c h G e n o o t s c h a p t e 's-G r a v e n h a g e .
Verslagen der Vergaderingen van 14, 18 Nov., 12 Dec. 1916, 23, 30 Jan., 13 Maart,
26 Mei, 16 Oct. 1917. (Blz. 27-236, 1-29.)
Naamlijst der leden op 1 Mei 1917.
Va n d e L i n s c h o t e n -Ve r e e n i g i n g t e 's-G r a v e n h a g e .
Negende Jaarverslag 1916.
Werken XIII. De Oost-Indische compagnie in Cambodja en Laos. Verzam. van
bescheiden van 1636-1670. Uitgeg. door H.P.N. M u l l e r .
Werken XIV. Gerrit de Veer: Reizen van Willem Barents e.a. naar het Noorden
(1594-1597). Uitgeg. door S.P. l'H o n o r é N a b e r . Dl. I (tekst).
Va n h e t B e s t u u r v a n h e t H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p t e U t r e c h t .
Bijdragen en Mededeelingen XXXVIII.
Werken 3de S. No. 38. Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der
Hollandsche lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode), uitgeg. door N.W.
Posthumus.
Werken 3de S. No. 39. Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek V,
uitgeg. door F.J.L. K r ä m e r .
Verslag van de Algemeene vergadering der leden op 29 Mei 1917.
Va n d e K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k .
Verslag over 1916.
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LX

II. Door ruiling met of lidmaatschap van andere genootschappen
verkregen.
A m s t e r d a m . Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Jaarboek 1916.
Afd. Letterkunde. Verhandelingen, Nieuwe Reeks, XVII 1-4, XVIII 1.
- Verslagen en Mededeelingen, 5de Reeks, II 3.
- Poemata (Leg. Hoeufft). Sepulcrum Joannis Pascoli.
Afd. Natuurkunde. Verhandelingen, Eerste Sectie, XII 3.
- Verhandelingen, Tweede Sectie, XIX 2-6.
- Verslagen en mededeelingen XXV 1, 2.
A m s t e r d a m . Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jaarverslag, uitgebracht
op 22 Mei 1916 (No. 58).
A r n h e m . Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis,
oudheidkunde en recht.
Bijdragen en Mededeelingen XX.
Werken XII. G. B e e r n i n k , Dr. Ar. van Slichtenhorst en zijn vader Brant van
Slichtenhorst.
A u g s b u r g . Historischer Verein für Schwaben und Neuburg.
Zeitschrift XLIII.
B e r l i j n . Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.
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LXI
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte XXIX 2, XXX 1.
B e r n . Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz.
Jahrbuch für schweizerische Geschichte XLI, XLII.
B o n n . Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. Jahrbücher CXXIII 1, 2.
Berichte der Provinzialkommission für Denkmalpflege und der Altertums- und
Geschichtsvereine innerhalb der Rheinprovinz 1 April 1912-31 März 1913, 1 April
1913-31 März 1914.
D a n z i g . Westpreussischer Geschichtsverein.
Mitteilungen XVI 1-4; Inhaltsverz. Jrg. 1-15. Zeitschrift LVII.
D u s s e l d o r p . Düsseldorfer Geschichtsverein. Jahrbuch XXVIII.
E s s e n . Historischer Verein für Stadt und Stift Essen. Beiträge zur Geschichte von
Stadt und Stift Essen XXXVI.
G e n è v e . Société d'histoire et d'archéologie.
Bulletin IV 2.
Mémoires et documents, 8o édit., 2 S. 13.
-, 4o édit., IV.
G l a s g o w . Redactie van The Scottish historical Review.
Scottish historical Review XIV1-4, XV, 1.
G ö r l i t z . Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Neues Lausitzisches Magazin XCIII.
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LXII
Codex diplomaticus Lusatiae superioris IV3. Oberlausitzer Urkunden unter König
Albreent II und Ladislaus Posthumus.
's-G r a v e n h a g e . Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië LXXIII
1, 2.
's-G r a v e n h a g e . Algemeen Rijksarchief.
Het Rijksarchiefwezen in het algemeen 1916.
Het Algemeen Rijksarchief 1916.
G r e i f s w a l d . Rügisch-pommerscher Geschichtsverein.
Pommersche Jahrbücher XVII.
H a a r l e m . Redactie der Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem.
Bijdragen XXXVII 3.
H a m b u r g . Verein für hamburgische Geschichte.
Zeitschrift XXI.
Mitteilungen 36.
H a n n o v e r . Historischer Verein für Niedersachsen.
Zeitschrift 1916 1-4.
K a r l s r u h e . Badische historische Kommission.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins,
Neue Folge, XXXII 1-4.
K a s s e l . Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
Zeitschrift L (N.F. XL).
Mitteilungen 1915 1916.
L e e u w a r d e n . Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
De Vrije Fries XXV.
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LXIII
L e i d e n . Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Handelingen en Mededeelingen 1916-1917.
Levensberichten 1916-1917.
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XXXV 2-4, XXXVI 1-4.
L e i p z i g . Königlich-sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse XXXIII 2, 3, 5, XXXIV 1-3.
Berichte über die Verhandlungen d. philol.-hist. Klasse LXVIII 4-6.
Jahresbericht der fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft. Februar 1917.
L o n d e n . Redactie van The English historical Review. English historical Review
XXXI 122-124, XXXII 125-128.
L o n d e n . Royal Historical Society.
Transactions, Third Series, X.
L u b e c k . Verein für lübeckische Geschichte und Altertumskunde.
Mitteilungen XIII 1-4.
Zeitschrift XIX 1.
L u b e c k . Verein für Hansische Geschichte.
Hansische Geschichtsblätter 1916 1, 2.
L u n d . Kongelige Universitet.
Acta Universitatis Lundensis, Nova Series, Första afd. XII, Andra afd. XII.
M a a g d e n b u r g . Verein für Geschichte und Altertumskunde des Herzogtums und
Erzstifts Magdeburg.
Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. System. Inhaltsverzeichnis zu
Bd. 1-50 und der Festschrift 1891.
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LXIV
M a a s t r i c h t . Société historique et archéologique dans le Limbourg.
Publications LII (N.S. XXXII).
M a d r i d . Real Academia de la Historia.
Boletin LXX 1-6, LXXI 1-6.
S t .-M i c h i e l s g e s t e l . Redactie van de Bossche Bijdragen. Bossche Bijdragen I
1, 2.
M i d d e l b u r g . Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Archief 1916, 1917.
M ü n c h e n . Königlich-bayerische Akademie der Wissenschaften.
Abhandlungen. Philos.-philol. und hist. Klasse XXVIII 1-3, XXIX 1-3.
Sitzungsberichte der philos.-philol. u. der hist. Klasse 1914 2-10, Schluszheft;
1915 1-12 Schluszheft; 1916 1-6 Schluszheft; 1917 1-4.
C. B a e u m k e r , Der Platonismus im Mittelalter.
L. B r e n t a n o , Die Anfänge des modernen Kapitalismus.
K. T h . v o n H e i g e l , Benjamin Thompson, Graf von Rumford.
-, Krieg und Wissenschaft.
H. W ö l f f l i n , Die Architektur der Deutschen Renaissance.
M ü n c h e n . Redaction des historischen Jahrbuches der Görres-Gesellschaft.
Historisches Jahrbuch XXXVII 4, XXXVIII 1-3.
M u n s t e r en P a d e r b o r n . Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.
Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde LXXIII 2, LXXIV
1.
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LXV
N e w -Yo r k . The New-York Historical Society. Publication Fund XLVII-XLIX.
P r a a g . K.K. Oeff. und Universitätsbiblothek.
K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
Sitzungsber. der Kl. f. Philos., Gesch. u. Philol. 1911-1915.
Sitzungsber. der Mathem. Naturw. Classe 1911-1915. K.K. Deutsche Karl Ferd.
Univers. - C.K. Ceske Universite Carl. Ferdinand.
Ordnung der Vorlesungen 1915, 1915/16, 1916, 1916 17.
Inaugurationsreden 1914/15, 1915/16.
Personalstand 1915/16.
R o e r m o n d . Limburg. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige
Wetenschappen, Taal en Kunst.
Limburg's Jaarboek XXIII 1-4.
R o t t e r d a m . Gemeente-Archief.
Verslag over 1916.
H.C.H. M o q u e t t e , Catalogus van de portretverzameling.
S t e t t i n . Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde.
Baltische Studien XX.
S t o c k h o l m . Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Antikwarisk Tidskrift for Sverige XXI 1, XXII 1.
S t o c k h o l m . Nordiska Museet.
Fataburen 1916 1-4.
S t r a a t s b u r g . Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs in
Elsass-Lothringen.
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens XXXII.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

LXVI
U p s a l a . Carolina Rediviva. Kongelige Universitets-Bibliothek.
Landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors ock Lund.
Svenska Landsmål ock Svenkst Folklif 1915 1-4; 1916 1-4.
U t r e c h t . Gemeente-Archief.
Verslag van den toestand der Gemeente Utrecht in 1916 I, II, III.
Verslag van den Gemeente-Archivaris over het voorgevallene in de
Gemeente-verzamelingen in 1916.
U t r e c h t . Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering 1917.
Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectie-Vergaderingen 1917.
Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen.
U t r e c h t . Redactie van het Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht.
Archief XLII 3, XLIII 1, 2.
U t r e c h t . Redactie van De Katholiek.
De Katholiek CLI 1-6, CLII 1-6.
Registers, Supplement 1900-1916.
Wa s h i n g t o n . American Historical Association.
The American Historical Review XXII 2-4.
Annual Report for the year 1912, 1913 I, II.
We e n e n . Institut für österreichische Geschichtsforschung.
Mitteilungen XXXVII 1-3.
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LXVII
Wo l f e n b u t t e l . Geschichtsverein für das Herzogthum Braunschweig.
Jahrbuch XIV.
Braunschweigisches Magazin XXI.

III. Overgenomen van het leesgezelschap.
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie XIII 3, 4, XIV 1,
2.
Nederlandsch Archievenblad XXV (1916/1917) 2-4, XXVI (1917/1918) 1, 2.
Het Boek, Jan.-Dec. 1915, Jan.-Dec. 1916, Jan.-Dec. 1917.
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5de Reeks IV
3/4, V, 1.
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 2de Serie X 1-6.
Oud-Holland XXXV 1-4.
Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde XXXII (1917) 1-6.
Groningsche Volksalmanak 1917.
Deutsche Geschichtsblätter XVII (1915/1916) 11/12, XVIII (1916/1917) 1-9.
Mitteilungen aus der historischen Literatur, Red. von F. H i r s c h , XLV 1-3.
Historische Vierteljahrschrift, hrsg. von G. Seeliger, XVIII (1916) 1-3.
Historische Zeitschrift 3e Folge XXI 2, 3, XXII 1, 2.
La Révolution française 35e/36e année 29-40.
Revue historique CXXIV-CXXVI (1917).
Zeitschrift f. Kirchengeschichte XXXVII (1917) 1/2. (= Festgabe zum 400
jährigen Gedächtnisfeier der deutschen Reformation).
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LXVIII

Bijlage E.
Jaarverslag van de Centrale commissie voor de historisch-statistische
kaarten van Nederland over 1917.
In dit jaar zijn van den Historischen Atlas van Nederland verschenen één dubbelblad
en twee enkele bladen van Kaart no. 8, De Zeventien Provinciën in 1555 (met carton
van het Gebied van Karel van Gelre), door P.J. Blok en A.A. Beekman.
De bij deze kaart behoorende bladen van de Middelzee, de Lauwers-, Hunze-,
Fivel- en Dollartboezems werden in bewerking genomen door A.A. Beekman.
In bewerking zijn voorts Kaart no. 9, De Kerkelijke indeeling, tevens kloosterkaart,
door Mr. J.G.C. Joosting (in 19 bladen); no. 6, De Marken in Drente, door Jhr. Mr.
B.M. de Jonge van Ellemeet; no. 11, De Republiek in 1648, door Prof. Dr. H.
Brugmans; no. 7, De Stederechten, door Dr. C.P. Burger, terwijl Prof. Dr. A.H.L.
Hensen no. 16, De Roomsch-Katholieke kerk in 1853, zal trachten samen te stellen.
De Commissie is teleurgesteld in hare verwachting, doordat Dr. F.C. Wieder, die
haar toegezegd had de kaarten van onze Koloniën en betreffende de Ontdekkingsreizen
te zullen bewerken, die taak nog niet heeft kunnen volbrengen wegens zijn
aanvaarding van de betrekking van bibliothecaris van de Rijks Hoogere
Landbouwschool te Wageningen.
Namens de Centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van
Nederland,
P.J. BLOK, Voorzitter.
A.A. BEEKMAN, Secretaris.
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Twee inventarissen van het Huis Brederode,
Medegedeeld door Dr. J.J. Salverda de Grave.
Inleiding.1)
I.
II.
III.
IV.

De inventarissen.
Het kasteel Batestein in 1567.
De inboedel van Batestein. - De boekerij. - De kaartenverzameling.
De heren van Batestein: Reinoud III en Hendrik van Brederode.

I. De inventarissen.
De twee hierachter gedrukte inventarissen van de inboedel van het kasteel Batestein
te Vianen, toebehorende aan de heren van Brederode, worden bewaard in het
Rijksarchief, in een dossier stukken op dat geslacht betrekking hebbende en gemerkt
‘Leenkamer Vianen, 42’.

1) Het is mij een aangename taak hier de velen te gedenken die mij bij de uitgave dezer
inventarissen, waardoor ik al te vaak op een mij vreemd terrein werd gevoerd, met raad en
daad hebben bijgestaan en die ik niet allen kan noemen. Ik gevoel behoefte openlik mijn
dank te brengen aan de heeren dr. W.G.C. Bijvanck, C.H. van Fenema, dr. K.H.E. de Jong,
dr. P. Leendertz Jr., dr. H.A. Poelman en dr. F.C. Wieder.
Zeer in het biezonder hebben mr. S. Muller Fzn. en mr. J.G.C. Joosting aanspraak op mijn
erkentelikheid.
En ik vergeet ook niet dat het mijn vriend J.W. Muller was die, door de rede waarmede hij
zijn hoogleraarschap te Leiden aanvaardde, mijn aandacht op de boekerijen der Brederode's
en van Adriaan van Camons heeft gevestigd en mij daardoor op het denkbeeld heeft gebracht
deze uitgave te ondernemen.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

2
De oudste is van 1556 (wij noemen hem Br. I), de tweede (Br. II) is van 1567. Beide
zijn reeds uitgegeven - Br. II slechts voor een deel - in de Navorscher, XXII (1872),
80, 329 en 593, en XXIII (1873), 273.
Zij zijn gemaakt met een verschillend doel en hebben een verschillend karakter.
Br. I is geschreven door een zekere Druet Warhel, aan wiens hoede de
geïnventariseerde voorwerpen waren toevertrouwd. Het is de, na het overlijden van
Reinoud III van Brederode, gemaakte kopie van een, tijdens diens leven, door dezelfde
Druet Warhel samengestelde lijst1) van kostbaarheden, draagbare wapenen,
harnachementen, boeken, portretten en klederen aan zijn heer toebehorende en voor
diens persoonlik gebruik bestemd. De kanttekeningen ‘Monsieur le porte’ en ‘comme
Monsieur le sait bien’, enz., (zie o.a. p. 41, noot a), kunnen slaan op Reinoud's zoon
Hendrik, doch het is ook mogelik dat zij letterlik in de kopie uit het origineel zijn
overgenomen en dus op Reinoud betrekking hebben. Twijfelachtig is eveneens of
de opmerking ‘venant de Monsieur de Vianen trépassé’ (p. 47) slechts op de kopie
die wij vóór ons hebben voorkomt en dus op Reinoud wijst. Indien zij reeds in het
origineel stond, kan daar alleen sprake zijn van Reinoud's vader Walraven, en ik
vermoed dat dit het geval is, omdat gemelde woorden niet in margine, maar in de
tekst staan. In elk geval bewijzen zowel de lijst van portretten, die personen
voorstellen uit de tijd en uit de omgeving van Reinoud, als de aanwezigheid van de
galakleding bestemd voor de kapitteldag van het Gulden Vlies (p. 56) - alleen
Reinoud, niet Hendrik was ridder van die Orde - dat, ik herhaal het, Reinoud de
bezitter der in de inventaris genoemde voorwerpen was.
Over de persoon van Druet Warhel kan ik slechts gissingen maken. Daar de
inventaris in het Frans is geschreven, zal hij wel een Fransman of een Waal zijn
geweest. Zijn naam maakt waarschijnlik dat hij òf uit Noord-Frankrijk òf uit
Zuid-België stamde; immers in

1) In het opschrift staat: ‘faite et écrite de nouveau’.
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het Centraalfrans zou hij Guardel hebben geheten1). Ook de manier waarop Druet
spelt wijst er op dat hij uit Pikardië of Henegouwen afkomstig was2). Zijn veelvuldig
gebruik van nederlandse of vlaamse woorden (scort, pek, enz.) kan verklaard worden
òf hieruit dat hij geboortig was uit een franse streek die grensde aan vlaams gebied
òf dat hij reeds lang in een niet-franse omgeving woonde. En dat dit laatste het geval
was, schijnen ook de pseudo-franse formaties te bewijzen die hem soms uit de pen
vloeien: antiquage (p. 48, n. 4), petite (p. 44, n. 4), broduré (p. 57, n. 3), Monsieur
sa personne (‘Mijn Heer z'n persoon’, p. 46). Hij behoorde blijkbaar tot de vertrouwde
dienaren van het huis; immers, hij was belast met de zorg der kostbaarheden, en hij
kende de namen der personen wier portretten hij inventariseerde.
De inventaris van 1567 (Br. II) is een gerechtelik stuk. Op 24 April 1567 had
hertog Erik van Brunswijk3) het huis te Ameide genomen, en op 15 Mei had hij zich
meester gemaakt van Vianen en Batestein, terwijl Hendrik van Brederode reeds op
26 Februarie zijn kasteel had verlaten en daarna te Amsterdam had vertoefd, van
waar hij einde April naar Oost-Friesland was gegaan. Van 12 tot 22 Mei zijn daarop,
volgens order van de landvoogdes,

1) Is Druet een voornaam (vgl. ofr. Droon)? Als geslachtsnaam komt Drouet in Frankrijk nog
voor. Indien Druet een nederlandse schrijfwijze is van Drut, dan zou het de noordfranse
vorm van ofr. dru, ‘vriend’, kunnen zijn; als voornaam vind ik dit nergens.
2) Hij schrijft nl.: 1o. de slot-t die in het centraalfrans reeds was afgevallen en in Noord-Frankrijk
nog wordt gesproken (at, escuissét, picquiét, tissut). 2o. gn in plaats van n (bouillongné,
gaigne, traigneau), hetgeen een ‘graphie inverse’ is, te verklaren door de uitspraak n voor
n mouillé in genoemde streek. 3o. esrondelle (p. 45, n. 5) dat misschien als een soort ‘graphie
inverse’ is te beschouwen. 4o. tout che que, waarin pik. ch beantwoord aan fr. s; cheraine
kan eveneens een dialektale uitspraak van seraine (sirène) zijn, hoewel men er ook een
speciaal nederlandse vorm in kan zien (zie mijn De Franse Woorden in het Nederlands, p.
259).
3) Zie over Erik van Brunswijk Fruin, I, 365, en over deze gebeurtenissen Bor, I, 169, en
vergelijk hieronder p. 11.
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de meubelen en goederen die nog op Batestein, Ameliastein en het huis te Ameide
aanwezig waren, geïnventariseerd. Daartoe werd door het Provinciale Hof te Utrecht
aangewezen de Raadsheer in dat Hof, Mr. Jan van Lendt.
Deze liet zich voorlichten door een zekere Peter Crom, die reeds meer dan twintig
jaar in dienst van de Brederode's was, en die minder goed dan Druet Warhel bekend
schijnt te zijn geweest met de verwanten en vrienden van de heren van den huize;
immers, zijn opgave der namen van hen wier portretten zich op het kasteel bevinden
is zeer onvolledig1).
Toen Mr. van Lendt inventariseerde, waren alle kostbaarheden reeds naar elders
gebracht; zo luidt de verklaring van de intendant Artus Bauwensz. (p. 94)2): ‘Zoe van
'tselve huys van te vorens al 'tgunt dat van eenige importancie was ewech gebrocht
was ende aldaer nyet sonderlings waerdich van estimatie gebleven en es uytgesondert
wijn ende coirn’3). Br. II bevat dus uitsluitend huisraad, voorwerpen die niet of
moeielik te vervoeren waren, en die niet behoorden tot de eigenlike gebruikskring
der eigenaars, dus: meubelen, schilderijen, boeken4), kanonnen, wapenen der knechten,
enz.
Deze inventaris is blijkbaar door Van Lendt aan zijn adjunkt Baecx gedikteerd;
vandaar dat de eigennamen er soms zonderling uitzien: Ronsard van Domoys,
Cocliaert (= Coquillart), Maheu (= Baïf), Maugrier (= Magny). De orthografie van
de schrijver is vaak in overeenstemming met de uitspraak, ook waar de officiële
schrijfwijze anders was (loyen, rayen, citert, pant, knoppert; zie o.a. p. 96, n. 1).

1) Hij was zonder twijfel jonger dan Druet Warhel, en kan ook om die reden de relaties van
Reinoud minder goed hebben gekend.
2) Zie over Artus p. 93, n. 3.
3) Vergelijk ook hetgeen de medicus van de hertog van Brunswijk zegt (p. 94): ‘dat sijn E.
anders geen silverwerk binnen den huyse van Vyanen gevonden en hadde’. Zie hetgeen op
p. 11 omtrent de bergplaats der kostbaarheden wordt gezegd.
4) Vergelijk over de boeken hieronder p. 14.
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II. Het kasteel Batestein in 1567.
Van het kasteel Batestein te Vianen is tegenwoordig niets over dan een stuk poort.
Over de vroegere gedaante en inrichting zijn ons enige gegevens overgeleverd, die
ons evenwel niet in staat stellen, van alle, in de inventaris van 1567 genoemde,
vertrekken de plaats te bepalen1). Toch willen wij trachten Jan van Lendt en Jan Baecx
zo nabij mogelik op hun tocht door het kasteel en daarbuiten te vergezellen. Ter
verduideliking diene onderstaande plattegrond, overgenomen uit Oud-Holland,
XXXII, 206, en die ons, helaas, geen enkele inlichting geeft over de inwendige
verdeling.

1) Men zie afbeeldingen van het kasteel zoals het was in 1607 en 1615 in Rademaker-Le Long,
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, VI, 38 (aldaar ook een afbeelding van
het lusthuis Ameliastein in 1607) en in Smids. Schatkamer der Nederl. Oudheden, p. 26
(Oud-Holland, XXVI (1908), 177). Een plattegrond van het kasteel in het begin der XVIIIe
eeuw is afgedrukt in Oud-Holland, XXXII (1914), 206, en een van de toren Saint-Pol, ibidem,
121. Van Hall (Hendrick graaf van Brederode, p. 158) bezat een plattegrond à vol d'oiseau
van 1632, waarvan hij een niet al te duidelike beschrijving geeft. De inventarissen van 1646
(Oud-Holland, XXVI, 179), van 1670 (ibidem, 186) en van 1685 (ibidem, 194) noemen de
vertrekken waarvan de inboedel wordt vermeld.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

6
De hoofdingang van het slot was aan de oostzijde, dus naar Vianen gekeerd. De
slotbrug leidde naar een poort die toegang verleende tot het Voorhof (XLV1), op de
kaart gemerkt A); deze overlopende kwam men door een tweede poort op de
binnenplaats van het kasteel, het Hof (XLI, op de kaart gemerkt B). De Voorhof was
aan de rechterzijde begrensd door de zware toren Saint-Pol of Simpoel (LI-LV, op
de kaart gemerkt P), die was vastgebouwd aan de rechtervleugel (F)2).
De naar het Hof leidende poort liep onder een gebouw (op de kaart gemerkt G),
waarin zich op de begane grond de kamer van de sekretaris (XLIII) en op de eerste
verdieping een groot vertrek, de galerij (XLIV), bevond.
Om het Hof was het eigenlike kasteel gebouwd. De rechtervleugel vermeldden
wij reeds, de linkervleugel was niet geheel doorgetrokken, zodat men aldaar over
een brug naar buiten in het bos kon komen. Tegenover de poorten waardoor wij zijn
binnengetreden bevond zich aan de overzijde van het Hof het hoofdgebouw,
waaronder een derde poort liep, die toegang gaf tot de tuin.
In dit hoofdgebouw nu is Van Lendt op 12 Mei 1567 zijn tocht begonnen, en wel
op de eerste verdieping, rechts van de poort, zodat hij de zich op de rez-de-chaussee
bevindende blauwe kamer (LXXXI) tot later bewaarde.

1) Deze cijfers verwijzen naar de verschillende vertrekken en plaatsen die in de inventaris
vermeld en door mij genummerd zijn.
2) Van het Voorhof kan men zich bij benadering een voorstelling maken door middel van de
tekening in Oud-Holland, XXVI, 177.
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Op die eerste verdieping begon hij met de zaal (I) en kwam vervolgens in het salet
(II), waaruit men, aan de west- dus achterzijde van het huis, opging naar het
Artustorentje (IV), dat in de latere inventaris van 1685, toen men zich de intendant
Artus Bauwenszoon, die wij hierboven reeds vermeldden, niet meer herinnerde
‘chartrestorentje’ wordt genoemd1). Verder de kapel (III), de kapelkamer (VII). Op
dezelfde gang als deze, aan de achterzijde van het huis, waren waarschijnlik de
slaapvertrekken van de graaf (VIII-IX) en zijn woonvertrek (X), dat zich boven de
‘blauwe kamer’ bevond en in de inventaris van 1646 ‘gravenkamer of schilderijkamer’
wordt genoemd2), terwijl het op de door Van Hall beschreven tekening ‘le cabinet
au-dessus du jardin’ heet. Hierna kwam de gulden kamer (XIV), die, naar ik vermoed,
aan de rechtervleugel grensde.
In plaats nu van zijn weg door die rechtervleugel te vervolgen, schijnen de
boedelbeschrijvers op hun schreden te zijn teruggekeerd in de richting van de met
D en E gemerkte kwartieren. Zó alleen kan ik mij verklaren dat zij langs de kamer
van de stalmeester (XV), de Moriaanskamer (XVII) en de hekeltoren (XVIII) zijn
aangeland in de kamer boven de poort (XIX) en de poortkamer of bibliotheek (XX).
Hoogstwaarschijnlik zijn zij toen verder de eerste verdieping, links van de poort,
afgelopen en hebben zeker ook de eerste verdieping van de linkervleugel bezocht.
Indien deze onderstelling juist is, waren daar de kamer van de hofmeester (XXIV),
de kamer van Brecht (XXVI)3), de kamer van de kamerling

1) Oud-Holland, XXVI, 230. Tenzij dat, omgekeerd, de naam chartrestorentje (naar chartre,
‘gevangenis’ of veeleer chartre ‘archiefstuk’) ouder is en het Artustorentje van onze inventaris
een verhaspeling is van Van Lendt.
2) Oud-Holland, XXVI, 179.
3) Is dif misschien het vertrek dat, in de inventaris van 1646, de ‘kamer van 't Freyling’ (d.i.
‘van het Fräulein’) heet? In 1696 schrijft de gravin van Limburg Stirum aan de gravin von
der Lippe: ‘Nous ferons remeubler les chambres qui sont au-dessus de la cuisine et porte, et
les grandes salles’ (Oud-Holland, XXXII, 119). Deze keuken bevond zich, zoals wij zullen
zien, op de rez-de-chaussee links van de poort onder het hoofdgebouw, òf in de linkervleugel,
òf in de hoek die deze vormde met het hoofdgebouw.
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boven de keukentoren (XXVII), de tuigkamer (XXVIII), de borduurkamer (XXXI),
en een paar andere vertrekken, waarvan één altans (XXIX) zich op de tweede
verdieping bevond.
Hier heeft Mr. van Lendt op 12 Mei zijn tocht gestaakt. Twee dagen later is hij
aangevangen met het onderzoek van het lusthuis Ameliastein, dat op enige afstand
van het kasteel in het bos was gebouwd, en is toen, naar ik vermoed, over de brug
die links van het Hof over de slotgracht voerde, langs de tuinmanswoning (XLII) op
het Hof gekomen en naar het Voorhof gegaan. Hier bezocht hij de reeds gemelde
kamer van de sekretaris, de galerij, eveneens reeds genoemd, de buitenste bolwerken,
en de toren Saint-Pol.
Daarna heeft de Raadsheer van het Hof van Utrecht rust genomen tot 16 Mei, om
toen, naar ik gis, op hetzelfde punt waarop hij zijn onderzoek had gestaakt dit weder
op te vatten, nl. bij de kamer genaamd Venusberg (LVII). Dat deze inderdaad dicht
bij Saint-Pol lag, blijkt uit hetgeen, in 1697, de gravin van Stirum aan gravin von
der Lippe schrijft: ‘Je voudrais ajouter la chambre où couchent nos laquais, à celle
du Venusbergh, et en faire un joli quartier, et reloger nos valets dans la dernière qui
joint la tour de Saint-Paul’1). Indien ik mij niet bedrieg, is Van Lendt dus aan de, het
verst van het hoofdgebouw àf liggende, kant van de rechtervleugel begonnen en
vandaar in de richting van het hoofdgebouw verder gegaan. De vertrekken
(LVII-LXXIV), waaronder ook de keuken van de vrouwe van Brederode (LXIV),
lagen waarschijnlik alle op de eerste verdieping2), terwijl

1) Oud-Holland, XXXII, 120.
2) Kamer LXXIV, in Br. II genoemd het vertrek behangen met rode ende zwarte saai, is, naar
ik vermoed, de in de inventaris van 1646 genoemde ‘rode kamer’. De minnekamer (LXXIII)
van onze inventaris is waarschijnlik de, in 1646, vermelde ‘kinderkamer’ (o.l., p. 184). De
‘mattenkamer’ van de inventaris van 1685 moet zich ook in dit gedeelte van het huis hebben
bevonden.
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van af LXXV de rez-de-chaussee aan de beurt schijnt te zijn gekomen, hetgeen
bevestigd wordt door het feit dat dit gedeelte van het onderzoek werd besloten met
de blauwe kamer (LXXXI) die, zoals wij boven zagen, op de begane grond in het
hoofdgebouw was gelegen. Ik doe nog opmerken, vooreerst dat, volgens mijn
onderstelling, de in de rechtervleugel gelegen kamers van de graaf en de gravin aan
hun, vroeger genoemde, vertrekken in het hoofdgebouw hebben aangesloten, en
vervolgens dat de juffrouwenkamer (LXVIII), volgens de inventaris van 1685, zich
inderdaad ‘bij de grote zaal’ bevond.
Op dezelfde dag - misschien na de maaltijd - is het onderzoek begonnen met de
buitenwerken, waaronder het Oranjebolwerk (LXXXV), dat waarschijnlik aan de
N.W. zijde was opgeworpen1). Teruggekeerd naar het kasteel, hebben de heren de
dienstvertrekken op de rezde-chaussee links van de poort van het hoofdgebouw in
ogenschouw genomen, waar zich de keuken, kelder en bottelarij van het
dienstpersoneel bevonden, terwijl in de rechtervleugel beneden de keuken en
dienstvertrekken van de hofhouding waren ingericht (de keuken der gravin was, zoals
wij zagen, op de eerste verdieping); zó altans verklaar ik mij de aanwezigheid van
een driedubbel stel kook- en bergplaatsen. Waar het huis naast de stal (XCVI), het
zomerhuis (XCVIII), de kamer van de melkmeiden (XCIX) en het washuis (CIV)
moeten worden gezocht, daarnaar kan ik slechts raden; ik vermoed buiten het kasteel,
misschien aan de achterkant. Met de poort (C) is zonder twijfel die van het
hoofdgebouw bedoeld, waaraan het portierskamerken (CI) grensde.
Men is toen ook weder in de ‘blauwe kamer’ gegaan, om enige kasten na te zien.
Op 20 Mei is het huis ter Ameide onderzocht en op 22 Mei sommige kasten in
een torenkamer onder de kamer van Artus (CIII).
In 1646 zijn de boedelbeschrijvers waarschijnlik begonnen in de ‘blauwe kamer’,
hebben daarna de eerste

1) Van Hall, o.l., p. 161.
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verdieping van het hoofdgebouw en de linkervleugel bezocht, toen de
grondverdieping, de wapenkamer en de rechtervleugel en eindelik de vertrekken om
en boven de tweede ingangspoort. In 1685 is de weg moeielik te herkennen, daar de
kamers merendeels andere namen dragen. Men is toen blijkbaar begonnen op de
zolders boven het hoofdgebouw, heeft vervolgens de vertrekken die hier lagen
onderzocht, daarna de grondverdieping van het gehele kasteel, de galerij boven de
tweede poort en eindelik de linkervleugel.

III. De inboedel van Batestein.
De inventaris van 1556 kan slechts op enkele punten met die van 1567 worden
vergeleken, nl. wat betreft de portretten, de boeken en de schilderijen; in al het overige
gaan zij langs elkander heen. Zoals wij zagen, waren alle draagbare kostbaarheden
vóór het beleg in 1567 in veiligheid gebracht, en, naar het schijnt, voor een deel
altans in Vianen zelf. Dit mag men opmaken uit de volgende brief van Alva over de
verkoop der goederen van Hendrik van Brederode1): ‘A nostre cher et bienaimé le
Receveur de Vianen, Don Fernando Henrique de Toledo, Duc d'Alvarez, lieutenant
commandant et capitaine général. Comme nous entendons de faire toucher et vendre
en votre ville les biens meubles précieux qui sont dévolus à Sa Majesté par
confiscation, et que nous sommes avertis que à la ville de Vianen feu le sieur de
Brederode y a laissé quelques meubles précieux, à ces causes vous ordonnons qu'ayez
à annoncer en cette ville aux gens des Finances, Martin van den Berghe, par vous et
à la moindre dépense que faire se pourra, toutes les tapisseries, accoutrements de
satin et

1) Deze brief is gevonden in het archief van het Old Burgerweeshuis te Leeuwarden, afkomstig
uit de letterkundige nalatenschap van S.A. Gabbema, in 1659 Historieschrijver van Friesland;
hij is gedrukt door Delprat in de Konst- en Letterbode, 1837, II, 213.
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de velours, fourrures, linges et choses semblables emportants1), et trouverez
appartenants au feu sieur de Brederode. Et en ce ne faites faute .... Bruxelles, le 23
février 1568’.
Hier is niet sprake van de edelgesteenten. Of deze en de kostbare wapenen door
Hendrik en zijn bedienden zijn medegenomen naar Amsterdam, vanwaar hij naar
Duitschland is vertrokken, is twijfelachtig2). En dan zijn dus in Batestein, behalve de
meubelen - waarvan in Br. I geen sprake is -, alleen de drie categorieën voorwerpen
die ik aan het begin van deze paragraaf noemde achtergebleven.
Wij dienen in het oog te houden dat, blijkens Br. II, in Mei 1567 de grootste
wanorde op Batestein heerste: in het salet en de kapel is koren opgestapeld, in het
Artustorentje suiker, de tapisserie voorstellende de Venusberg ligt in kamer XXXI
in plaats van in kamer LVII ‘genaamd Venusberg’, de boeken bevinden zich deels
in een koffer in de tuigkamer (XXVIII), deels in een klein kamertje naast de
bibliotheek (XXII). Hoe is deze verwarring ontstaan? Bor beweert dat Batestein door
Erik van Brunswijk was geplunderd3) en dat het lusthuis Ameliastein ‘door eenigen
die van Utrecht kwamen zeer was verdorven’. Dit laatste zal wel juist zijn, want
blijkens de inventaris is er weinig op het ‘huis van plaisance’ overgebleven. Maar
dat Batestein door Erik van Brunswijk zou zijn leeggehaald en overhoop gehaald
schijnt onjuist. Deze had verzekerd ‘qu'on ne touchera

1) d.i. ‘die medegenomen kunnen worden’.
2) Morillon schrijft aan Granvelle (Corresp. de Granvelle, II, 432), naar aanleiding van de bij
Harlingen op zee gegvangen genomen volgelingen van Hendrik van Brederode: ‘Ton pense
qu'ils menoient quelques meubles du Seigneur de Brederode, qu'ils suivaient, ayant toujours
été à Vianen et gardé sa maison, de laquelle il avait retiré pen et n'a emporté avec soi que
XVII ou XVIIIm florins qu'il a encore trouvé à Amsterdam’. Zie over deze aanhouding
Corresp. de Philippe II, I, 533, en vgl. p. 93, n. 3.
3) I, 169.
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à rien jusques S.M. l'aura ordonné’1), en Morillon schrijft aan Granvelle: ‘Ce sont
bourdes, à ce que m'a dit le receveur Coble, que le duc Erich aurait laissé spolier
Vianen; et pour effacer cette note, il a ici envoyé un gentilhomme pour faire entendre
à Son Altesse l'état de la maison, qui est autant richement meublée que maison de
seigneur de par deça, sans que l'on ait sauvé la vaisselle ou (d.i. au) cabinet, tant y
tenait-on le tout assuré. Il y avait force provisions de blé, vins, annones, lard, beurre
et fromages, chairs salées et autres choses nécessaires pour un an, et belle artillerie,
que Brederode a commandé être rué en la rivière, et que l'on mît en chacune des
quatre tours XXV tonneaux de poudre et le feu dedens pour faire sauter la maison
et que tous les meubles y fussent consumés plutôt que de venir ès mains des
ennemis’2). Deze laatste biezonderheid is in strijd met de verklaring van Artus, in Br.
II (p. 93), volgens welke Brederode hem uit Amsterdam naar Vianen zou hebben
gezonden, met de last om, als het huis door iemand van 's Konings wege werd
opgeeist, dit voor hem te openen.
Wat de grote voorraad koren en verdere levensvoorraad betreft waarvan sprake is
in het schrijven van Morillon, ook op dit punt wijkt dat af van de mededeling aan
Mr. van Lendt gedaan door Artus, die ‘van eetbaer ware zeer luttel bevonden heeft’.
Daarentegen stemt zijn getuigenis overeen met een zinsnede uit een andere brief van
Morillon aan Granvelle3), waarin wij lezen dat, vóór de inneming van Batestein: ‘ils
sont à Vianen plus de IIc, à ce que l'on dit, gentilshommes réfugiés de tous côtés qui
commencent, avec le surplus de gens qui y sont bien jusques à IVM, avoir faute de
vivres’. Nu blijkt weliswaar uit de inventaris dat er koren, wijn, enz, op Batestein
aanwezig waren op het ogenblik der boedelbeschrijving, maar het is zeer moeielik
de hoeveelheden,

1) Correspondance de Granvelle, II, 431.
2) Ibidem, II, 471.
3) Ibidem, II, 393.
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aldaar genoemd, te schatten. Wie gelijk heeft, Artus of de ontvanger Cobel, is niet
uit te maken.
Maar dat er geplunderd zou zijn, daartegen spreekt de omvang van de inboedel
zoals de inventarissen ons die doen kennen. De verwarring waarvan wij spraken zou
veeleer op rekening kunnen worden gesteld van die talrijke edelen en krijgsknechten,
die van Januarie tot Mei 1567, terwijl Hendrik van Brederode in Amsterdam was, te
Vianen en op Batestein gehuisvest zijn geweest en waarvan sprake is in de
bovenaangehaalde zinsnede van Morillon1).
Vergelijken wij thans de opsommingen der beide inventarissen onderling, waar
zij elkaar raken.
1. Portretten. Br. II geeft die vaak zeer onvolledig aan, waardoor de vergelijking
met Br. I niet altijd mogelik is. Zeker zijn in 1567 nog aanwezig de nummers2), 3, 4,
7 (te herkennen door de orde van Saint-Michel), 10, 11, 12, 13, 14, 16 of 19 (beiden
waren ridders der orde van het Gulden Vlies), 25, 28 en 29. Verder vinden wij in Br.
II acht vrouweportretten, waarvan zes overeen moeten komen met de nummers 6, 8,
22, 23, 26 en 27 van Br. I; de ‘oude juffrouw’ is misschien wel no. 6; twee zijn er
dus tussen 1556 en 1567 bijgekomen. Wat de manneportretten aangaat, zo zijn er in
Br. II drie die zich niet in Br. I bevinden, nl. twee portretten van Lodewijk van
Brederode, heer van Havrincourt (no. 20), en een van Filips van Bourgondië met zijn
vrouw (no. 21). Daarentegen ontbreken er vijf; immers aan de nummers 5, 9, 15, 19
of 16, 17, 18, 20, 21 en 24 beantwoorden in Br. II slechts: ‘een heer’, ‘een heer
hebbende een valk op zijn hand’, ‘een jonkman’, ‘een edelman’; misschien zou men
de ‘jonkman’ met no. 5 kunnen identificeren.
2. Schilderijen. Een enkele blik op de lijst in Bijvoegsel I toont dat het onmogelijk
is zich een denkbeeld

1) Tegenover De la Torre verwijt Brederode aan Erik van Brunswijk alleen ‘qu'il avait fait piller
les sujets d'ancuns de ses villages’ (Corresp. de Guill. le Taciturne, II, 445).
2) Deze nummers verwijzen naar Bijvoegsel I.
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te vormen van wat vóór 1556 aan schilderijen op Batestein aanwezig was. In elk
geval staat vast dat er sedert die datum zijn bijgekomen. In hoeverre die stukken
enige waarde hadden, is niet uit te maken; ze kunnen niet worden geïdentificeerd
met bekende schilderijen, daar ze te summier zijn aangegeven, en er zullen zeker
ook wel gravures onder zijn geweest; zó kan men verklaren dat van de ‘Beurs te
Lissabon’ twee eksemplaren voorkomen.
3. Boeken. Deze zijn tussen 1556 en 1567 ontzaglik vermeerderd, indien men
altans mag aannemen dat Br. I nauwkeurig de werken opgeeft die in 1556 aanwezig
waren. Zeker is dat niet, daar deze inventaris zich immers beperkt tot wat meer in
het biezonder voor de heer des huizes belang had; wèl dient geconstateerd te worden
dat de titels van Br. I niet waarschijnlik maken dat zij de dagelikse lektuur van
Reinoud van Brederode zijn geweest. Enkele boeken van Br. I ontbreken in Br. II.
Is dat een bewijs dat zij door Hendrik zijn medegenomen? Het zijn: de Kroniek van
Brederode (B 166)1), Meliadus (20), Tristan fils de Meliadus (23), le nouveau Tristan
(24), don Flores de Grèce (36), Primalion de Grèce (37), Apophthegmes van Erasmus
(49)2), de Histoires van Paolo Jovio (71), le livre de médecine de Monsieur (122),
Liber orientalium regionum (144), Apocalypsis (146), de Historia scolastica super
novum testamentum van P. Comestor (147), De divinis officiis (148), Evangelium
(149), Johannes Episcopus (150), het Schaakspel (179).
Als reislektuur zouden alleen de vijf ridderromans kunnen worden beschouwd3);
de kroniek van Brederode kan als kostbaar bezit, het medicijnboek voor praktiese
doeleinden zijn medegenomen, terwijl het Liber orientalium regionum, indien dat
een beschrijving van ‘Oostland’, d.i.

1) Deze nummers verwijzen naar Bijvoegsel II.
2) Vergelijk hetgeen hieronder, op p. 15 en 18, over dit werk wordt gezegd.
3) Over het succes der ridderverhalen in de XVIe eeuw, hieronder, p. 26.
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Scandinavië, is, misschien de reizigers vergezelde daar zij reeds vooraf het plan
hadden om, bij eventueel vertrek uit de Nederlanden, in de richting van Denemarken
te gaan; men weet dat Hendrik en zijn vrouw uit Amsterdam naar Emden zijn gevaren.
De zwaarwichtige latijnse werken echter die in Br. II ontbreken, zullen wel op een
of andere wijze zijn zoekgeraakt, behalve misschien de Bijbel en de Apophthegmes
van Erasmus, die zich kunnen bevinden onder de boeken van Adriaan van Camons,
waarvan in het vervolg van deze paragraaf der inleiding sprake zal zijn.
Wat is van de inboedel van Batestein geworden? Is alles op bevel van Alva verkocht?
Of heeft Hendriks erfgename, zijn nicht Geertruid, die na de Pacificatie van Gent in
het genot der erfenis kwam, nog een en ander teruggekregen? Kunnen de door Mr.
van Meurs in Oud-Holland, XXVI en XXXII, uitgegeven inventarissen van 1646 en
1685 ons daaromtrent inlichten? Er worden daarin slechts enige weinige voorwerpen
aangetroffen die kunnen worden aangewezen in Br. II. Ik noem:
1) Br. II: negen stukken tapijt in de blauwe kamer (LXXXI), acht stukken tapijt
in de kamer van de graaf (X), negen stukken tapijt in het salet (II). In de inventaris
van 1646 (Oud-Holland, XXVI): acht stukken tapijt in de blauwe kamer (p. 179),
acht stukken tapijt in de kamer van de graaf (ibidem), negen stukken tapijt in het
salet (p. 181).
2) Br. II: een tafelkleed van rood fluweel en gouddraad in de kamer van de graaf
(X). In de inventaris van 1646: in dezelfde kamer een rood fluwelen tafelkleed (p.
180).
3) Br. II: een tafel met rood kleed in het Artustorentje (IV). In de inventaris van
1646: in hetzelfde vertrek, een oud tafeltje met een root honskoten kleed daarop (p.
182).
4) Br. II: een scherm van teen in de kamer van de graaf (X). In de inventaris van
1646, in de garderobe van de graaf: een teenen schermpje met een ijzeren voet (p.
180), en een ander in de ‘kamer op de trap’ (p. 182).
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5) Br. II: Vijf halen in de keuken (LXIV). In de inventaris van 1646, eveneens in de
keuken: een haalboom met vijf hangende halen (p. 183).
6) In Br. bevindt zich op de galerij (XLIV) een verzameling kaarten. Nu treft men,
in hetzelfde vertrek, in de inventaris van 1646 een groote kaart van de Overweert
aan (p. 185) en in de inventaris van 1685 drie oude kaarten (p. 228).
7) De boekenverzameling van de inventaris van 1685 (Oud-Holland, XXXII, 193)
heeft zoo goed als geen punten van aanraking met de onze. Ik vind daarop slechts
vertalingen van Heliodorus (vgl. B 41), en van Quintus Curtius (vgl. B 73), en een
Erasmus (vgl. B 49). Het Court narré de la maison de Brederode kan moeielik
hetzelfde zijn als de Kroniek van Brederode (B 166).
Het schijnt dus dat de boeken van Br. I en II òf zijn van de hand gedaan òf
weggeraakt. Ook de klederen, in Alva's brief uitdrukkelik vermeld, zijn zeker
gerechtelik verkocht. De kostbaarheden waren, zoals wij zagen, waarschijnlik
medegenomen. Maar de meubelen zullen wel op het kasteel zijn gebleven en eerst
langzamerhand door nieuwe vervangen. Men lette er op dat, in de inventaris van
1646, bij verscheidene voorwerpen het adjektief oud staat: een oud ledikant, een
oude Spaansche stoel, konterfeitsels van oude kapiteinen. Bovendien kunnen er onder
de rolledikanten, koetsledikanten, brandijzers ook zijn die van 1567 dagtekenen.
De boeken vormen zonder twijfel het belangrijkste deel van de inventaris van 1567.
Zij zijn 219 in aantal, hetgeen voor een partikulier in die tijd nog al wat zeggen
wil, als men bedenkt dat de bibliotheek van Maria van Hongarije er 333 telde1)

1) Gachard heeft de catalogus daarvan afgedrukt in: Bulletin de la Commission royale d'Histoire,
X (1845), 224. Een punt van vergelijking met de boekerij der Brederode's biedt ook de
inventaris der dertig in 1568 geconfisqueerde boeken van Nicolas de Hames, vermeld door
Bakhuizen van den Brink. Studiën en Schetsen, I, 252, en gedrukt in Archives des Sciences,
Arts et Lettres, I, 110.
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en die van Otto van Arkel, van 1567, te Mechelen 561). Boekerijen van geleerden als
Montaigne, die duizend boeken bezat2), en als Marnix van St.-Aldegonde, die er meer
dan 1700 had, mogen hier natuurlik niet ter vergelijking worden aangevoerd.
Het is trouwens mogelik dat de bibliotheek der Brederodes in werkelikheid
uitgebreider was. In 1576 stierf te Jaarsveld de drost Adriaan van Camons, een
boekerij nalatende die onze aandacht verdient3). De catalogus ervan dateert uit 1576,
en het heeft mij getroffen dat, terwijl de verzameling toch bestaat uit 98 nummers,
er slechts zes of zeven werken in voorkomen die zij gemeen heeft met de bibliotheek
der Brederodes (nos. 49, 66, 70, 80(?), 104, 110 en 124). Vergelijk daarmede de
verhouding tussen de bibliotheek van Otto van Arkel en die van Batestein: van de
56 nummers komen er vijftien voor in Br. I en II. Dat feit en de korte afstand tussen
Vianen en

1) Foncke in Het Boek, V, 210, en vgl. de noot op p. 147.
2) Zie Bonnefon in Revue d'Hist. littér., II (1895), 330.
3) De catalogus van deze bibliotheek is gepubliceerd in de Bibliographische Adversaria, III,
60, door wijlen de Rotterdamse bibliothecaris G. van Rijn. Mevrouw de weduwe Van Rijn
was zo vriendelik mij het in haar bezit zijnde origineel ter inzage te geven. Mr. S. Muller
Fzn. deelt mij mede: ‘Niet onwaarschijnlijk is het stuk afkomstig geweest uit het archief van
IJsselsteyn (dat, evenals Jaarsveld, behoorde aan Philips Willem van Oranje). Van den drost
Adriaan van Camons vond ik het volgende. Hij komt in het leenregister van Jaarsveld, dat
hier te Utrecht berust, het eerst op 20 Augustus 1557 en later herhaaldelijk voor als stadhouder
van de leenen van Philips Willem als heer van Jaarsveld. Op 19 Augustus 1564 doet hij met
's Prinsen machtiging namens Philips Willem aan den koning als heer van Utrecht hulde voor
de aan Philips Willem van zijn overgrootmoeder Marie van Bouchout, vrouw van Boulaer,
aanbestorven goederen. In de rekeningen van de Utrechtsche geconfisqueerde goederen komt
hij in 1568 tweemaal voor, als bezitter van renten uit eenige goederen van de ridderhofstad
Beverweerd. In het leenregister wordt hij in 1573 het laatst vermeld; er volgt dan echter eene
lacune in het handschrift, zoodat hij zeer wel in 1576 overleden kan zijn’.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

18
een onbetekenende plaats als Jaarsveld, waar men zulk een boekenverzameling niet
zou verwachten, kunnen misschien het vermoeden rechtvaardigen dat Adriaan van
Camons' bibliotheek oorspronkelik deel uitmaakte van die der Brederode's. En deze
veronderstelling wordt geschraagd door de volgende overwegingen: 1. Als men de
verzameling van Van Camons op zichzelf beschouwt, is zij onsamenhangend, terwijl
zij, ingelijfd in die van Batestein, deze op vele punten aanvult. Ik noem de rubriek
oorspronkelike dichtwerken, die in C - met deze letter geef ik de bibliotheek van
Adriaan van Camons aan - alleen bestaat uit Molinet en Peletier. 2. Onder de boeken
in C is slechts één jonger dan 1567. 3. Onder de aan Br. en C gemeenzame werken
is er één (no. 49) dat wèl in Br. I en niet in Br. II is te vinden, hetgeen zou stroken
met de hypothese dat, voordat Br. II werd opgemaakt, een deel der bibliotheek reeds
naar Jaarsveld was verhuisd, vooral omdat dit nummer juist in een dubbel eksemplaar
in C aanwezig is. Trouwens C heeft bovendien nog twee andere dubbele eksemplaren,
nl. Corrozet, Le Conseil des sept sages, en de la Perriere, Le Théâtre des bons engins.
Men zou dus moeten aannemen dat Adriaan van Camons zelf reeds enige boeken
bezat - trouwens, de rechtsgeleerde werken en handboeken in C staan in nauw verband
met zijn werkkring - voordat hij zijn bibliotheek aanvulde uit Brederode's boekerij.
Hoe hij daartoe is gekomen? Was het misschien een vriendendienst, om nl. vóór het
naderende beleg te redden wat hij kon?1) De Brederode's noemden zich ‘heren van
Jaarsveld’2), en zeker zullen er relaties tussen hen en de drost van Jaarsveld hebben
bestaan. Wat hiervan zij, het kwam mij aanbevelingswaardig voor, in mijn
reconstructie van de bibliotheek der heren van Brederode een plaats te geven aan de
boekerij van Adriaan van Camons, op een wijze echter dat zij daarvan tevens ge-

1) Het feit dat in C geen duitse en weinig nederlandse werken voorkomen, kan erop wijzen dat
een bepaalde keuze is gedaan.
2) Van Hall, o.l., p. 185 en 191.
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scheiden bleef: ik heb de boeken van C met kleine letter gedrukt en geen nummer
eraan gegeven.
De identificatie der in Br. en C genoemde werken was vaak niet zonder bezwaar
wegens de onvolledigheid der opgaven, zowel van Druet Warhel als van Van Lendt.
Als men nagaat met hoeveel zorg Viglius de bibliotheek van Maria van Hongarije
heeft gecatalogiseerd1), dan is dat wel een groot verschil. Moeielik was het herkennen
vooral voor de nederlandse en duitse boeken; de franse bibliografie was, reeds in de
XVIe eeuw, in handen van wetenschappelike mannen.
De boeken lagen op Batestein hopeloos dooreen; gelukkig is in de inventaris altans
een scheiding gemaakt tussen franse, latijnse en nederlandse of duitse werken. Omtrent
mijn indeling merk ik het volgende op:
1. Ik heb de oorspronkelike werken gescheiden van de vertaalde, omdat op deze
wijze het beeld dat de boekerij zou geven van de zestiende-eeuwse kultuur meer
gelijkend zou zijn. ‘Il faut bien comprendre que le rôle des traducteurs était au
seizième siècle beaucoup plus important qu'il n'est devonu par la suite. Avant tout
on était avide d'apprendre, d'avoir part à ces trésors que détenaient et qu'enveloppaient
de mystère les livres en langues étrangères’2). Vooral in de bibliotheek van een man
van de wereld zoals Hendrik van Brederode, die zeker geen geleerde was, moesten
de vertalingen talrijk zijn; en inderdaad zijn, van de 125 in het Frans geschreven
werken, 52 oorspronkelik in een andere taal vervat.
2. Een afzonderlike plaats moest worden gegeven aan de moralisten, die vooraan
staan in de beschavingsgeschiedenis van de XVIe eeuw3), en aan de krijgsgeschiedenis
die de schrijvers toenmaals zozeer boeide4). Scheiding

1) Zie noot 1 op p. 16.
2) Villey, Les Sources d'idées au XVIe siêcle, p. 12.
3) Ibidem, p. 209: ‘Dans l'espèce nous avons affaire à des compilations destinées à vulgariser
les idées et les connaissances de l'antiquité’.
4) Zo o.a. Montaigne. Zie hieronder p. 27.
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tussen moralisten en theologen is soms niet mogelik zonder enige willekeur.
Mijn indeling komt ongeveer overeen met die van de bibliotheek van Maria van
Hongarije, waarbij de volgende rubrieken worden onderscheiden: Les livres en
théologie, les Annales et les Chroniques, les livres moraux, les livres de passetemps,
les livres des droits, de la philosophie naturelle. De catalogus der boeken van Marnix
houdt rekening zowel met het formaat als met het onderwerp.
Omtrent de tijd en de wijze waarop de boekerij der Brederode's is tot stand gekomen,
kan ik het volgende zeggen.
De datum van verschijnen der werken die zij bevat kan slechts voor een deel worden
vastgesteld; de latijnse, nederlandse (behalve misschien Sledanus, waarover zo straks)
en duitse boeken geven ons op dat punt te weinig houvast, en de franse ridderromans
zijn zó vaak herdrukt, dat niet is uit te maken welke uitgave in de bibliotheek van
Batestein aanwezig was. Alleen dus een deel der franse boeken, 90 in getal,
veroorloven ons, en dan nog slechts bij benadering, de volgende cijfers vast te stellen:
Van vóór 1540

Dagtekenen 11 werken.

Van 1540-1550

dagtekenen 16 werken.

Van 1551-1556

Dagtekenen 22 werken.

Van 1557 tot en met 1560

Dagtekenen 37 werken.

Van 1561

Dagtekenen 2 werken.

Van 1565

Dagtekenen 1 werken.

Van 1567

Dagtekenen 1 werken.

Deze datums geven ons natuurlik alleen de jaren aan waarin of waarna de boeken
in kwestie kunnen zijn gekocht; een boek van 1540 bijvoorbeeld kan eerst in 1560
zijn aangeschaft. Bovendien, daar wij de latijnse werken en de ridderromans ter zijde
moesten laten, leert dit lijstje ons niets omtrent het eerste begin der verzameling.
Eigenlik kan men er, dunkt mij, slechts deze konklusies uit trekken, die evenwel,
zoals wij later zullen zien, niet geheel van belang zijn ontbloot:
1. Na 1560 zijn er zo goed als geen boeken aangekocht;
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2. De grootste uitbreiding heeft de boekerij ondergaan tussen 1550 en 1560, en vooral
sedert 1556; ik voeg hierbij dat de verhandelingen over geschiedenis bovenal van
dat jaar en later dateren.
In Vianen woonden in de jaren 1557 tot 1567 verscheidene boekdrukkers en
boekverkopers: Matthieu Damery, Dirk van Buyten, Albert Christiaenssens, Augustijn
van Hasselt en Joris Handriksz1). Zij hadden zich blijkbaar aldaar gevestigd om, onder
de bescherming van Brederode, ketterse boeken te kunnen uitgeven. De landvoogdes
vestigt in enige brieven aan Brederode, van af 22 Januari 1566, zijn aandacht op het
feit ‘qu'il y aurait à Vianen quelque imprimerie de laquelle procéderaient aucuns
livres mauvais contre la sainte foi catholique’2), en deelt dat in dezelfde maand aan
prins Willem mede: ‘C'est, en effet, que suis été avertie que, à Vianen, en Hollande,
depuis ces troubles, se sont imprimés continuellement toutes sortes de livres, tant en
français, latin que flamand, fort pernicieux tant à la religion que la republique, que
l'on vend et distribue par tous les pays du Roi, mon seigneur, et ailleurs, tellement
que là confluent plusieurs imprimeurs et ceux qui en dépendent’3).
Wij kennen enige der te Vianen gedrukte werken. In de laastgenoemde brief noemt
de hertogin: ‘un livre pour concorder les erreurs de Calvin avec la confession
d'Augsburg, dont on dit très grande et quasi innumérable quantité être imprimée, et
que grand nombre a été porté par le drossart dudit Vianen, en deux grands coffres,
en Amsterdam, et depuis illec vendus et départi publiquement le jour de Noël dernier
et ensuivant’. Bij Christiaenssens zouden, volgens berichten die bij de landvoogdes
waren ingekomen4), de boeken zijn verkocht, en ook gedrukt, die in de volgende
zinsnede zijn genoemd:

1)
2)
3)
4)

Ledeboer, De Boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, p. 372.
Corresp. de Guillaume le Taciturne, II, 419 en vlgg.
Ibidem, II, 328.
Ibidem, II, 422.
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‘ledit imprimeur a rière lui divers livres, chansons et autres choses mauvaises;
mêmement, que naguères il aurait vendu un livre en thiois intitulé Een colloquie van
Pasquillus ende Marforius, un autre intitulé Den raedt opt concilium van Trente, un
autre intitulé Een suyverlijck boecxken inhoudende het ordel ende vonnisse dat
gewesen is van den paeus Paulo tercio, le martirologe, et avec quelques chansons
mauvaises, et entre autres d'un hérétique dogmatiseur, nommé Fabricius, exécuté, il
n'y a pas longtemps en Anvers; toutes lesquelles choses il aurait aussi imprimé, et
seriont depuis portées, tant en Anvers que autres diverses villes de ce pays, outre ce
qu'il aurait divers bibles défendus, l'institution de Calvin, Sledanus et plusieurs autres
de cette qualité’. Volgens Brederode zelf, die bij hoog en bij laag beweerde dat hij
alles deed om het verschijnen van dergelijke boeken te Vianen te verhinderen, zou
Christiaenssens slechts twee boekjes hebben gedrukt, nl. ‘la fameuse lettre A ses
bons frères luthériens d'Antoine Corano, dit le Bellerive, le pasteur calviniste venu
d'Espagne en Belgique’, en La confession de foi des chrétiens d'Anvers suivant la
confession d'Augsbourg; in plaats van boeken naar Antwerpen te zenden, kreeg hij
de werken die bij hem voorhanden waren uit Antwerpen1). Volgens andere berichten
zou Matthieu Damery de Augsburgse geloofsbelijdenis hebben gedrukt of laten
drukken2), en Joris Hendriksz. het Nieuwe Testament volgens de laatste druk van
Jacob van Liesvelt van ao 15443).
Van deze werken kunnen wij er in de inventaris slechts twee aanwijzen, nl.
Sleidanus (no. 170) en het Nieuwe Testament (no. 172), en dat zelfs nog niet met de
zekerheid die wij zouden wensen. Mag men aannemen dat Hendrik van Brederode,
die openlik alle betrekkingen tot de uitgevers van Vianen lochent, uit voorzichtigheid

1) Ledeboer, t.a.p.
2) Ibidem.
3) Van Hall, o.l., p. 65 en 218; Ledeboer, t.a.p., en Hist. Gen. kron., VIIe jaarg., p. 384; VIIIe
jaarg., p. 38.
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de door hen in het licht gegeven werken liever niet in zijn kast had staan? Misschien,
want wel zijn er reeds kompromitterende geschriften genoeg in, maar het was voor
hem van belang dat juist de te Vianen gedrukte boeken niet in zijn bezit werden
gevonden.
Ik vestig de aandacht op de mededeling omtrent de betrekkingen van
Christiaenssens met de Antwerper boekhandel. Ook Augustijn van Hasselt stond in
relatie tot de Plantijns. Nu komen er onder de boeken van onze inventaris verscheidene
voor die bij Plantijn zijn gedrukt, al zijn zij daarnevens ook elders verschenen. Dit
alles zou erop kunnen wijzen dat Brederode zijn boeken, door bemiddeling der
boekhandelaars van Vianen, van Plantijn kreeg, wiens rekeningen herhaalde malen
dezelfde titels vermelden als wij in de bibliotheek van Batestein vinden1).
Ik wil tans trachten de verzameling der Brederode's in het kort te beschrijven en te
karakteriseren.
Ons treft in de eerste plaats het overheersende aantal franse boeken, zowel
letterkundige als wetenschappelike, ten koste vooral van de nederlandse afdeling.
Wij hebben het recht daaruit deze konklusie te trekken, dat het milieu waarin de
Brederode's waren opgevoed en leefden, al sprak men er misschien ook Hollands,
toch in intellektueel en artistiek opzicht door en door frans was. Als wij evenwel
konstateren dat ook Marnix slechts een zeer enkel nederlands boek bezat (en daaronder
nog wel een niet oorspronkelik werk, nl. Coornherts vertaling van de Odyssee), en
daarentegen in hoofdzaak latijnse, dan blijkt het dat wij, ter beoordeling dier
verhoudingen, het geval der Brederode's niet als een uitzondering moeten beschouwen,
en veeleer in het algemeen moeten vaststellen dat de nederlandse letterkunde
toentertijd nog niet voor ‘vol’ werd aangezien.
Wat zou zij aan de verzamelaar hebben kunnen aan-

1) Zie Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking tot Plantijn, Antwerpen, 1913,
passim.
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bieden in het tweede en derde kwart van de XVIe eeuw? Voordat de Renaissance
haar invloed ook op onze letterkunde deed gelden, toen deze dus nog een vervolg
was van wat de Middeleeuwen hadden voortgebracht, schreef men hier in
rederijkerskringen refereinen. De inventaris van 1567 bevat slechts één geschreven
refereinboek; noch Casteleyn, noch Anna Bijns worden vermeld; hun naam was
blijkbaar niet gevestigd genoeg om de toegang tot een nederlandse boekerij te
forceren. Toneelspelen, moraliteiten of ‘spelen van sinne’ ontbreken geheel; trouwens,
ook onder de franse boeken treft men, noch in Br. I, noch in Br. II, een theaterstuk
aan1), hoewel de toneellitteratuur in Frankrijk zelf een eerste plaats onder de
letterkundige voortbrengselen innam; het schijnt dat toneelwerken nog slechts
beschouwd werden als bestemd ter opvoering, niet ter lezing. In de tweede helft der
XVIe eeuw werd, onder invloed van Frankrijk en Italië, ten onzent het letterkundig
leven intenser, doch bijna alle geschriften van die tijd zijn jonger dan 1567. Marnix'
Biënkorf is van 1569, Houwaert's Pegasides Pleyn van 1583, Spiegel's Hertspiegel
van 1585 en later; Van Mander publiceert in diezelfde tijd. In aanmerking om te zijn
opgenomen in Brederode's bibliotheek zouden komen Van der Noot, die in 1558 een
ode op de slag van Grevelingen maakt2), doch wiens hoofdwerk eerst na 1567 valt;
Luc de Heere, die in 1565 zijn Hof en Boomgaard der Poësien uitgeeft3) (maar wij
zagen dat na 1560 zo goed als niets is aangekocht); en vooral Coornhert, van wie
wij later zullen zien dat hij in biezondere betrekking tot de bewoners van Batestein
had gestaan, en die van 1556-1562 minstens vier werken in het licht had gegeven4).
Ook de nederlandse theologie is al heel slecht ver-

1)
2)
3)
4)

In C vind ik er één, nl. de Comédie à la manière des Anciens.
Kalff, Geschiedenis der Nederl. Lett. in de XVIe eeuw, II, 249.
Zie de belangrijke studie over deze dichter van S. Eringa, in Neophilologus, II, 161.
Kalff, Geschiedenis der Nederl. Letterk., III, 446.
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tegenwoordigd. Gaarne zouden wij weten welke Psalmvertaling in C bedoeld wordt
met Zekere Psalmen. Was het die van Datheen? Maar die dateert eerst van 1566.
Waren het de Souterliedekens van Van Zuylen van Nyevelt (1539)? Maar daarmede
klopt de titel niet.
De afdeling duitse letterkunde is rijker dan de nederlandse. Wèl ontbreekt de
belletrie geheel, op één geschreven Meisterbuch na, maar de inventaris vermeldt
enkele geschiedwerken en enige boeken over aardrijkskundige onderwerpen, en er
is een niet onbelangrijke verzameling godgeleerde, met name lutherse werken. Hierin
verschilt onze bibliotheek van die van Marnix, die zo goed als geen duits boek bezat.
Laten wij echter bedenken dat Hendrik's vrouw een Duitse was, en dat, zoals later
nog duideliker zal blijken, de eigenaar der boekerij levendig belangstelde in
protestantse geschriften.
Het is niet gemakkelik zich een beeld te vormen van de rubrick der latijnse werken.
Zij zijn in Br. I naar verhouding veel talrijker dan in Br. II: acht van de 26 die in Br.
II worden vermeld, bevonden zich reeds in de boekerij van 1556, en 6 worden alleen
in Br. I genoemd; het zijn in hoofdzaak theologiese geschriften. Vergelijkt men met
deze cijfers het aantal latijnse boeken in de bibliotheek van Marnix, dan wordt de
indruk versterkt dat die van Batestein wel verschillend was van de boekerij van een
geleerde zoals de heer van Sint-Aldegonde. Dat in een tijd waarin het Latijn de drager
der kennis was, een verzameling zó veelzijdig als die van Batestein slechts zó weinig
latijnse werken telt, zelfs in rubrieken als rechtsgeleerdheid en exacte wetenschappen,
is een feit dat onze aandacht ten volle waardig is.
Bepalen wij ons tans tot de franse afdeling, die op zichzelf een geheel vormt en
zou kunnen worden gekenschetst als een bibliotheek voor een ontwikkeld man van
de wereld in Frankrijk in 1560. Ik zeg: in Frankrijk. Zijn zelfs de ‘boeken voor
dageliks gebruik’ niet bijna uitsluitend frans?
De ridderromans waren door Hendrik van Brederode reeds in de boekerij van zijn
vader aangetroffen; in Br. I
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zijn er verscheidene. Het is bekend dat zij gedurende de gehele XVIe eeuw zijn
gelezen. Du Bellay beveelt ze met nadruk aan: ‘Choisis-moi quelqu'un de ces beaux
vieux romans français, comme un Lancelot, un Tristan ou autres’1). Vooral de Amadis
was zeer geliefd en, aan het hof van Hendrik II, een soort wellevendheidsgids2).
Dichters bevat alleen de inventaris van 1567. Er zijn er oudere, zoals Coquillart,
Marot, wier werken dus niet dadelik na hun verschijnen zijn aangeschaft3). Maar wij
vinden er vooral Renaissance-dichters. Twee lacunes treffen ons in de lijst: de Odes
van Ronsard en de gedichten van Du Bellay, en het is kurieus dat Luc de Heere juist
ook vooral door de Amours, niet door de Odes, van Ronsard geïnspireerd is, en dat
de invloed van Du Bellay op zijn werken gering is geweest4).
Een andere schrijver missen wij ook tot onze verwondering, nl. Rabelais, wiens
werk bij gedeelten tussen 1532 en 1550 is verschenen. Misschien mogen wij hieraan
deze algemene opmerking vastknopen dat het oordeel der tijdgenoten over de
schrijvers niet altijd hetzelfde is als dat van het nageslacht. Doch onder de boeken
van Egmont was wèl een Rabelais5), en eveneens onder die van Nicolas de Hames6).
Een juist beeld van de letterkunde dier dagen geeft de bibliotheek, zoals wij zagen,
door het groot aantal vertalingen, en door de betrekkelik ruime mate waarin

1) Défense et illustration de la langue française, II, ch. V. Montaigne oordeelde strenger over
die soort lektuur (Essais, I, 25).
2) Men leze de eerste hoofdstukken van Bourciez, Les moeurs polies et la littérature de cour
sous Henri II. Men weet trouwens dat de pastoor in don Quijote de Amadis spaart. Prins
Willem wilde dat zijn vrouw, Anna van Saksen, de Amadis las, om haar wat vroliker te
maken. Zie Motley, Rise of the Dutch republic, 1872, p. 158, aangehaald door Kalff,
Letterkunde XVIe eeuw, II, 215.
3) De rhétoriqueurs ontbreken; alleen C bevat de werken van Molinet.
4) Zie Eringa, l.l., p. 177.
5) Altans het vijfde Boek (Revue des Etudes rabelaisiennes, IV, 225).
6) Archives des Sciences, Arts et Lettres, I, 113.
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de moralisten en krijgskundigen zijn vertegenwoordigd. Werken over ‘la philosophie
morale’ mochten toen in geen boekerij ontbreken. Ik vermeldde reeds dat het
compilaties zijn, bestemd om de denkbeelden en de wetenschap der oudheid algemeen
te verspreiden. Weliswaar nemen de gedachten over moraal er een grote plaats in;
maar opmerkingen van allerlei aard, geschiedkundige feiten, biezonderheden
betreffende de natuurkunde of de natuurlike historie, astrologiese, alchimistiese en
culinaire recepten staan er, vaak vrij onsamenhangend, dooreen1). En zo vinden wij
in Br. II de Diverses Leçons van Pero Mexia en de bekende geschriften van Antonio
de Guevara, l'Horloge des Princes en Les Epitres dorées, waarover Montaigne zo
ongunstig oordeelt.
En wat de krijgsgeschiedenis betreft, ik zeide reeds hoeveel belang dezelfde
Montaigne daarin stelde, in navolging van italiaanse schrijvers. ‘L'homme du seizième
siècle est soldat autant que citoyen’, zegt Villey2), en vandaar in het eerste boek der
Essais die hoofdstukken over de vraag: ‘Si le chef d'une place assiégée doit sortir
pour parlementer’, over kwesties als ‘L'heure des parlements, dangereuse’, ‘On est
puni pour s'opiniâtrer à une place sans raison’.
En dezelfde Montaigne, die in zovele opzichten het volmaaktste type is van de
hoogontwikkelden in het Frankrijk der XVIe eeuw, zou hebben gebillikt dat, door
de Brederodes, een ruime plaats in hun bibliotheek is gegeven aan reisbeschrijvingen;
wij weten door de Essais hoeveel die hebben bijgedragen tot de geestesvorming van
de mannen uit die tijd3).
Maar de allereerste plaats kwam rechtens toe aan de geschiedenis, en ook in dat
opzicht is de bibliotheek van Batestein een modelboekerij uit de XVIe eeuw. De
samensteller ervan zou met Montaigne hebben kunnen zeggen: ‘Les historiens sont
ma droite balle, car ils

1) Vgl. de reeds vermelde plaats bij Villey, o.l., p. 209.
2) Villey, Montaigne, p. 137.
3) Villey, Les Sources d'idées, p. 234 en vlgg.
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sont plaisants et aisés, et en outre l'homme en général, de qui je cherche la
connaissance, y paraît plus vif et plus entier qu'en nul autre lieu’1). Wij treffen in de
lijst niet weinig vlugschriften van toenmaals aktueel belang aan (bijv. nos. 54 en
55)2), maar ook algemene geschiedbeschrijvingen; het is vreemd dat de memorialisten
niet zijn vertegenwoordigd.
Het kan mijn bedoeling niet zijn, in deze korte karakteristiek uit te weiden over
verdere biezonderheden die de vakmannen in de catalogus der boeken van Batestein
zullen treffen. Ik bepaal mij er dan ook ten slotte toe, de aandacht te vestigen op de
rubriek italiaanse boeken die, met de talrijke uit het Italiaans vertaalde werken, een
illustratie geven van de diepe invloed welke, zoals men weet, italiaanse kunst en
wetenschap in de XVIe eeuw op Frankrijk hebben geoefend.
De verzameling kaarten is met dezelfde zorg samengesteld als de boekerij; zij vormen
een geheel.
Ze te herkennen en met andere bekende kaarten te vereenzelvigen is zeer bezwaarlik
door de volslagen afwezigheid van enige aanwijzing omtrent vervaardiger, drukker
en datum. In de lijst die, als Bijvoegsel III, aan de inventarissen is toegevoegd, heb
ik de vóór 1567 vervaardigde en tot mijn kennis gekomen kaarten van het land of de
stad in kwestie trachten op te noemen. Ik wil tans de zeer enkele en zeer twijfelachtige
konkluzies vermelden waartoe het onderzoek naar die vroegere kaarten mij heeft
gebracht.
Dr. Wieder heeft vastgesteld dat de atlas van Ortelius (1570) de eerste
wetenschappelike kaartenverzameling is geweest; wèl kunnen vóórdien kollekties
gevormd zijn

1) Essais, II, 10.
2) In C vinden wij enige van die ‘plaquettes relatant les événements du jour: sacres, entrées,
entrevues, funérailles, les édits ou les traités de paix’, die volgens Hauser (Sources de l'hist.
de France, Seizième siècle, II, 15) in de loop van de XVIe eeuw zo talrijk worden.
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geworden, maar die zullen dan een toevallig karakter hebben gehad1). Die welke men
de ‘Lafreri-Atlas’ noemt, kan niet ouder zijn dan 15722). Het is dus a priori uitgesloten
dat de kaarten der Brederodes een stel vormden. Trouwens, ook al ware te bewijzen
dat zij door een verzamelaar bijeen waren gevoegd alvorens door de bewoners van
Batestein te zijn aangekocht, dan zouden wij niet ontslagen zijn van de verplichting,
voor elke kaart afzonderlik datum en vervaardiger te zoeken; immers ook bij Ortelius,
evenals bij Lafreri, hebben de verschillende kaarten een zeer verscheidene herkomst.
Als gewichtig hulpmiddel bij die taak staat ons ten dienste de lijst van kaarten,
verzameld door Viglius van Zuychem en waarvan in 1575 een lijst is gemaakt3).
Om te beginnen, kan met enige zekerheid no. 17 worden geïdentificeerd, nl. die
van het Graafschap Meurs; hiervan heb ik nl. slechts één kaart vermeld gevonden,
en die is van Mercator. Daarmede is de mogelikheid dat van Mercator ook andere
kaarten van onze verzameling zijn, iets groter geworden; in aanmerking komen no.
2, 6, 11, 18 en 264).
Van de oorlogskaarten verkeert no. 39 (het beleg van Han) in hetzelfde geval als
de kaart van Meurs: slechts één wordt er vermeld, nl. die van 1557 van Van den
Wijngaarde. Nu zijn er onder de gewone kaarten enkele die als krijgskaart kunnen
zijn verschenen. Zo bijv. no. 12 (la Gaule belgique), die het toneel omvat van de
gebeurtenissen van 1557 en 1558. Deze kaart nu zou kunnen worden vereenzelvigd
met een die in Vlaanderen was gedrukt en misschien vervaardigd was door Gilles
Boileau de Bouillon. Ook no. 15 kan als oorlogskaart worden beschouwd; zij is
waarschijnlik gemaakt door

1) Tijdschrift Aardrijksk. Genootschap, XXXII, 287: ‘een atlas of serie van kaarten van gelijke
of vrijwel gelijke grootte was vóór 1570 niet in den handel te verkrijgen’.
2) Ibidem, p. 290.
3) Archives des Arts, Sciences et Lettres, II, 310.
4) Zie een lijst van Mercator's kaarten bij Denucé, o.l., II, 295.
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Nicolas de Nicolay in 1558, en misschien ook gedrukt in Vlaanderen. Van dezelfde
Nicolas de Nicolay nu kan zijn no. 37.
En eindelik noem ik, als waarschijnlik te herkennen, kaart no. 14 (Vermandois),
die zeker wel identies zal zijn met die van Joh. Surhonius.
Wat de overige betreft, zo ligt het voor de hand de vervaardigers ervan eerder te
zoeken onder de hollandse en vlaamse dan onder de italiaanse cartografen. Het staat
vast dat ‘de Nederlanders niet alleen dikwijls gelijken tred hielden met hun
Italiaansche confraters, maar dat zij hun dikwijls vóór waren..... Mercator overtreft
niet alleen Gastaldi, doch gaat hem ook in tijdsorde voor’1). Ook wat het graveren
betreft, mogen wij voor de kaarten van Br. II eerder aan Antwerpen denken dan aan
Rome2). En het feit dat een kaart in Vlaanderen is uitgegeven, is voor ons van belang.
Van Van Deventer zullen dus zijn no. 8 en 9; in Antwerpen bij Cock zijn gedrukt
drie kaarten van Gastaldi die bij ons zijn genummerd 20, 21 en 25. Of no. 19, ook
van de hand van Gastaldi, te Antwerpen is verschenen, is onzeker.

IV. De Heren van Batestein: Reinoud iii en Hendrik van Brederode.
Ik wil tans bijeenzetten hetgeen de inventarissen, middellik of onmiddellik, toevoegen
aan wat ons van elders omtrent de eigenaars van de beschreven inboedel van Batestein
bekend is.
Zij noemen ons in de eerste plaats enkele feiten die van belang zijn voor de kennis
van hun leven tussen 1530 en 1567.
De lijst der portretten, in Bijvoegsel I saamgevoegd,

1) Wieder, l.l., p. 785.
2) Zie over de oudste vlaamse kaartdrukkers (vooral Peter Draecx), Denucé, o.l., I, 54 en vlgg.
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geeft ons een beeld van de kring waarin de Brederodes verkeerden. Zeven stellen
familieleden voor; behalve de portretten van Reinoud en zijn vrouw treffen wij
afbeeldingen aan van hun oudste zoon Filips1), van de grootmoeder van Reinoud's
halfbroeder Walraven, van zijn zwager, de beroemde heer van Sedan, van diens
vrouw, en eindelik van de Heer van Bredam, eveneens een zwager van Reinoud. De
vorsten wier portretten in de verzameling voorkomen, behoren voor een deel tot
oudere generaties: Karel de Stoute, Ferdinand van Arragon; met Karel V, en zeker
ook met de prins van Denemarken, Karel's neef en door de keizer opgevoed, ook
met de landvoogdes, is Reinoud zelf in aanraking geweest. Onder de verdere
afgebeelde personen merken wij leden op van het Gulden Vlies, nl. de prins van
Bisignano, over wie zo aanstonds meer zal worden gezegd, en de graaf van
Hoogstraten. Of Reinoud de Connétable van Bourbon persoonlik gekend heeft, is
twijfelachtig; toen hij zijn vader opvolgde, in 1530, was de franse edelman die naar
de vijand van zijn koning was overgelopen, reeds gestorven. Ook Filips van Kleef
was veel ouder dan Reinoud, en Everard van Pallant was evenmin een tijdgenoot in
engere zin. Het is dus waarschijnlik dat sommige portretten reeds vóór Reinouds tijd
waren opgenomen. De aanwezigheid van een portret van Granvelle kan ons niet
verbazen, maar hoe komt dat van de vrouw van Frans van Merode op Batestein?
Reinoud zal haar natuurlik aan het Brusselse hof hebben ontmoet, maar dit verklaart
nog niet dat een portret van haar zich op zijn kasteel bevond. Dat hij ook een
afbeelding van zijn tuinman in zijn kamer had hangen, wijst op een aangename
verhouding tussen heer en dienaar, en de heer van Brederode wordt er ons sympathiek
door.
Wij noemden daareven de prins van Bisignano; misschien zou men iets naders
kunnen en mogen zeggen omtrent

1) In de noten mijner uitgave heb ik vermeld wat ik van de verschillende alhier genoemde
personen meende te moeten mededelen.
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het voorkomen van dit portret van een edelman uit Zuid-Italië op Batestein.
Onwaarschijnlik is het dat het feit alleen dat deze edelman ook lid van de Orde van
het Gulden Vlies was, aanleiding is geweest tot het opnemen van zijn beeltenis in
deze zeer beperkte galerij. Wij weten dat Bisignano wèl de kapitteldag van 1531
heeft bijgewoond1), maar Reinoud van Brederode was niet daarbij, omdat hij toen
eerst is gekozen2); en in 1545, te Utrecht, was Reinoud er wèl, doch toen ontbrak
Bisignano3).
Mijn vermoeden is dat Reinoud zich in het gevolg van Karel V bevond, toen deze
in 1535, terugkerende uit Tunis, in Sicilië aan land ging om door Italië heen zijn
tocht tegen Frankrijk te ondernemen. Wij lezen dat Karel bij de prins van Bisignano
heeft gelogeerd4), en dat zich andere nederlandse edelen bij hem bevonden, o.a. Floris
van Egmond5). Karel V is toen Frankrijk binnen gekomen langs de kust van de
Middellandse zee, voorbij Saint-Laurent, Antibes, Fréjus, Saint-Maximin, tot Aix.
Was het hij die gelegenheid dat Reinoud, trekkende over de Mont des Anges, ten N.
van Hyères, twee edelstenen en gouden versiersels verloor van een parelmoeren pot,
waarvan in de inventaris van 1556 wordt melding gemaakt (p. 41)?
Reeds in 1530 had Reinoud met Karel V te Piacenza vertoefd6). Heeft men hem
toen de niet-gedrukte kaart dier stad vereerd (no. 36) waarboven een heraldieke
versiering stond, als bewijs dat zij speciaal voor Brederode was gemaakt?7) De kaarten
van Napels (no. 35), van Venetië (no. 33), van Rome (no. 34), van Sicilië (no. 21)
schijnen te jong dan dat men ze met de reis van 1535

Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la toison d'or, p. 375.
Ibidem, p. 380.
Ibidem, p. 410, 413.
Baumgarten, Geschichte Karls V, III, 188; Gachard, Journal des voyages de Charles V, II,
114.
5) Gachard, o.l., II, 134.
6) Ibidem, II, 93.
7) Zie Br. II, kamer XX.
1)
2)
3)
4)
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in verband zou kunnen brengen. Daarentegen is het niet onmogelik dat hij van zijn
reizen aldaar de ‘Moriaan’ had medegebracht, wiens kamer in Br. II (XVII) wordt
genoemd1).
Verder geeft Br. I ons geen inlichtingen omtrent zijn bezitter dan alleen deze dat
hij een zeer vermogend man moet zijn geweest.
De inventaris van 1567 verschaft enkele gegevens omtrent Hendrik van Brederode
die van belang kunnen worden geacht. Het stuk bevat in de eerste plaats een lijst van
personen met wie bij in briefwisseling was (p. 87). Daaronder vinden wij in de eerste
plaats zijn broeder Lodewijk, heer van Havrincourt (van wie hij twee portretten bezit),
zijn zuster Helena, gehuwd met de broer van Granvelle, zijn neef Carel van Mansfeld
en zijn neef Adolf van Nieuwenaar. Verder de landvoogdes Margaretha en de leiders
van de opstand, Hendriks medestrijders: prins Willem en zijn broeder Lodewijk,
Egmond en Hoorne, Hoogstraten, Merode, Kuilenburg, van den Berg, Joost van
Schouwenburg. Het is natuurlik dat het door Te Water gepubliceerde Dagregister
van bezoekers op Batestein gedurende de jaren 1564-1567 vele namen bevat die ook
onder Hendriks briefschrijvers worden aangetroffen; het zijn: prins Willem, de hertog
van Kleef, Schouwenburg, Mansfeld, Hoorne, Bergen en Kuilenburg. Onder al deze
correspondenten treft ons vooral de naam van Helena van Brederode; ook voor haar
was een lade gereserveerd; was zij een bondgenote in het vijandelik kamp?
Dan is in de inventaris meer dan eens sprake van de roof van kerkklokken en ander
kerkgereide, door burgers van Vianen, in de omliggende dorpen, nl. Tienhoven op
Goeden Vrijdag 1567 (p. 84), Leksmond een weinig na Pasen (p. 106). Deze kerkroof
is zonder twijfel buiten Brederode's medeweten geschied. ‘Brederode n'a permis le
saccagement des églises en nulles de ses terres’,

1) Zie Br. II, blz. 67, n. 1.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

34
schrijft Morillon1), en in een andere brief (van 5 Oktober 1566)2): ‘Aucuns disent que,
s'étant rompu un crucifix à Vianen, Mr. de Brederode le fit refaire et mit cent florins
de prix à celui qui raccuserait l'auteur; et que, comme il fut depuis voir madame la
princesse à Breda, les images furent rompues audit Vianen’. Weliswaar voegt de
briefschrijver erbij: ‘Autres disent que luimême l'a fait’, maar al is het waarschijnlik
dat hij de beelden uit de kerk te Vianen heeft doen verwijderen3), vaststaat dat hij
zich steeds tegen gewelddaden heeft verzet.
Dat er door zijn soldaten en door boeren is huisgehouden in de omtrek, wisten wij
ook buiten de inventaris om; zij plunderden het klooster Mariënweerd, ‘doorliepen
het platteland van Utrecht en Holland, beroovende verscheidene kerken en kloosters’4).
En in de briefwisseling van Granvelle lezen wij dat: ‘il y a des paysans dans la maison
d'Ameide, qui ont artillerie et sont délibérés de tenir fermes. Ils gastent toutes les
églises’ (II, 423). In verband met het huis ter Ameide is te vermelden dat, volgens
Br. II (p. 114) de soldaten van Erik dit kasteel: ‘desert ende van allen huisraad
gespolieert’ hebben gevonden.
Indien men uitteraard in een inventaris als de onze slechts weinig direkte
mededelingen kan verwachten omtrent de eigenaar, zo moet de mogelikheid worden
onder de ogen gezien of wellicht uit de samenstelling van de inboedel iets kan blijken
omtrent zijn smaak en zijn neigingen, waardoor wij zijn persoon beter kunnen leren
kennen. Twee rubrieken dienen met het oog op die mogelikheid te worden onderzocht:
de boeken- en de kaartenverzameling.

1)
2)
3)
4)

Correspondance de Granvelle, I, 459.
Ibidem, II, 12.
Ibidem, II, 17; Archives, II, 252.
Wagenaar, VI, 215. Cf. Corresp. de Granvelle, II, 371; Corresp. de Philippe II, I, 473, en
vooral Corresp. de Guillaume le Taciturne, II, 257, noot.
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Men moet voorzichtig zijn met het trekken van konkluzies uit de aanwezigheid of
het ontbreken van werken in een boekerij en ik denk aan de woorden van D. Mornet:
‘L'enquête demande évidemment des précautions rigoureuses. Le libraire qui rédige
le catalogue de la bibliothèque de M. de Cangé nous parle de ces ‘personnes
accoutumées à regarder la bibliothèque comme des pièces d'assortiment nécessaires
à une grande maison, et les livres comme une espèce particulière d'ameublement,
dont l'extérieur se varie avec art et le dedans se remplit sans choix.... Nul n'ignore...
qu'on ne lit pas tout ce qu'on achète, et inversement on lit ce qu'on n'achète pas’1).
Het is inderdaad mogelik dat Reinoud en Hendrik van Brederode de zorg voor het
onderhoud en de uitbreiding hunner bibliotheek aan een intendant, een huismeester
of een ander beambte hebben overgelaten, al spreekt het niet zo vanzelf dat deze
genoeg ontwikkeld waren voor zulk een post; en toch, de boekerij is blijkbaar met
kennis van zaken samengesteld. Toevallig weten wij dat Coornhert gedurende korte
tijd ‘conciërge ende toesiende’ op Batestein was; in 1542 ging hij vandaar naar
Haarlem. Zijn vrouw was de zuster der maîtresse van Reinoud III2). Dat zulk een
geleerd man de betrekking van slotwachter vervult, zal wel een hoge uitzondering
zijn geweest. Maar niets belet ons te veronderstellen dat met de zorg voor de
bibliotheek een der hogere functionarissen is belast geweest, die haar geheel naar
eigen inzicht beheerde of wel zich bij zijn aankopen liet leiden door de boekverkopers
van Vianen. De vraag waarop het aankomt is: of uit de samenstelling der boekerij,
in verband met hetgeen wij van Hendrik van Brederode weten, blijken kan dat hij
zelf de hand heeft gehad in de samenstelling der kollektie boeken en kaarten.
En vooreerst: was Hendrik iemand van wie men mag veronderstellen dat hij
belangstelde in letterkundige en

1) Les enseignements des bibliothèques privées (in Revue d'Hist. littér., XVII (1910), 451).
2) Kalff. Geschiedenis der Nederl. Letterk., III, 445.
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geleerde werken? Het is moeielik op deze vraag te antwoorden. Wij kennen hem
eigenlijk slechts goed zoals hij zich heeft betoond in de jaren 1565-1567; alleen uit
die jaren zijn er brieven van hem over. Volgens Bor1) was hij ‘goed van verstand en
begrip, ook kloek en onversaagd ter wapenen... hij was zeer haastig van hoofde en
wat obstinaat in zijn voornemen; in zijn jonkheid schreef hij tot zijn advies peut-être,
maar na zijn vertrek tot in zijn doodsbed toe was zijn spreekwoord ‘Heere, bewaart
ziele ende eed’. Dat devies peut-être, dat van Brederode een geestverwant van
Montaigne maakt, is wel onze aandacht waard; banaal is het zeker niet en het zou
niet passen bij iemand die uitsluitend krijgsman en man van de daad was. Uit de
brieven blijkt niet dat Hendrik veel had gelezen: aanhalingen ontbreken geheel;
trouwens, hetgeen wij bezitten zijn voor een groot deel missiven geschreven in
spannende ogenblikken over zaken die de geest van de schrijver geheel in beslag
moesten nemen. En toch spreekt er een zeker speels vernuft uit, dat Bakhuizen van
den Brink - in zijn schone studie over Hendrik van Brederode2) - doet zeggen dat hij
‘zoo iets van den lugtigen rederijker in zijn aard had’. Mij trof vooral de volgende
zinsnede in een brief aan prins Willem3): ‘Je n'ai voulu délaisser aussi de vous écrire
la jolie chanson que l'on a fait à Amsterdam de vous et de moi’. Hij was dus gevoelig
voor dergelijke volkspoëzie, en de term ‘jolie’ is tekenend voor degeen die hem
gebruikte.
De brieven bewijzen weliswaar dat zijn spelling van het Frans zeer onregelmatig
was, doch dat is een kenmerk van alle brieven uit die tijd. Zij zijn ook, wat de taal
betreft, niet geheel korrekt en niet zeldzaam zijn de letterlike vertalingen uit het
Nederlands, wat een trek van het Frans in België is4), en trouwens voorkomt

1)
2)
3)
4)

I, 168.
Studien en Schetsen, I, 105.
Archives, I (2e druk), 384.
Evenals Druet Warhel (zie hierboven p. 3) schrijft Brederode belgies Frans, bijv. osiau voor
oiseau.
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bijna bij alle Nederlanders die, tot in de XIXe eeuw toe, in deze taal korrespondeerden.
Een feit is het dat voor Hendrik van Brederode het Frans een tweede moedertaal
was1) en daarmede zouden wij in verband mogen brengen het overwegend frans
karakter der boekerij.
Het weinige dat wij van hem weten, sluit in elk geval de mogelikheid niet uit dat
hij zelf zijn kollektie heeft verzorgd; laten wij zoeken of er daarvoor nog enige
aanwijzingen zijn te vinden.
Uit de inventaris zien wij dat een deel der boeken zich in een koffer op de tuigkamer
(XXVIII) bevond. Het is zeker dat die oorspronkelik in een ander vertrek thuis
hoorden, en dat zij niet op dezelfde plaats stonden als de grote massa der boeken,
die in de inventaris worden vermeld als zich te bevinden in een kamertje bij de
‘librye’. Nu zijn de werken die in die koffer lagen alle frans, en bijna uitsluitend òf
‘livres de passetemps’, zoals zij in de catalogus van de boekerij van Maria van
Hongarije heten, òf werken van dichters of moralisten òf godsdienstige lektuur; zij
vormen een soort keurbibliotheek voor een ontwikkelde man of vrouw van de wereld.
Is het een te stout vermoeden, dat deze werken oorspronkelijk op de kamer van de
graaf of de gravin hebben gestaan, dus in een der vertrekken van het hoofdgebouw
rechts van de ingang, of van de rechtervleugel?
Men lette er ook op dat de jaren waarin, zoals wij zagen, de meeste boeken - en
wel vooral geschiedeniswerken - zijn aangeschaft, nl. van 1556 tot 1560, juist die
zijn waaruit wij geen levensbiezonderheden van

1) Reeds Bakhuizen van den Brink haalde de volgende zin aan, die in een franse bloemlezing
niet zou misstaan (Hendrik deelt het sneuvelen van een zijner broeders mede): ‘Si ainsi est.
Dieu veuille avoir son ame, puisqu'il est mort au lit d'honneur. Le premier est mort, pauvre
soldat, en Italie, l'antre à la bataille de Saint-Quentin, et celui-ci contre le Ture, et moi j'espère
de mourir un votre pauvre soldat, vrai “geus”, à vos pieds, ne doutant nullement que, devant
venir en cette extrémité, je n'en fusse (l. fasse) passer la peur à quelques-uns’ (Archives. II,
416).
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Hendrik weten. En met 1560 houdt de aankoop bijna geheel op. Zou dit in verband
mogen worden gebracht met het feit dat, na 1560, zijn werkzaam aandeel aan het
politieke leven is begonnen, en mogen wij aannemen dat hij daarvóór een betrekkelik
rustig leven geleid heeft, vooral op Batestein? Het waren de eerste jaren van zijn
gelukkig huweliksleven.
Dan acht ik eveneens de vermelding waardig dat, in de bibliotheek, zowel lutherse
als calvinistiese geschriften in betrekkelik groot getal voorkomen1). Dat de duitse
boeken met Amelia van Nieuwenaar uit Duitsland zijn gekomen, is mogelik; er zijn
er verscheidene van vóór 1550 - o.a. veel geschriften van Luther zelf - maar waarom
zouden zij niet onafhankelik van haar op Batestein aanwezig zijn geweest? Als wij
letten op het reeds vermelde feit dat te Vianen de Concordantie tussen die van de
Confessie van Augsburg en die van de Gereformeerde religie is gedrukt, en dat dit,
wat hij ook moge beweren, zeker niet zonder de medewerking van de heer van
Brederode is geschied, dan zouden wij misschien niet te ver gaan als wij ook de
karakteristieke samenstelling der theologiese rubriek van de bibliotheek in verband
brachten met dit streven naar verzoening der beide belijdenissen, en dan zouden wij
dus, op dit punt, mogen vaststellen dat de eigenaar zich zelf met de aankoop der
boeken heeft bemoeid2).
Er is nog wel een en ander dat er voor pleit dat de bibliotheek op Batestein niet
slechts een versiering was. Ik wees reeds op de betrekkelike zeldzaamheid der latijnse
boeken en wij zagen ook dat de boekerij geenszins een toevallig karakter draagt,
veeleer met name in het moderne deel is samengesteld volgens een vast plan, dat
hierin bestond dat alle vakken er vertegenwoordigd zouden zijn. Er is dus een bepaalde
bedoeling niet in te miskennen, en dit maakt onwaarschijnlik dat de aan-

1) Calvinistiese lektuur zijn o.a. nos. 93, 96, 97, 98, 99; luthers zijn daarentegen nos. 173,
191-197.
2) Vgl. Van Hall, o.l. p. 63.
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vulling slechts door toevallige zendingen van boekverkopers werd bepaald.
Maar verder zou ik niet durven gaan; het zou verkeerd wezen het persoonlik aandeel
van Hendrik van Brederode over de gehele bibliotheek uit te breiden. Want wèl heeft
hij waarschijnlik Spaans gekend1), en misschien heeft hij Vergilius en Terentius in
het Latijn kunnen lezen; maar hoogst onwaarschijnlik is het dat hij of zijn vader zich
verdiept zullen hebben in Augustinus of Alphonsus a Spina. Deze en vele andere
werken zullen wel overlevenden zijn uit een vroegere periode, overblijfsels uit een
tijd toen de boekerij een ander karakter droeg, en, wie weet, het eigendom was van
een of ander klooster. In elk geval is er een hemelsbreed verschil, niet alleen in
omvang, tussen de boekerij vermeld in Br. I en die van Br. II. In de eerste is niets
persoonliks. Zelfs ontbreekt daar het bekende werk van Reinouds schoonvader,
Robert de la Marck: Histoire des choses mémorables du règne de Louis XII et
François I. Wel een bewijs dat Reinoud zich niet veel gelegen liet liggen aan boeken.
De vermoedens waartoe een onderzoek der in de boekerij der Brederode's
aanwezige werken ons voerde, kunnen enigszins worden versterkt door wat de
kaartenverzameling ons leert. Deze is zonder twijfel door Hendrik zeer uitgebreid,
zoals uit de datums schijnt te blijken2). Immers enkele kaarten kunnen in verband
worden gebracht met feiten uit zijn leven. De kaart van het graafschap Meurs (no.
17) herinnert ons aan zijn huwelik met een gravin van Nieuwenaar en Meurs, en de
krijgskaarten hebben betrekking op gebeurtenissen waaraan hij zelf heeft
deelgenomen3) of waarin hij altans persoonlik hoog belang heeft gesteld.

1) Altans Strada gist dat zekere spaanse brief door Brederode, wiens ‘ingenium peracre’ hij
prijst, aan de bondgenoten vertoond, door hem is verdicht. Zie Bakhuizen v.d. Brink, o.l., p.
216.
2) Hij liet zelf kaarten maken van hem toebehorend land dat werd ingedijkt (Archives, I, 305),
maar dit had een prakties doel.
3) Van Hall. o.l., p. 77.
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En zo kan onze inventaris er toe bijdragen om het beeld van Hendrik van Brederode
te verlevendigen: Bakhuizen van den Brink legde, wat zijn verstandelike gaven
betreft, de nadruk op zijn gevatheid en zijn welbespraaktheid; hij bracht hulde aan
zijn spontane stijl; misschien mogen wij die schets aanvullen door te wijzen op zijn
geestesbeschaving en zijn belangstelling voor letterkunde en wetenschap.
J.J.S. DE G.2)

I.
Inventaris van 15561).
Inventoire de tout che que Druet Warhel at en garde de monsseigner
monsr. de Brederode, faicte et escripte de nouveau ao. xvclvi.
Premierement en bagues et joiaulx.
Ungne bague avecques cincq diamans et ungne perle pendante.
Ungne bague avoecques ung robiz cabuisson2) et trois admiraudes et trois perles
pendantes.
Ungne crois de XIII diamans avecques trois perles pendantes.
Ung robiz balaiz avecques ungne grosse perle pendante.
Ung annel avecques ungne admiraude oriental.
Ung annel avecques ung rubiz cabuisson2) ung peu longuette.
Ung annel avecque ung diamant a plaine perfection - table3).

2) Historie van het Verbond der Edelen, IV, 322.
1) De termen die in de Dictionnaire général of bij Littré zijn te vinden, zullen worden verklaard
als de spelling het zoeken moeielik kan maken. God. bet.: Godefroy, Dictionnaire de l'anc.
langue française. Accenten zijn aangebracht om betoonde van stomme e te onderscheiden.
2) cabuisson, d.i. cabochon.
2) cabuisson, d.i. cabochon.
3) diamant de table, d.i. geslepen op twee platte vlakken.
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Ung annel avecque ungne poincte de diamant.
a)
Ung annel avecque ung diamant a hault busseaulx1) - table2).
Deux perles pour pendre en bagues.
Ungne chaine d'or avecques XX diamantz et XX robiz.

En vasselle d'or et doree et d'argent.
Ung pot de perlmoeren avecques toutes ses perles et pierries, reservees II qui
sont perdues avecques l'or, lesquelles estoient perdues au Col des Anges3).
Comme Monssr. le scait bien.
Ung tonnellet de cristal en or avecques toutes ses pierries reservé ung petit clou,
qui est perdu au pendant du tonnellet et encoire ungne teste d'image perdu a
ung cotté. Comme Monssr. scait.
Ung flaccon de pierre nommé serpentine, encassé4) en argent doré.
Troys grandes couppes d'argent dorees.
b)
Deulx flaccons d'argent dorés avecques leurs chaines dorees.
b)
Ung bassin et ungne eguiere d'argent dorés.
b)
Troys chandelliers d'argent dorés.
Ung flaccon ront d'argent et doré avecques deulx pipes5).

a) In margine: Monssr. le porte.
1) busseaule? God., Complément, vermeldt bossel, ‘fravail en bosse’, maar als term der
bouwkunst. Vgl. echter fr. bossage, ‘travail d'orfèvrerie en bosse’. Het is waarschijnlik dat
a hault busseaulx niet bij diamant, doch bij annel behoort, dus: ‘een opgewerkte ring met
een platgeslepen diamant’.
2) Zie noot 3 op blz. 40.
3) Ten Noorden van Hyères ligt de Mont des Anges. Ik vermoed dat Reinoud van Brederode,
gaande naar Italié of daaruit terugkomende, langs de pas van die berg is gereisd. Zie de
Inleiding, p. 32.
4) encassé, d.i. enchàssé.
b) In margine staat vóór deze drie posten met een accolade: d'ungne fachon d.i. ‘van hetzelfde
model’.
b) In margine staat vóór deze drie posten met een accolade: d'ungne fachon d.i. ‘van hetzelfde
model’.
b) In margine staat vóór deze drie posten met een accolade: d'ungne fachon d.i. ‘van hetzelfde
model’.
5) pipe, d.i. Ned. ‘tuit’.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

42
Deulx petites coupes d'argent dorees, pour sallieres.
Ung pellican d'argent doré - salliere.
Ung cocq d'argent et doré.
Ungne demi douzaine de trenchioirs1) d'argent, les bortz dorés.
Deulx tasses d'argent eslevees en magniere de dés et avecques les armouries de
Monssr.
2)
VI gobletz d'argent bouillongnés .
Ung voirre de cristal avecque son pied d'argent.
Deulx tasses d'argent bouillongnees2) a poinctes.
Ungne demi dousaine de coutteaus damasquinés, en custode3).
a)
Ung bassyn et ungne eguiere d'argent dorés avecques medailles de mesmes
et biens gravés.
a)
Quatres grandes tasses d'argent dorees avecques medailles.
Ungne petite tasse d'argent doré.
Quatre tasses d'argent eslevees4) en magniere d'escreviches.

Aultres menutes5) que d'argent ou d'argent dorés, etc.
Ungne pierre6) de deamantz de Clabecque7).

trenchioirs, d.i. tranchoirs.
God., Complément: boulonner, ‘orner de boulons’, d.z. ‘metalen knoppen’.
God., Complément: boulonner, ‘orner de boulons’, d.z. ‘metalen knoppen’.
custode, d.i. ‘foedraal’.
Zie noot b) op blz. 41.
Zie noot b) op blz. 41.
God.: eslevé, ‘en relief’.
Ik gis dat menute een francisering is van lat. minuta, dat als minutes in Br. II, kamer XXVII,
voorkomt in den zin van ‘allerlei’; in het Frans vind ik er altans geen voorbeeld van. Vgl.
hieronder p. 44, n. 4.
6) God.: pierre, ‘sorte de poids de valeur variable selon les lieux’.
7) diamants de Clabecque. Ik vermoed dat hiermede bedoeld zijn bergkristallen, en niet
onmogelik is het dat Clabecque hier voor Quebec staat. Bij Bauer, Edelsteinkunde, p. 588,
lees ik: ‘Man nennt den Bergkristall Scheindiamant oder Similidiamant, und spricht nach
dem Fundort von Diamanten von Fleurus, Brisfol. der Insel Wight, von Quebek, u.s.w.’ Daar
Quebec in 1535 voor het eerst is bezocht (door jacques Cartier), is het niet onmogelik dat
die plaats en haar produkt in 1556 in Europa bekend waren; in Cartier's reisverhaal (gedrukt
in Italiaanse vertaling in het 3e deel van Ramusio, Delle navigazioni e eiaggi de l'Affrica e
terra noea. 1556), vond ik de naam Quebec niet. De inlassing van / in Clabecque zou, indien
mijn identificatie juist is, overeenkomen met die in hlabbot, pleisteren, platijn, plavei, enz.,
waarover men zie de Franse woorden in het Nederlands van de schrijver dezer noten, p. 289.
1)
2)
2)
3)
a)
a)
4)
5)
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Ung chappeau de paile finne picquiét1) de cordons d'or aveque ung cranslin de
passement d'or.
Ung loeure pour loeurer oiseaulx, brodé d'or et d'argent.
Ung loeure de velour cramoisie rouge avecque son gan de mesme.
Ung collié de sonnettes pour ung cheval en traigneau.
Ung accord2) de flahutes argentees de la devise de Monssr.3) par dessus.
Ung crocnois4) de buis.
Ungne peau de bufle entiere.
Ung petit collié pour ung levrié de soie rouge et d'or, la ferraile d'argent.
Ung petit poulverin5) d'argent en magniere de flacqon.
Ungne escriptoire couverte de velour noir accoutree d'argent doré et les armes
de Hongrie6) sus la serure.
Ung coffret de velour cramoisi rouge avecques des petites rosettes dorees et
argentees et les bortz d'argent.

1) piequiét, fr. piqué, d.i., ‘gestikt’.
2) accord de flaloites, d.i. ‘een stel van fluiten die samenklinken’. Vgl. Br. II, kamer XIX:
‘accoord van kromhorens, van violen’. Ik vind die betekenis van accord niet in de
woordenboeken vermeld.
3) Het devies der Brederodes was: ‘L'adien tue; un m'est tout’ (Van Hall, Hendtrick van
Brederode, p. 166). Vgl. Br. II, kamer XLV.
4) crocnois, ‘notenkraker’? De Diet. gen. kent het woord croquenoiw alleen in de betekenis
‘veldmuis’.
5) poulrerin, fr. pulvérin, ‘kruithoren’.
6) Deze schrijfcassette was misschien een geschenk van Maria van Hongarije, de landvoogdes.
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Ung papegay d'argent avecques les armes de Brederode et de Vienne1) et de
Sainct Jorge2) avecque ungne petite arbaletre pendante, d'argent.
Ung cornet de poste argenté aux deulx boutz.
Ung estuy de pingnes3) argenté alentour, avecque sa chaine d'argent.
a)
Une cheraine d'argent, petite4).
a)
Ung aultre petite d'argent comme ungne cheraine4).
a)
Ungne escarselle, tasse, de velour rouge ouvree de fil d'or et d'argent.
a)
Ungne petite lampe d'argent aveque sa chainette.
a)
Ungne custode d'argent avecques les armes de Monssr., pour boutter5) des
serges de pistouletz6).
b)
Des vergetes7) d'argent avecques les armes de Monssr.
b)
Ung aultre petites vergettes pour pignier8) la barbe de Monss.r, d'argent.

1) Dit is de schrijfwijze van Vianen bij de Franse schrijvers. Zo wordt Reinoud III als ‘seigneur
de Vienne’ vermeld in het gevolg van Karel V te Piacenza, bij Gachard, Journal des voyages
de Charles-Quint, II, 93.
2) Men weet dat het papegaaischieten een vermaak uit die tijd was; men gebruikte daarbij
papegaaien van metaal, hout of karton. Sint-Joris was de patroon van het
Voetboogschuttersgilde te Amsterdam, dat reeds in de XVIe eeuw bestond. Blijkbaar is het
hier vermelde ornament bestemd om op de roede van de schutterskoningsscepter te worden
gestoken. In het Nederlands Museum bevindt zich een verguld zilveren papegaai uit de XVIIe
eeuw (Pit, Catalogus der gouden en zilveren voorwerpen, Suppl., p. 3, No. 573. Vgl. No.
57).
3) pingnes, fr. peignes, ‘kammen’.
a) In margine vóór deze posten samen: A la chambre.
4) Ik vermoed dat petite een francisering van Ned. kleinood is. Hier zou dus sprake zijn van
een bibelot, in de vorm van een sirene.
a) In margine vóór deze posten samen: A la chambre.
4) Ik vermoed dat petite een francisering van Ned. kleinood is. Hier zou dus sprake zijn van
een bibelot, in de vorm van een sirene.
a) In margine vóór deze posten samen: A la chambre.
a) In margine vóór deze posten samen: A la chambre.
a) In margine vóór deze posten samen: A la chambre.
5) bouter, ‘opbergen’.
6) Ik weet niet wat hiermede wordt bedoeld. Moet men lezen verges de pistouletz, nl. ‘borstels
om de pistolen schoon te maken’?
b) In marg. met accolade: De dens les besoignes de nuict de Monssr.
7) vergette, ‘borstel’.
b) In marg. met accolade: De dens les besoignes de nuict de Monssr.
8) pignier, fr. peigner, ‘kammen’.
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a)

Ung petit chose d'argent avecques ungne hure de sengler pardessus pour
nettoier pingnes1).
a)
Ung chaussepied d'argent.
a)
Ung petit gratlangue2) et pour nettoier les oreilles, d'argent.
a)
Trente et VIII gettons d'argent3) d'ungne sorte et XXII pieches de Franche.
a)
Le bassyn a pichié4) d'argent.

Les harnois, espees, harcquebouses, pistouletz, arballetres, poignartz et
mailes, aultres menuttes a deffensses, etc.
Premierement.
Ung harnois de pieton, doré et argenté, avecques son abillement de teste, et ung
epieu doré et ungne esrondelle5) de mesme.
Ung harnois doré a poinctes de diamans avecque son ellemette6) et ung espieu,
ung chanfran7) pour ung cheval de mesme.
Ung placart8) noir pour ledict harnois.

a)
1)
a)
a)
2)
a)
3)
a)
4)
5)

6)
7)
8)

Zie noot b) op blz. 44.
Zie noot 3 op blz. 44.
Zie noot b) op blz. 44.
Zie noot b) op blz. 44.
un petit gratte-langue, een instrumentje om de tong mede schoon te krabben? Waarschijnlik
zal tussen et en pour in gedachten een woord moeten worden ingelast.
Zie noot b) op blz. 44.
God., Compl.: geton, ‘pièce de métal dont on se servait autrefois pour compter des sommes’;
fr. jeton.
Zie noot b) op blz. 44.
pichié, d.i. ofr. pissier, fr. pisser.
esrondelle is onbekend. Het is zeker een pseudo-franse schrijfwijze voor rondelle, dat kan
betekenen ‘een klein schild’, ‘een metalen plaat, bestemd om de hand te bedekken die een
lans houdt’, ‘een gevest’. De eerste betekenis is hier zeker bedoeld, altans op de tweede plaats
waarop het voorkomt (p. 46, r. 2).
God.: heaumet, helmet, ‘petit heaume’.
chanfran, fr. chanfrein.
God.: placart, ‘partie de l'armure’? Hij citeert één voorbeeld, bij Olivier de la Marche, waaruit
de juiste betekenis niet blijkt.
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Ung harnois de pietton, blancq, pour Monssr. sa personne.
Ungne esrondelle1) damasquinee, ouvrage blancq2).
VI harnois pour gens de chevaulx avecques VI abbilementz de teste et III cabassetz
et VI paires de gantlés et leurs escuisés3) et avantbras4).
3)
XII harnois de pietons avecques leurs accoutrementz de teste, et escuissétz .
Deulx grantz chanfrans5) pour grantz chevaulx.
Deulx petis chanfrans5), blancqs.
Ungne bardes pour armer ung cheval du tout, avecques rennes de mesme.
Ungne paire de manches de mailes argentees.

Mailles.
Ungne chemise de mailles.
Ung gorgerin de mailles avecques bloucqués6) d'argent, finnes mailes.
Deulx paires de manches, fines mailes.
Ungne paire de manches, grosses mailes.
Deulx paires de goussés7) petis mailes.
Ungne paire de petis goussés7) pour les manches de mailes argentees, pour le
ha8).
Ung scort9) de mailes.
Ung devant de braye, grosses mailes.
Ungne paire de gans de mailes.

1) Zie noot 5 op blz. 45.
2) ouvrage blanc, d.i. zonder gegraveerde of geschilderde wapenen erop.
3) escuissét. Dit woord vind ik nergens. De betekenis is natuurlik ‘dijbedekking’, ofr. cuissiere.
De inventaris van Filips van Bourgondië (Matth. Analecta, I, 229) spreekt van flanckaerd.
4) God.: avant-bras, ‘armure de l'avant-bras’.
3) escuissét. Dit woord vind ik nergens. De betekenis is natuurlik ‘dijbedekking’, ofr. cuissiere.
De inventaris van Filips van Bourgondië (Matth. Analecta, I, 229) spreekt van flanckaerd.
5) Zie noot 7 op blz. 45.
5) Zie noot 7 op blz. 45.
6) bloucqués, d.i. ofr. blocquets, ‘blokjes’?
7) Dict. gén.: gousset, ‘pièce triangulaire d'une armure qui protège le dessous du bras’. In de
inventaris van Filips van Bourgondië (o.l., I, 209): ‘Twee viercante stucken van pansier onder
d'armen’.
7) Dict. gén.: gousset, ‘pièce triangulaire d'une armure qui protège le dessous du bras’. In de
inventaris van Filips van Bourgondië (o.l., I, 209): ‘Twee viercante stucken van pansier onder
d'armen’.
8) l. harnois?
9) Scort, zeker mnl. schorte. God. geeft escors in de zin van ‘schoot’.
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Harckebouses et pistouletz, hacques1) et doubles hacques1) avecques leurs
ecquipages.
Harcquebouses et pistoletz.
Ungne harckebouse noire, avecques les armes de Monssr., argentee au bout.
Ungne aultre longue harquebouse.
Ung aultre harquebouse noire aveques les armes de Monssr., et la flute2) a demi
doree.
Ungne petite harcquebouse a deulx serures3).
Ungne harquebouse doree, avecques les armes de Monssr. de Mansfelt4).
Ungne harcquebouse gravee avecques chambres.
Ungne harquebouse, le bois jaune et ouvree dos5), la flute2) doree.
Ung pistoulet gravé a deulx flutes2).
a)
Trois pistouletz avecques leurs equipage.
a)
Ung petit poulveryn6) doré.
Ungne harcquebouse venant de Monssr. de Vianne, trespassé.

Les harquebouses a crocq.
double hacques1) montees sur leur bois.
1)
XVII hacques aussi montees.
XVIII

Espees et poignartz et aultres menutes.

1) hacques is het nederl. haeck (zie Kiliaan), fr. arquebuse à croc (zie het opschrift van de
volgende paragraaf).
1) hacques is het nederl. haeck (zie Kiliaan), fr. arquebuse à croc (zie het opschrift van de
volgende paragraaf).
2) flute, ‘loop’? Ik vind die betekenis nergens.
3) Ik weet niet welk deel van de haakbus dit is; het slot van de ‘kruitkamer’?
4) Zie over de verwantschap van de Brederode's met de familie van Mansvelt Br. II, kamer
LXIII.
5) Wil dit zeggen dat de ‘lade’ waarop de loop rustte ‘op de rug bewerkt was’?
2) flute, ‘loop’? Ik vind die betekenis nergens.
2) flute, ‘loop’? Ik vind die betekenis nergens.
a) In marg.: A la chambre de Monssr. Deze posten op één regel.
a) In marg.: A la chambre de Monssr. Deze posten op één regel.
6) Zie noot 5 op blz. 43.
1) hacques is het nederl. haeck (zie Kiliaan), fr. arquebuse à croc (zie het opschrift van de
volgende paragraaf).
1) hacques is het nederl. haeck (zie Kiliaan), fr. arquebuse à croc (zie het opschrift van de
volgende paragraaf).
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Deulx espees de justice7).

7) Vgl. Br. II, kamer XXVIII: buelmes.
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Ungne espee a deulx mains.
Ungne espee pour porter a cheval, argentee, le fourreau et chainture de velour
noir et argenté.
Deulx espees turcqueses1) dorees; l'ugne at la gaigne de velour et chainture, tous
deulx dorees, et l'autre espee le forreau de cuir, ferraile doree.
Ungne espee damasquinee avecque son poignart.
Deulx espees a demi dorees avecques ung poignart de mesme.
Ungne espee e flambe2).
Deulx petites espees noires.
Ungne courte espee de chasse, au bout du fourreau argent.
Ungne aultre espee noire.
a)
Une espee doree avecques sa chainture et poignart de mesme.
Ung coutteau de chasse avecques ses petis couteaulx et la gaine argentee.
Ungne mache3) pour porter a cheval.
Ungne espee noire que Monssr. porte et le poignart de mesme.
Deulx halbardes dorees.
Ung anticquage4) de fers pour prisonniers.
Ungne forte serure avecque sa clef.

Arbaletres.
Ungne arbaletre, le bois ouvré aveques les armes de Monssr.

1) Vgl. ibidem: turcx mes.
2) espee a flambe. Vgl. Invent. van Filips van Bourgondië (o.l., I, 222): ‘Noch een lanck swaert
mit vlammen’. Wil dit zeggen dat het lemmet gegolfd is in de vorm van vlammen, zoals het
zwaard van de aartsengel Michaël? Of ‘met blauwe staalvlammen’?
a) In margine: Monssr. le porte.
3) mache, fr. masse. Vgl. Br. II, kamer XXVIII: morgensterre.
4) anticquage, ‘oude rommel’. Het Frans kent alleen antiquaille, maar het suffix -age wordt bij
ons soms in plaats van andere franse achtervoegsels gezet, bijv. plantage (Franse woorden
in het Nederl., p. 306).
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Quatre aultres arbalettres.
Ungne arbalettre a bouletz avecques sa forme1).
Deulx bendages2) d'arballetres.
Ung estuy et de tres3) avecques des bouletz de pecq4).
Deulx arcqs a bouletz d'accié.

Harnois et capparenchons5) et aultres choses appartenantz au chevaulx.
Premierement.
Ung harnois de cheval de velour noir, ouvrage damasquinee d'or.
Ung harnois de velour cramoisy rouge avecques fil d'or.
Ung capparenchon de velour cramoisi rouge bordé de large passement d'or.
La testiere et les resnes de velour mesme bordé de passement d'or.
Deulx paires d'estriers dorés.
Deulx paires de bossetes6) dorees.
Ungne paire d'esprons dorés, vieulx.
Troys muselieres de fer.
Troys dousaignes d'aguilletes de soie noire pour bardes.

Les livres tant en latin que en allemant et en franchois7).
Lattijn.
Historia Petri Comestoris (B 147). Catalogus.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

forme. Is dit de houten stut waarop de boog rustte, of de kruk?
bendage, fr. bandage.
l. estuyét de tres ‘gevlochten kokertje’ (fr. tresse)?
pecq, ned. pek.
capparenchon, fr. caparaçon.
Diet. gén.: bossette, ‘ornement en bosse sur l'oeillère du cheval’.
De letters en cijfers achter de navolgende titels verwijzen naar Bijvoegsel II: De Boekerij
der Brederodes. H = Handschriften, B = Boeken.
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De civitati Dei (H 5).
Fortilitium fidei (B 145).
Josephus (B 140).
Valerius Maximus (H 3).
De civitati Dei (H 5).
A. Pedianus in orationes Ciceronis (B 139).
Liber orentalium regionem (B 144).
Evangelium (B 149).
Additiones Pauli (H 6 en 7).
Lucas Sirus (B 151).
Opera Enee Silvii (B 137).
Liber apunj (B 160).
Quintilianus (H 2).
Bocatius de claris mulieribus (B 138).
Terencius (B 134).
Summarium 2i lib. 2e partis Scti Tho. (H 4).
De vinis officiis (B 148).
Historii Troijani (H 1).
Universus Cristi (H 8).
Apocalipsis (B 146).
Johannes episcopus (B 150).
Arestoteles (B 155).
Epistoli Pauli (H 7).

Livres en alleman.
a)

Deerste boeck van Jan Frossaert } (H 12).
Het twede van Jan Frossaert } (H 12).
a)
Het IIIe boeck van Jan Frossaert } (H 12).
Het scaeckspel (B 179).
Een ander boucken die ick niet en kent, met parckement.
Die cronicken van Brederode (B 166).
a)

Livres en franchois.
Ung grand vieulx livre: L'istoire de l'empereur de Romme, comment il bailla
son filz a VII sages de Romme pour l'aprendre en doctrine (B 17).
a) In margine: Een istoeren.
a) In margine: Een istoeren.
a) In margine: Een istoeren.
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Ung grand livre de Tristan qui fut filz au roy Meliadus de Leonois (H 17).
Ung grand livre de parchemin Les Romains de Meliadus, le second volume
ainssi escript a la fin du livre (B 20).
Ung livre en parchemin: Le premier chapitre de Adam et Eva (B 92).
Le second vollume de Merlin, en parchemin (B 21).
Giron le Courtois (B 18).
Les VII volumes des Antiquités de la Gaule belgicque (B 52).
Le Tristan chevalierz de la table ronde, nouvellement imprimé a Paris (B 23).
Appian Alexandrin (B 69).
Paolo Jovio Comois evesque de Nocera (B 71).
Le premier livre de la cronicque de dom Flores de Grece (B 36).
Le premier livre du nouveau Tristan prince de Leonois (B 24).
Les XII livres de Amadis de Gaule, en VII livres (B 35).
Le Ve et le VIe volume des Parceforest (B 22).
Les X premier livres de l'Iliade d'Homere, en ung volume (B 16).
Primalion de Grece (B 37).
Le livre de Jan Boccace, couvert de parchemin (B 30).
Petrarcha de Remedes de fortune, couvert de parchemin (B 39).
Les Commentaires de Jules Cesar, en petit volume (B 70).
Ung petit livre Des Estats et Maisons (B 51).
Ung petit livre Les Apophthegmes et beaulx dictz de plusieurs rois (B 49).
Lansselot du Lacq (B 19).
Le livre de medecine de Monss.r (B 122).

Les poinctures1).
Ung Salvator d'albastre.

1) De schilderijen en portretten zijn bijeengezet in Bijvoegsel I.
Voor de hiernavolgende identifikaties heb ik deze werken gebruikt:
de Azevedo, Généalogie de la famille van der Noot, 1771.
Biographie nationale de Belgique.
Boeles, Het bezoek van de landvoogdes Maria aan de Noord-Nederlandsche Gewesten in
den zomer van 1545 (Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, II).
Van Gouthoeven, D'Oude Chronycke ende Historien van Holland, 1636.
Van Hall, Hendrick graaf van Brederode, 1844.
Van Mieris, Historie der Nederlandsche vorsten, 1732-1735.
de Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or, 1830.
Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie, 1890-1893.
Van den Toorn, Geslachtboom van de mannelijke nakomelingen uit het huis der heeren van
Brederode, 1790.
de Vegiano-Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne.
Voet, Kort verhaal des oorsproncks.... der Doorluchtige Heeren van Brederode, 1656.
Te Water, Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen,
1776-1796.
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Monseigneur de Brederode1).
Madamme de Brederode2).
L'empereur, en son josne temps3).
La royne de Hongrie4).
L'empereur, en sa junese, petit3).
Le duc de Bourgoigne5).
Le duc de Bourbon6).
Monss.r de Ravestein7).

1) R e i n o u d I I I v a n B r e d e r o d e , (1493-1556), zoon van Walraven. Men vindt
portretten van hem bij Voet en in Oud-Holland, XXXII, 105, naar het schilderij in het raadhuis
van Vianen. Zie ook Van Hall, p. 172.
2) P h i l i p p o t e (of Philippine) v a n d e r M a r c k , echtgenote van Reinoud III, dochter
van Robert I van der Marck, heer van Sedan, zuster van Robert II (hieronder p. 54, n. 7). Zie
Van Gouthoeven, I, 122.
3) K e i z e r K a r e l V.
4) M a r i a , k o n i n g i n v a n H o n g a r i j e , landvoogdes.
3) K e i z e r K a r e l V.
5) K a r e l d e S t o u t e .
6) K a r e l v a n B o u r b o n , graaf van Montpensier en van la Marche, connétable van
Frankrijk († 1527).
7) F i l i p s , h e r t o g v a n K l e e f , graaf van der Marck, heer van R a v e s t e i n († 1528).
Zie van Mieris, I, 395; Stokvis, Chap. VIII, tabl. 13. Na zijn dood verviel de titel van heer
van Ravestein aan Johan III, hertog van Kleef, Gulik en Berg, ridder van het Gulden Vlies
sedert 1531. Zie Reiffenberg, p. 378. Hij regeerde van 1521-1539. Het is mogelik, doch niet
waarschijnlik, dat deze laalste is bedoeld met ‘M. de Ravestein’.
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Le prince de Busignian1).
Monss.r de Pallant2).
Le roy d'Arragon3).
Le prince de Dingmarch, frere de la ducesse de Lorraine4).
Monss.r de Hogstrate5).
Monss.r de Bredan6).
Madamme de Boullan7).

1) D o n P e d r o A n t o n i o S a n -S e v e r i n o , hertog van San Marco, prins van
B i s i g n a n o , ridder van het Gulden Vlies sedert 1518. Zie Reiffenberg, p. 347.
2) E v e r a r d v a n P a l l a n t , heer van Culemborg († 1540), vader van de graaf van
Culemborg die het verzoekschrift der edelen ondertekent. Zie Stokvis, II, 486.
3) F e r d i n a n d I I , k o n i n g v a n A r r a g o n , gehuwd niet Isabella van Castilië (Ferdinand
V als koning van Castilie).
4) J a n , z o o n v a n C h r i s t i e r n I I v a n D e n e m a r k e n , opgevoed door zijn oom
Karel V († 1532). Zijn zuster Christina was gehuwd eerst met Frans Sforza, daarna met Frans
I, hertog van Lotharingen. Zie Juste, Vie de Marie de Hongrie, p. 50; Brantôme, Vie des
dames illustres, Disc. III, art. V; Lanz, Correspondenz Karls V, II, 3.
5) P h i l i p p e d e L a l a i n g , graaf van H o o g s t r a t e n , ridder van het Gulden Vlies sedert
1545. Zie Reiffenberg, p. 422. Hij was stadhouder van Gelderland en sterft in 1555. De titel
van graaf van Hoogstraten had hij geërfd van Antoine de Lalaing. Kan het vermelde portret
van deze laatste zijn?
6) J a c q u e s v a n B o u r g o n d i e , heer van B r e d a m en van Fallais, gehuwd met Jolantha
van Brederode († 1557), dochter van Walraven van Brederode en halfzuster van Reinoud
III, uit het huwelik van Walraven met Anna van Nieuwenaar. Hij was ridder van het Gulden
Vlies, kamerheer van Karel V en lid van zijn raad. Zie Vegiano, p. 279 en 280; Reiffenberg,
p. 353; Lanz, o.l., I, 417.
7) Is hiermede bedoeld Anna Boleyn, vrouw van Hendrik VIII van Engeland? Karel V, in zijn
correspondentie, noemt haar Boulans of Boulain (Lanz, o.l., II, 22, 66). Bij Vegiano vind ik
op p. 97 een Jeanne de Boulant, en op p. 219, een Marguerite Boulants of de Boulant, gehuwd
met Thomas du Bois, wier zoon, geboren in 1537, een dienaar van Karel V was. Moet men
lezen Boulair? Daniel van Bouchout, heer van Boulair, was bevelhebber van Filips van
Bourgondië te Wijk bij Duurstede (v. Asch van Wijck, Arch. voor Kerkel. en Wereldl. Gesch.,
III, no. 549, p. 109; vgl. nos. 335, 337, enz.).
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Phlipes de Brederode, en l'age de III ans d.1).
Deulx aultres petis enfans.
Madamme de Moriame, soeur de Monss.r de Bossu2).
Monss.r de Limingne3).
Le capitaine Bos4).
Le vieulx jardinier de Monss.r.
Monss.r d'Arras, l'evesque5).
IX aultres petis tableaulx que je ne congnois point.
Ungne femme en queuverchief6).
Messire Robert de Lamarche7).

1) F i l i p s v a n B r e d e r o d e , oudste zoon van Reinoud III, sterft in 1554 te Milaan. Hij
is beschuldigd van samenzwering tegen keizer Karel V. Zie Van Gouthoeven, I, 122. In een
inventaris die zich bevindt in het dossier Leenk. Vianen, 42, II, en die gemaakt is na 1676,
wordt (onder 7 U) vermeld een brief van de keizer aan ‘son cousin de Brederode’, uit
Barcelona, 28 September 1542, waarin hij zich beklaagt over het gedrag van Brederode's
zoon.
2) J o l a n t h e d e H e n n i n -L i é t a r d , zuster van Jean de Hennin-Liétard, g r a a f v a n
B o u s s u († 1562), gehuwd met Frans de Mérode, heer van M o r i a m e z , enz. Zie Vegiano,
p. 1356; Reiffenberg. p. 380, n. 4; Juste, o.l., p. 113; Azevedo, p. 163.
3) In het gevolg van Maria van Hongarije, in 1545, bevond zich een heer van Lynnyngen. Zie
Boeles, p. 235. Vegiano, p. 856, vermeldt een geslacht Uten-Limminghe. Hendrik van
Brederode spreekt van ‘un mien gentilhomme, nommé Lymmynge’ (Archives, II, 201).
4) Van der Aa vermeldt N. B o s c h - bij Bor Bosk genaamd - die op de rol der Verbonden
Edelen voorkomt en onder de Watergeuzen wordt genoemd. Maar de portretten in Br. I zijn
van personen van de generatie van Reinoud III, terwijl deze Bosch eerder in de omgeving
van Hendrik van Brederode, dus in Br. II, zou thuis behoren.
5) A n t o i n e P e r r e n o t , kardinaal van Granvelle, bisschop van Atrecht in 1538, waar hij
in 1545 zijn intocht deed. Zie Biogr. nation.
6) queuverchief, ofr. couvrechief, fr. couvre-chef, ‘hoofddeksel’.
7) R o b e r t I I v a n d e r M a r k , hertog van Bouillon, prins van Sedan, heer van Fleurange,
Jamets, enz., ridder van de orde van S. Michel, zwager van Reinoud van Brederode. Zie
Vegiano, p. 577; Brantòme, Vie des Hommes illustres français, Disc. 49; Stokvis, Chap.
VIII, tabl. 133. Hij was te Vianen in April 1567 (Corresp. de Granvelle, II, 451).
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Madamme de Jamais1).
Ung aultre demoiselle que je ne congnois.
La grandmere de Monss.r Baltazar de Brederode, frere de Monss.r2).
Ungne femme qui at coppé la teste a son mari3).

Les accoutrementz et boutons d'or.
Ung saion4) de drap d'or et d'argent frigié5).

1) C a t h e r i n e d e C r o y , vrouw van Robert II van der Marck, schoonzuster van Hendrik
van Brederode. Ik vermoed dat deze bedoeld is met M a d a m e d e J a m a i s . Immers,
Robert was o.a. heer van Jamets, en evenals Madame de Moriaume (p. 54, n. 2) genoemd is
naar de heerlikheid van haar man (vgl. ook Madame de Chantonay, in Br. II), kan dit met
haar het geval zijn. Zij volgt in de inventaris op Robert van der Marck. Van de zoons van
deze laatste heet één ‘seigneur de Jamets’. Zie Biogr. nation., XIII, 544; Vegiano, p. 577.
Op p. 583 vermeldt laatstgenoemde een ‘Philipote de la Marck, dame de Jamets’. De spelling
Jamais vind ik ook bij Van Gouthoeven, II, 12, voor Robert III van der Marck.
2) A n n a v a n H o o r n , vrouw van Willem I van Nieuwenaar, grootmoeder van Balthazar
van Brederode, die een zoon van Walraven was, doch uit een ander huwelik dan Reinoud
III; zijn moeder was Anna van Nieuwenaar. Zie van Gouthoeven, I, 122; Stokvis, Chap. VIII,
tableau 13a. Behoorde deze Anna van Hoorn tot het geslacht der Hornes? Ik vond haar niet
vermeld bij Vegiano-Herckenrode.
3) Dit schilderij komt voor in Br. II als afbeelding van Judith (kamer LXIII).
4) De saion is zeker wat bij freule de Jonge, Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche
Costuumgeschiedenis in de 1e helft der XVIe eeuw, I, 38, paltrock wordt genoemd.
5) Zie Godefroy in voce frasé en orfrois. Hij vertaalt het eerste met ‘galonné, plissé, en forme
de fraise?’ Doch het adj. frasé komt in zijn voorbeelden voor, niet alleen bij or en argent,
maar ook bij gorge, bij perle, bij lance en bij gonfanon. Onder orfrois geeft hij voorbeelden
van drap d'or frizé, die dus hierbij behoren. Ik vermoed dat de zin is: ‘bewerkt, op dezelfde
wijze als de middeleeuwse orfrois’. Dit laatste komt van aurum Phrygium; frigié zou van
phrygiatus kunnen worden afgeleid. Ik verwijs naar Rodocanachi, La Femme italienne à
l'époque de la Renaissance, p. 164: ‘... robe bordée d'une passementerie lourde et large...
rappelant les orfrois du moyen âge’. Onder drap d'or et d'argent is te verstaan ‘brokaat’
(Kalf, in Catalogus van het Nederlandsch Museum, Textiele Kunst, p. V).
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Ung saion1) toille d'or et d'argent, bordé de velour rouge et cordons d'or avecques
le petit bonnet2) de mesme.
Ung saion1) de velour cramoisi rouge, bordé de sarge, passement d'or.
a)
Ungne robbe3) de velour rouge remplie de taftaf4) blancq5).
a)
Ungne robbe3) de damast blancq, senglé6), et ung chapperon7) de velour rouge5).
a)
Ung manteau de drap noir5).
a)
Ungne robbe3) de drap noir avecques le chappron7) noir5).
Ungne robbe de soie noire faicte a l'aguile, bordee de velour noir et remplie de
caffa8) noir.
Ung tappis de table tissu de toutes coulleurs.
Ungne robbe de damast noir bordee de velour noir et

1)
2)
1)
a)
3)
4)
5)

a)
3)
6)
7)
5)

a)
5)

a)
3)
7)
5)

8)

Zie noot 4 op blz. 55.
bonnet, d.i. ‘baret’. Zie de Jonge, o.l., p. 12.
Zie noot 4 op blz. 55.
In margine: pour le jour de l'Ordre.
robe, d.i. ‘tabbaard’. Zie de Jonge, o.l., p. 59. In de inventaris van Filips van Bourgondië
(o.l., I, 213) wordt de tabbert onderscheiden van de sayon.
taftaf, fr. taffetas.
Zie een afbeelding der staatsieklederen die de ridders van het Gulden Vlies droegen op de
Kapittelvergadering, bij Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or. Op de vergadering
van 1555 werd het rode kostuum op de eerste, het zwarte op de tweede en het witte op de
derde dag gedragen. Zie aldaar Planche F I en II, G I.
In margine: pour le jour de l'Ordre.
robe, d.i. ‘tabbaard’. Zie de Jonge, o.l., p. 59. In de inventaris van Filips van Bourgondië
(o.l., I, 213) wordt de tabbert onderscheiden van de sayon.
senglé, fr. sanglé, ‘om de leest gesloten’.
chapperon. Volgens de plaat bij Reiffenberg komt deze overeen met type IVa van fr. de
Jonge.
Zie een afbeelding der staatsieklederen die de ridders van het Gulden Vlies droegen op de
Kapittelvergadering, bij Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or. Op de vergadering
van 1555 werd het rode kostuum op de eerste, het zwarte op de tweede en het witte op de
derde dag gedragen. Zie aldaar Planche F I en II, G I.
In margine: pour le jour de l'Ordre.
Zie een afbeelding der staatsieklederen die de ridders van het Gulden Vlies droegen op de
Kapittelvergadering, bij Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or. Op de vergadering
van 1555 werd het rode kostuum op de eerste, het zwarte op de tweede en het witte op de
derde dag gedragen. Zie aldaar Planche F I en II, G I.
In margine: pour le jour de l'Ordre.
robe, d.i. ‘tabbaard’. Zie de Jonge, o.l., p. 59. In de inventaris van Filips van Bourgondië
(o.l., I, 213) wordt de tabbert onderscheiden van de sayon.
chapperon. Volgens de plaat bij Reiffenberg komt deze overeen met type IVa van fr. de
Jonge.
Zie een afbeelding der staatsieklederen die de ridders van het Gulden Vlies droegen op de
Kapittelvergadering, bij Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or. Op de vergadering
van 1555 werd het rode kostuum op de eerste, het zwarte op de tweede en het witte op de
derde dag gedragen. Zie aldaar Planche F I en II, G I.
God., Compl.: caffa, ‘étoffe mêlée de soie et de fleurs imitant le damas’.
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remplie de sables, accollet rabatue1), aulx manches XII boutons d'or platz2).
Ungne robbe de velour noir bordé de velour noir broduré3) et remplie de sables,
avecque XXIIII boutons d'or, rontz frigietz2)4).
Ung bonnet5) de velour noir accoutré de petis boutons d'or, le nombre XII d'ungne
sorte et LXXII d'aultres platz (et) eslevés, allentour6).
Ung aultre bonnet5) de velour noir avecques XII boutons par quatre perles
ensamble7) et VI aultres boutons platz et eslevés6).
Ungne robbe8) de velour noir et le dedens vellu9) avecques XII boutons d'or, platz2)
et eslevés6) aulx deulx manches.
Ungne robbete10) de damast gris bordee de velour gris et remplie de velour noir,
le devant des boutons de soie noire.
Ung aultre robbete10) de caffa11) noir et bordee de velour noir, large bordure, et
le dedens remplie de velour noir et aulx deulx manches i at XIIII petis boutons
d'or a magniere de esses12).
La grande ordre toison d'or de Monssr.
Ungne petite robbe de drap incarnat bordee de velour noir et le dedens velour
vellu9) noir.
Ungne cappe13) de drap noir bordé du mesme drap,

1) Lees: a collet rabattu?
2) Over de weelde der knopen, zie Rodocanachi, o.l., p. 120, waar sprake is van ‘boutons-joyaux
d'or et de soie’.
3) broduré, verfransing van nederl. geborduurd. Voorbeelden van fluweel met geborduurde
versierselen bij Kalf, o.l., no. 418, 419.
2) Over de weelde der knopen, zie Rodocanachi, o.l., p. 120, waar sprake is van ‘boutons-joyaux
d'or et de soie’.
4) Zie noot 5 op blz. 55.
5) Zie noot 2 op blz. 56.
6) plats et élevés. Vgl. de volgende post.
5) Zie noot 2 op blz. 56.
7) par quatre perles ensemble, ‘te zamen met vier parels’.
6) plats et élevés. Vgl. de volgende post.
8) Zie noot 3 op blz. 56.
9) God.: velu, ‘une étoffe appelée tripe’. Of is het hier adj.?
2) Over de weelde der knopen, zie Rodocanachi, o.l., p. 120, waar sprake is van ‘boutons-joyaux
d'or et de soie’.
6) plats et élevés. Vgl. de volgende post.
10) robette, ‘korte tabbaard’.
10) robette, ‘korte tabbaard’.
11) Zie noot 8 op blz. 56.
12) a maniere de esses, ‘in de vorm van de letter s’.
9) God.: velu, ‘une étoffe appelée tripe’. Of is het hier adj.?
13) cappe. Zie de Jonge, o.l., p. 67.
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descoppé par foeulage1), et satin noir deseulz2) et ung bort de satin par dedens,
et avecques III boutons d'or platz et damasquinés3).
Ung saion4) de mesme et pareil, rempli de caffa5) noir, et devant des boutons de
soie noire3).
Ungne cappe de carsay6) noir bordee par IIII petis bortz de velour noir et le bort
dedens de satin noir gravé7), et IIII boutons d'or comme melons3).
Ung collet de velour noir de mesme avecque XV boutons d'or mailiés3)8).
Ungne aultre cappe9) de drap noir bordee de velour noir avecques IIII boutons
d'or platz avecques perles et eslevés3)10).
Ung collet de velour noir de mesme et rempli de caffa5) noir decopé1).
Ung petit saion4) de velour figuré11), tannet12), rempli de caffa5) noir avecques
XXXII boutons d'or rontz comme melons.
Ung collet13) de quir noir bordé de velour noir large avecques....a).

1) découpé par feuillage, d.i. ‘uitgeschulpt in den vorm van bladeren’. Zie Dict. gén., i.v.
découper: ‘découper en feuilles d'acanthe’.
2) deseulz, fr. dessus.
3) Zie noot 2 op blz. 57.
4) Zie noot 4 op blz. 55.
5) Zie noot 8 op blz. 56.
3) Zie noot 2 op blz. 57.
6) carsay, mnl. karsaai.
7) gravé, ‘geborduurd’? Kalf, o.l., no. 427, noemt een geborduurde rand gewerkt op rood satijn.
Ik vind evenwel die betekenis niet voor gravé. Moet men lezen grané, d.i. granu, ‘niet glad,
gepareld’? Maar vgl. hieronder velours figuré.
3) Zie noot 2 op blz. 57.
3) Zie noot 2 op blz. 57.
8) or mailié, is dit een soort filigraan? De Dict. gén. geeft voor maillier de omschrijving ‘faire
quelque chose de mailles entrelacées’.
9) Zie noot 13 op blz. 57.
3) Zie noot 2 op blz. 57.
10) Zie noot 6 op blz. 57.
5) Zie noot 8 op blz. 56.
1) découpé par feuillage, d.i. ‘uitgeschulpt in den vorm van bladeren’. Zie Dict. gén., i.v.
découper: ‘découper en feuilles d'acanthe’.
4) Zie noot 4 op blz. 55.
11) God.: figuré, ‘sur lequel des figures sont empreintes’. Kalf (o.l., no. 38 en 53) vermeldt
‘geciseleerd fluweel’.
12) tanné, ‘taankleurig, bruin’.
5) Zie noot 8 op blz. 56.
13) Volgens freule de Jonge komen in de eerste helft van de XVIe eeuw geen losse geplooide
kragen voor. Hier zijn zeker platte schoudermantels, korte capes of pèlerines bedoeld. In het
Frans heeft collet de manteau de betekenis ‘pèlerine’ (Dict. gén.).
a) Ruimte open gebleven voor een regel.
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Ung collet de quir blancq avecques XVI boutons d'or comme melons, le collet
bordé de velour noir par petis bortz1).
Ung collet de quir noir bordé de passement d'argent et fourré de martes,
nouvellement faict sans boutons.
Ungne fourrure de martes pour ung saion2).
Ungne fourrure de martres pour ung collet fendu devant.
Ung petit saion2) de toille tissue bordé de velour noir et le dedens rempli de
velour vellu3).
Du velour de toutes coulleurs pour ung tappit de table.

II.
Inventaris van 15674).
a)
Inventaris van den moebellen goeden des heeren van Brederoede,
bevonden upten huyse van Vyanen, gemaect in Meye 1567. - A. Vermogens de commissie van den Hove van Utrecht hiernaer van woorde te woorde
volghende:
‘Achtervolgende de goede beliefte van de hoocheyt

1) par petits bords, wil dat zeggen: ‘met smalle banden fluweel naast elkaar’ of ‘met een smal
borduursel’?
2) Zie noot 4 op blz. 55.
2) Zie noot 4 op blz. 55.
3) Vgl. noot 9 op pag. 57. Hier komt velu dus zeker als adj. bij velours voor. Waarschijnlijk is
dat het oorspronkelike gebruik, zodat het subst. velu een als zelfst. naamw. gebruikt adjektief
is.
4) In de noten zullen niet dan bij uitzondering woorden vermeld worden die voorkomen in het
Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam. De tussen haakjes achter de voorwerpen
geplaatste letters en cijfers verwijzen naar de Bijvoegsels, en wel: II (= Handschriften), B
(= Boeken), M (= Muziek) naar Bijv. II; K (= Kaarten) naar Bijv. III.
a) Op de omslag van het dossier staat: Besoingne beroerende dien heere van Brederoodes
goeden gedaen by den commissaris Rattaller, anno LXVII ende LXVIII. - F - Van dezelfde
hand zijn enige in margine geplaatste accolades, kruisjes en aantekeningen, van welke wij
de laatste aan de voet der bladzijden zullen vermelden. De betekenis van enkele dier kruisjes
wordt verklaard door de schrijver zelf in de inventaris. Zie hieronder kamer XXIV. Blijkbaar
is dus de lijst van Van Lendt later op nieuw gecontroleerd.
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van de Hertoghinne van Parma, Regente, etc., mitsgaders de missive van myn heer
de Grave van Meghen in date den XIen deser maent, heeft 't Hoff Provinciael van
Utrecht gecommitteert ende committeert by desen Mr. Jan van Lendt, Raidt in den
voers. Hove, omme te trecken bynnen der stede ende landen van Vyanen, ende aldaer
wel ende deuchdelicken inventaris te maken van alle die meuble ende immeuble
goederen des heeren van Brederoedes, mitsgaders dat het geschut, cruyt, loot ende
alles anders, nyet uijtgesondert; sijnen inventaris onder den Hove ofte den voirn.
Grave van Megen te leveren, omme daermede ghedaen te worden naer behoiren.
Actum t'Utrecht den XIIen Maij anno 1567, onderteyckent G. Scryvers’,
ben ick, Jan van Lendt, Raidt ordinaris in den Hove van Utrecht, (by mij hebbende
Jan Baecx, secretaris in denzelven Hove als adjoinct) opten XIIIen May anno XVCLXVII
uyt Utrecht gereyst tot bynnen der stede van Vyanen, omme te volcomen ende
t'effectueren myne voers. commissie, als ick ghedaen hebbe in vougen, manieren
ende op stonden als hiernaer volcht. Ende omme 't zelve in de alderbeste ende
bequaemste manier te volcomen ende te voltrecken, hebben by ons ghenomen eenen
Peeter Crom, die over de twyntich ende meer jaren diener van den huyse van
Brederoede geweest hadde, die ons de cameren ende plaetzen genomineert ende
aenwysinghe van de moeble goederen ghedaen heeft, als kennisse ende conscap van
dezelve hebben(de), in voughen als hiernaer volcht.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

61

(I). In de groote sale.
Eene langwerpende taeffel van cypressenhout met twee scraegen.
Twee vueren bancken.
Twee groote yseren gegooten brantysers.
Drie houten croonen, zeer groot wezende.
Eenentwyntich leeren brantemmers.
a)
Ses houten hertshooffden.
Een groot coffer, ledich wesende.

(II). In 't groote salet daer men somers eedt.
Acht stucken tapesseryen mette wapenen van Brederoede, mette welcke het
salet bequamelicken behangen es.
Twee houten schermen om voer 't vier te setten.
Vier setelstoelen.
Twee buffetten daer men op deckt, het een hooger dan 't ander.
Twee spietsen.
Twee yseren brantysers.
In 't zelve salet leyt eenige groote quantiteyt van coorn.
Een houten croone.

(III). In de capelle.
Een outaer met een tapyt daervoer hangende mette wapenen van Brederoede
ende Lalaing1).
Twee metalen candelae(r)s.
Een geschildert taeffereelken van de salutatie van onser Lieve Vrouwe in
waterverwe druck2).
Een pulpiter staende op 't altaer.
Noch een pulpiter staende voer het altaer.
Twee engelen staende in de muere.

a) In margine: Een wort er gemist.
1) Reinoud II van Brederode was gehuwd met Jolanthe van Lalaing. Zie van Gouthoeven,
D'oude Chronijcke ende Historien van Holland, p. 121.
2) Zie de lijst van schilderijen in Bijvoegsel I.
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Noch een cleyn taeffereeltgen van plaetster gegoten, staende op 't altaer.
In de capelle leydt mede vol coorn.

(IV. In het toor(n)tgen genaempt Artustoorntgen in der tyt camerlinck
van de heer van Brederoede1).
Drie ende twyntich brooden sukers.
Eene doose van foele van muscaten.
Een sacxken met rompen2) van muscaten.
Noch een broot sukers staende in een schaprayken in 't zelve toorntgen.
Noch twee knevelstaven3).
a)
Thien rappieren sonder scheyden daeraff die acht vergult syn ende die twee
zwart vernist.
b)
Vyff turxse messen4) met hoer scheyden.
Twee hantboogen mit twee pylkoeckers.
Noch een seer excellente carte, gescreven op parkement, van de nijewe eylanden,
wesende (zoe 't scheen) zeer pertinentlick op de winden gemaeckt (K 5)5).
Een gebreyt postzweepken van haer.
Een aelebastere vergult taeffereel, nyet zeer groot.
Een matras.
c)
Noch een cleyn taeffelken mit twee scraegen ende een root cleet.
Vier scabellekens van hout, nyet zeer groot.

1)
2)
3)
a)
b)
4)

Deze Artus Bauwens wordt hierna genoemd. Vgl. Inl., p. 4.
rompen van muskaten; zie Kiliaen: r o m p e , ‘cortex’; dus ‘schalen van muskaatnoten’.
knevelstaven. Vgl. Kil.: k n e v e l s t o c k j. k n e v e l s p r i e t , ‘venabulum’, dus ‘jachtspies’.
In margine: Hier gebreken IX.
In margine: Daer gebreken vier.
turkse messen. Mes betekent hier ‘zwaard’ (kil. mes, ‘gladius’). Zie verder turkse bogen,
pijlen, spiesen, en vgl. kamer XXVIII.
5) Deze aanduiding van K gevolgd door een cijfer verwijst naar de de lijst van kaarten in
Bijvoegsel III (Vgl. p. 59, n. 4).
c) In margine: 't Cleet gebreckt hier.
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Eene pourtracturea) van den heere van Havrincourt1).
Noch eene groote yseren tange.
Eene gesloten male mit wadt oude rommelingh van gheene groote importancie.
Twee cruythoornen.

(V). In een cleyn vertrecxken besyden het toorntken.
Eene rusting met synen toebehoren.
Een verguldt turcx weymes2) mit een oudt dollichgen daerby hangende.
Een cleyn weymesgen.
Een poingnaert.
Een vergulde muylcorff van een peert.
Een ydel boeget.
Een staelen boghe mit een wyntaes.
Een postzweep.
Een cleyn snymesken.
Een paer leersen.
Twee custodien van cincroers3).
Een cleyn sadelken, dat men op een peert leydt, mit twee stegelriempgens.
Eenen stormhoet.
Eenen staelen cluytboghe.
Twee hoendersacken.
Eene custodie mit vyff tinne flesschen.

(VI). Ghaende uyt het groot salet nae de nachtcamer in den gange.
b)

a)
1)
2)
3)
b)

Syn bevonden drie houten schabellen langwerpen van waegeschot.

Ms.: pourtractare.
Zie hieronder in kamer LXIII.
Vgl. noot 4 op blz. 62.
custodien van cincroers, d.i. ‘foedralen van pistolen’.
In margine: Daer gebreken twee.
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(VII). In de capelcamere.
a)

Een ledicant mit gheel fluweel behangsel sonder gardyn.
Twee metalen brantysers.
Een vierscupb).
Eene tange.
Twee houten stoelen met leer becleedt.
Een houten vueren taeffel met twee quaede scraechgens.
Eenen bybel in franchois (B 94)1).
Noch diversche pourtraicturen van bollewercken van Vyanen2).

(VIII). In de nachtcamer.
Seven schoone stucken tapisserie.
Twee metalen brantysers.
Een scup.
Een tang.
Een scherm van teen.
Een lydecantgen.
Een veltbedde mit eene roede ende witte spaensche dekenen3) ende een matras
daeronder.
Twee stoelen.
Eene uyttreckende taeffel.
Eenen vueren oestersche ingeleyde kiste, daerinne syn twee groene ende eene
witte spaensche dekenen.

(IX). In de garderobec) van de nachtcamere.
Een lydekantgen mit een bedde ende twee quaede dekentgens.

a)
b)
1)
2)
3)
c)

In margine: Dit fluweel en (es er) nyet.
Ms.: bierscap.
Zie p. 59, n. 4.
Vgl. de lijst van schilderijen in Bijvoegsel I.
Ik weet niet wat onder spaanse dekens wordt verstaan. Vgl. spaanse stoel in kamer XX.
Ms.: garderode.
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Noch aldaer zekere stucken van een ongesloopte1) lydecant.
Noch een carte van het Nederlant (K 7).
Een cleyn secreetgen van houten.
Eene stoele.

(X). In des graven camer.
Acht stucken tapesserye mit een cleyn stucke.
Een lydecant mit syden gardynen, wit ende gheel ende geborduert mit root
fluweel.
Een buffet.
Twee stoelen mit leer becleet.
Twee yseren brantysers.
Eene tange.
Eene schuppe.
Een scherm van teen.
Een vueren taeffel mit eene dobbelde schrage; het overhemelt2) es van root
fluweel beleyt met goutdraet.

(XI). In de garderobecamer daeraen.
Een lydecantgen.
Een vueren taeffel mit twee quaede scraegen.
Twee ombecleede stoelen.

(XII). In de camere naest des graven camere.
Een lydecantgen mit een bedde daerop.
Een ontslopen lydecantgen1).
Noch een bedde op eene gemaeckte3) bedstede.
1) l. ontsloopte, d.i. ‘uit elkander genomen’? Vgl. hieronder, in kamer XII: een ontslopen
lydecantgen. Of ‘zonder sloop’?
2) overhemelt, d.i. ‘baldakijn’. Zie Verdam, i.v. overhemelte, het laatste voorbeeld uit de O.
Geld. Maalt.: ‘E. gelevert om een averhemelss cleet ain den solre toe maicken ind toe hangen
baeven die eettaeffelen’.
1) l. ontsloopte, d.i. ‘uit elkander genomen’? Vgl. hieronder, in kamer XII: een ontslopen
lydecantgen. Of ‘zonder sloop’?
3) Het is niet duidelik wat hieronder wordt verstaan. Kil. geeft: m a e c k e n d e b e d d e n ,
‘sternere lectos, concinnare lectos’, dus ‘het bed opmaken’.
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Eene stoele.
Twee oude schabellekens.
Eene houten cnodse mit yseren pinnen.
Een brantyser.
Een lanteer(n)tgen.

(XIII). In een camer daeraen.
Een rolbeddeken1).
Een draybanck.

(XIV). In de gulden camere.
Een schoon lidecant mit een somercoetsken1) daeronder.
Een buffet.
Een dubbelde scraege.
Twee groote manstoelen.
Twee metaelen brantysers.
Een vuerscup.
Een tang.
Een scherm van teenen.
Een privaetgen.
1) Ik wil hier bijeenzetten de verschillende soorten bedden die in onze inventaris worden
vermeld: 1) schuifbedde, kastbeddeken, d.z. rustbanken die onder het bed van de meester
stonden en daar 's nachts als een lade onder uit werden gehaald, voor jonge kinderen of de
dienaar om daarop te slapen. Zie Fournier, Le Théâtre français avant la Renaissance, p. 298,
n. 2, en vgl. op kamer XXVI een beddeken liggende op een uittreksel; 2) somerkoetse,
rolkoetse, waarbij de inventaris vermeldt dat zij o n d e r het bed staan en die dus hetzelfde
zijn als de onder 1) genoemde legersteden; 3) rolbeddeken, een rustbank op wielen, misschien
eveneens identies met 1), hoewel het ook een ‘reisbed’ kan zijn; zie Kiliaen; het zou dan
hetzelfde zijn als 4) veltbeddeken, veltkoetse. In de Invent. van Filips van Bourgondië (o.l.,
I, 223) komt voor: ‘Noch onder mijns genadigen Heeren bedde een trogbedde, daer die Page
op sliep’.
1) Ik wil hier bijeenzetten de verschillende soorten bedden die in onze inventaris worden
vermeld: 1) schuifbedde, kastbeddeken, d.z. rustbanken die onder het bed van de meester
stonden en daar 's nachts als een lade onder uit werden gehaald, voor jonge kinderen of de
dienaar om daarop te slapen. Zie Fournier, Le Théâtre français avant la Renaissance, p. 298,
n. 2, en vgl. op kamer XXVI een beddeken liggende op een uittreksel; 2) somerkoetse,
rolkoetse, waarbij de inventaris vermeldt dat zij o n d e r het bed staan en die dus hetzelfde
zijn als de onder 1) genoemde legersteden; 3) rolbeddeken, een rustbank op wielen, misschien
eveneens identies met 1), hoewel het ook een ‘reisbed’ kan zijn; zie Kiliaen; het zou dan
hetzelfde zijn als 4) veltbeddeken, veltkoetse. In de Invent. van Filips van Bourgondië (o.l.,
I, 223) komt voor: ‘Noch onder mijns genadigen Heeren bedde een trogbedde, daer die Page
op sliep’.
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Een lydecant mit een bedde.
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Een vueren kiste.
Een sitstoel.
Een tang.
Een brantyser.

(XVI). In 't garderobeken daeraen.
Een rolbeddeken mit een bedde.
Een breeckyser.
Een vueren taeffelken mit scraegen.

(XVII). In des Moriaens1) camer.
Twee guiternes ongesnaert.
Vyff luyten ongesnaert, daer onder andere eene zeer goet es.
Een bedtstedeken mit een bedde ende deken.
Eene houten stoele mit groen laken becleedt.
Een oudt taeffelken.
Een cleyn vueren kistgen.

(XVIII). Inde hekeltoorn2).
Vier coffer daervan de twee gesloten ende d'andere twee ongesloeten syn.
Noch twee yseren brantysers.
Twee yseren speetgens.
Een yseren ladt.
Drie houten stoelen mit een groen cussen.
Eene gheele syde fardegael3) met roode fluweele boorden.
Noch vier oude fardegalen3).
Een blaesbalch.

1) Kan met Moriaan een Moorse slaaf of dienaar bedoeld zijn? In Italie waren er veel in de xve
eeuw en ook daarna. Zie Rodocanachi, o.l., p. 218, 222 en 224. Misschien is de kamer aldus
genoemd naar een schilderij of beeld.
2) hekeltoorn, d.i. ‘heksentoren’ of ‘toren waarin het vlas wordt gehekeld’.
3) ferdegael, ofr. vertugale, vertugade, ‘opvulsel om de rokken te doen uitstaan’, ‘uitstaande
rok’. Vgl. fr. vertugadin.
3) ferdegael, ofr. vertugale, vertugade, ‘opvulsel om de rokken te doen uitstaan’, ‘uitstaande
rok’. Vgl. fr. vertugadin.
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Een scherffbort.
Een halve toertbecken1).
Een houten plaetgen daer men een han(d)dweel2) aen hangt.
Een yseren panne mit eenen lange steel.
Een drievoet.
Een houten lanteern.
Een coeperen blaecker.
Item noch een deel cleyn rommelingen van gheene sonderlinghe pryse.

(XIX). Op de camer boven de poort.
Seventhien fausvisaigen3).
Een accordt4) van vier cromhoirn.
Een accordt van vyff violen.
Een citert.
a)
Twee luyr- ofte zackpypen5) daervan d'eene mit fluweel es ende d'ander mit
leer.
Een accordt van vyff pypen daerinne twee gebroken.
Item een custodie mit vier pypen daeraen bevonden ende een ander pyp, elcx
(mit) drie silveren randeken, daerop d'een stont: ‘Omnis spiritus laudat
Dominum’.
Een dubbel accordt van derthien hantpypen daervan een basse6) gebreckt.

l. toertsbecken? Of in verband met tort, ‘mest, uitwerpselen?’
han(d)dweel, d.i. ‘handdoek’.
fauvisage, ‘mombakkes’. Vgl. in kamer XXVII mommecleederen.
accoord. Zie Br. I, p. 43, n. 2, en hieronder noot 6.
In margine: est nomen zigonia of et nominatur zigonia? Lees: zifonia, ofr. cifoine, d.i. een
instrument van dezelfde soort als de doedelzak.
5) De zackpype is de ‘doedelzak’. Ik vermoed, wegens de enkelvoudige vorm van luyr, dat dit
een afkorting is van luyrpijpe, doch vind dit woord nergens.
6) Het ‘accoord’ of stel bestond uit sopraan-, alt-, tenor- en basinstrumenten. Zie Riemann,
Musik-Lexikon, i.v. Krummhorn en Lyra, en Lavoix, Histoire de la Musique, p. 139: ‘Presque
tous les instruments se subdivisaient en soprano, alto, ténor et basse et ils étaient employés
par groupe’. Vgl. in kamer LIX: een basconter van een hantpijpe.
1)
2)
3)
4)
a)
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Twee luyten.
Een bruloftspype1) met drie gaten mit een houtgen van brigilie2) omme op die
tromme te slaen, wesende in een custodie.
Een accordt van vier cromhoirns.
Twee instrumenten in manieren van blaesbalcken3).
Drie cincken4).
Een fagot.
Noch vier custodien besloten, daervan d'eene schynt twee instrumenten te
hebben.
Twee tamborinpypen mit stockens.
Drie tamborinen in custodien.
Twee claversimbelen.
Twee oude tapeten5) daer d'instrumenten hingen.
Een contrefeytinge der stadt Vyanen.
Een contrefeytinge van de Vaert6).
Een charte van Ve(r)mandoys (K 14).
Een leeghe kiste.
Twee swynspitten.
Een taeffel van maselen haut mit twee scragen.
Een custodie van violen.
Noch een cleyn taeffelgen mit twee scragen.
Vier oude boecken in franchois van Parceforet (B 22).
Noch twee oude boecken.

1) Ik vermoed dat de bruloftspipe hetzelfde is als de later vermelde tamborinpipen, nl. de fluit
die werd bespeeld, tegelijkertijd dat de speler met één hand op de tamboerijn sloeg;
tegenwoordlg is dit instrument nog in Provence in gebruik, zoals de lezers van Daudet weten.
2) brigilie, zie Verdam, i.v. bresil.
3) Zeker een soort doedelzak.
4) cincke, zie Verdam, i.v. sinke.
5) tapete beteekent hier zeker ‘behangsel’.
6) de Vaart, d.i. Vreeswijk.
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Noch thien oude gescreven musickboecken mit noch ander copien van musicken
(M 2)1).
Twee scabellen.

(XX). Op de poortecamer wesende die librie bevonden 't ghene hiernaer
volcht:
Mappe mundi novelle papisticque (B 96).
Een charte van Plaisance mit drie rimers daervan d'eerste was lion rouge (K
36)2).
Drie genealogien van Mansvelt (B 168).
Een charte van 't lant van Arckel (K 10).
Een charte van de Vaert (K 28).
Die genealogie van Vranckrycke (B 57).
Twee ysere instrumenten om syde te drayen.
Een leeren maelken custodie-gewyse.
Een taeffel mit een cruyscrage.
Een spaensche setel3).
Twee madalien op den schorsteen.
Een metalen candelaer.

(XXI). In een ander camer naest die voirs. poortcamer, behangen mit
groen laken.
Een schoone nyewe casse mit ydel doosen, welcke doesen geteyckent waren
mit a, b, c etc. tot twee a, b toe.
Twee taeffelen.
Vier scabellen.
Eenen groenen stoel mit leer becleet.
Een yseren plaete om voer die casse te doen.
Een leerken.

1) M gevolgd door een cijfer verwijst naar Bijvoegsel II, Afd. Muziek.
2) Het wapen der Brederode's was een rode leeuw. Zie van den Toorn, Geslachtboom van de
mannelijke nakomelingen uit het huis der Heeren van Brederode, p. 7.
3) Men weet niet precies wat onder spaensche stoel te verstaan is. Zie Vogelsang, in Catalogus
van de Meubelen in het Nederlandsch Museum, p. LV. Vgl. p. 64, n. 3.
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(XXII). In een cleyn camerken by de voirs. cameren.
Twee blaesbalcken voor een orgel mitte loyen1) daertoe dienende, staende op
een taeffelken.
Twee groote metalen candelaers ende vier cleyne.
a)
Een groote metalen croone die men in een kercke plach te hanghen ende noch
een cleyne croene.
Twee loopen van roers.
Een cuperen lavoir.
Een cuperen candelaer.
Een wywatersvat.

b)

Walsche boecken.
Boccasse in franchois in franchyn (B 31).
Les livres de Tris(t)an gescreven in franchyn (H 16).
L'istorie de la nature de oiseaux (B 110).
Giron le Courtois (B 18).
Josephus in franchois (B 78).
Heliodore in franchois (B 41).
Les ordonnances de Roy Henrij (B 59).
Recueil des arrestes notables (B 104).
Appiaen Alexandrin (B 69).
L'ancrquité (sic) de Gaule (B 52).
Le dix primire livre Iliade (B 16).
Tite Live } } (B 53).
Le secunde Garde (sic) punicque } (B 53).
La cosmographie universele de Munstere (B 91).
L'istore Palmerin d'Olive (B 38).
Cincque livres de Amatis de Gaule (B 35).
L'istore de l'empereur Diouclesian in franchijn (B 17).
La primire parthie des Historie des poisons (B 118).
Le secunde livre de Merlin in franchyn (B 21).

1) Zijn dit de loden pijpen van het orgel?
a) In margine: Dese twee stucken syn de kercke gerestitueert.
b) Er is een grote ruimte wit tussen de vorige paragraaf en deze, evenals tussen de verschillende
afdelingen der boeken.
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Petrarque Des remedes des l'unes et l'autres fortunes (B 39).
L'institution de la discipline millitaire au royame de France (B 80).
Discours listorial (sic) de la cité Nismes (B 63).
Le second volumme de Lancelot de Lac (B 19).
Description de l'Inde Orientale (B 88).
Les Psummes (sic) (B 101).
Sansonettes (B 3).
Les singularités de la France antarcticque (B 86).
Les plaisant jue du Degedron du fortune sollitaire second de la musicque (B
123b en 105).
Continuation des dernieres guerres (B 65).
Les Commentaires des Julius Cesar (B 70).
Le Dodechedron de fortune (B 123a).
Primire livre des Narrations febuleuses (B 76).
Oration de la Paix (B 54).
Raison d'architecture anticque (B 114).
La malescaldries contre les maledies de chevaulx (B 125).
La Republicque des Turcqs (B 64).
La tierce parthye des Orientailes Histores (B 84).
Les Dialogues d'honneur (B 45).
Le Prince de Nicolas Machiavelle, secretaire et citoien de Florence (B 68).
Epistres doroes (sic) de don Anthoine de Guevare (B 46).
Enchiridion ou brief recueil du droict escript gardé et observé en France (B
108).
La Pyrotechnie ou art du feu, contenant dix livres ausquelles est amplement
tracté des toutes sortes et diversité de minieris etc. (B 81).
Les Vies des Empereurs (B 75).
Elegies mascarades et bergerie (B 13).
Harrengue au peuple franchois contre la rebellion (B 55).
Cosmographie de Levant (B 85).
Les Secrets de Reverend Sr Alexis Piedmontois (B 121).
La Philosophie de Loys de Caron (B 102).
Des Estatz et Maisons illustres de la christienneté (B 51).
La Bible (B 94).
Epitome des Vies de cincquante et quatre notables personaiges (B 77).
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Instructions de la guarre (B 79).
Les Amours d'Ismenieus (B 40).
Les Principes d'astronomie et cosmographie (B 115).
La Claire ou de la prudence de droit (B 103).
Cronicque des Flandres en troys parthies deske1) (B 66).
Histore de nostre tamps (B 61).
Livre primire du sommeit qui print a Poliphile (B 43).
Les nouvelles Recreation et Joieux Divis (B 28).
Tracté des facons et costumes des anciens Gaulloys (B 74).
Diverses mandemens du Roy (B 58).
L'amie des amies (B 2).
Les Commentaires de Julius Cesar (B 70).
Lettres amoreuses (B 26).
Traité de la composition et fabrique de l'astrobale (sic) (B 119).
Divises heroicques (B 60).
L'astrolabre par Dominc Jaquinot (B 111).
L'orloge des principes par Guevare (B 47).
Des Dames des renom (B 34).
Les odes d'Olevier (B 7).
Facetiez et motz subtiles (B 44).
Premiere parthye de la practique civiles (B 106).
Historiale description de Etiope (B 89).
Les livres de la Subtilité Cardani (B 109).
Les livres de Jehan Boccasse (B 30).
Historiale description de l'Africque (B 87).
L'agevre de Jacques Pelletier (B 112).
Les Antiquités des mundes (B 83).
Les histores de Indes et Portigale (B 90).
Les historie de la guarre des Scosses (B 56).
Jules Obsequent des Prodigues (B 117).
Les rechesses de la France (B 62).
Cronicque abrevé des roys de France (B 67).
Les Epemerides perpetuele de l'air (B 124).
a)
Trois livres escript en ritmes a Messs le Prince et Brederode per Guilame de
Poictou Betunois (H 19).

1) Ik begrijp deske niet.
a) In margine: Dese heeft de grave van Meghen.
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Suyte des Marguerites de la Margerite (B 8).
Du devoir d'un capiteyne et chief de la guarre (B 82).

Latinsche boucken.
Josephus (B 140).
Quintilianus gescreven in franchyn (H 2).
Terentius oude drucke (B 134).
Glose Clementini per N. Ciculum (B 158).
Summarium questionum Tho. de Aquino gescreven (H 4).
Een gescreven bouck beginnende: Universis Christi fidelibus (H 8).
Aristoteles edicata (B 155).
Additiones ad postillam Nico. de Lira gescreven (H 6).
Pauli epistole cum commentariis gescreven in franchyn (H 7).
Historia trojana in papier gescreven (H 1).
Acta apostolorum cum annotationibus cum epistolis cano. et apoca., gescreven
in franchyn (H 10).
Evangelia Mathei et Marci cum commentariis (B 152).
Cronica Euseby gescreven in franchyn (H 9).
Evangelium Luce et Johannis in franchyn gescreven (H 11).
Valerius Maximus gescreven in franchyn (H 3).
Enei Silvy epistole (B 137).
Johannes Boccasy in franchin (B 138).
Au. Pedianus in orationem Ciceronis (B 139).
Portalitium fidei (B 145).
Commentaria in libros Augusti(ni) de Civitate Dei gescreven (H 5).
Bartholo. Romulei repetitio in legem ‘Nemo potest’ (B 156).
Vergilius Maronis (B 136).
Centuria syntaxium (B 212).
Figure biblie } (B 153).
Fratr. Anthoni de Campelogis } (B 153).
Jul. Cesar acephalis (B 142).
Cornelius Celsius (B 162).
Johannes Fernerius de naturali parte anime (B 164).
Testamentum novum Erasmi (B 154).
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Fuccius Plantarum historia (B 161).
Antho. Musa de Medicamentis (B 165).
Nabal commedia sacra (B 135).
Juris civilis cathegasis (B 159).
Dioscorides (B 163).
Joachimus Hoppcrus de Jure artis (B 157).
Juris civilis cathecasis franc. bal. (B 159).
Catalogus familie totius aule Cesaree per Nic. Mameranum (B 143).
Bonum universale de proprietatibus apum (B 160).

Italiaensche boucken.
Delli navigationi et viaggi de l'Affrica et terra nova (B 130).
I tri libri della nativita de messire Jan Schonero (B 131).
De la guarra de campagna di Roma (B 129).
Li transformationi del missire Lodovico Dolre (B 127).
Ordini di chavalcare (B 132).
El divino Petrarcha (B 126).
Romances neuvamente saccados Espaignel (B 133).
Discorso de messire Sebastiano Eresso (B 128).

Duytsche boucken.
Dats Nyewen Testament (B 172).
Das burch Jesus Syrach (B 199).
Das berbuch schiert mit siben segelen verschlossen buch (B 193).
Tugentspiegel der hoch und weltvesten (B 202).
Cosmographi oder Bescrybung aller landen (B 188).
Waerhaftige Bescreibung geistlicher und werlicher historien (B 184).
Luterus die propheten in Duytsch (B 196).
Plutarchus in deutsch ongebonden (B 185).
Johan Flossaert gescreven in franchin in drie stucken (H 12).
Luteriuius (B 215).
Vogelbouck (B 207).
Wunderwerck van allen dieren (B 178).
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Wunderwerck XII buck (B 218).
Christoffel Hertsoch so Witsenberch Confession (B 194).
Cente novelle Johannis Boccatii (B 181).
Andree Eritii Van verbessering des gemeyne etc. (B 191).
Die gulden Arch Sebast. Franc. (B 192).
Martinus Luther Cleyn Postillen (B 195).
Openbaringe der naturen H. Card. (B 205).
Ondergerichtsordinung des ertzstiffts Mentz (B 183).
Der larchitecture furnumbste etc. (B 204).
Concilium zu Costeng (B 182).
Calendarium historicum in duytsch (B 167).
Warhaftig historia unnd bescribung (B 216).
Wunderwerck unnd wunder serchen bung (B 217).
Weltbung spiegel unnd beltenis (B 186).
Ferdinandi Cortesii von den neuwen in Hispanien (B 187).
Unnd gebuere unnd billicheyt (B 214).
Gruntliche und warhafte bescreibung etc. (B 213).
Vielderley wunderbarlich tier (B 210).
Aritmetica durch Gallum Spandinck (B 209).
Nachfolgung Christi (B 198).
Een formulaer om scryven.
Die sieben biessspalmun (B 197).
Een gescreven Nederduytsch bouck beginnende ‘Aspice formas’ (H 13).
Een gescreven revereynbouck in franchyn (H 16).
Von der sung Eras. (B 190).
Die kintheit unses Heeren Jesu Christi (B 171).
Die sontages Evangelia (B 201).
Albertus Magnus in Duytsch (B 208).
Problema Aristotelis in Duytsch (B 203).
Een gescreven meysterbouck in duytsch (H 15).
Een salmbouck in duytsch (B 200).
Hippiatria de cura educationis equorum in duytsch (B 211).
Een gescreven bouck in franchyn beginnende: ‘Unzen heeren Jesus Christus
spreckt in den Evangelio’ etc. (H 14).
Den neuwen Herbarius, dat is d'boeck van den cruyden (B 206).
Een deel tabulature ende musicque ondereen in duytsch ende latin ondereen
gebonden (M 1).
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Een deel boucken ongebonden daer gheen beghinsels aen bevonden en wierden
van cleyne importantie (B 219).
Diversche gedruckte schilderye op papier.
Etlicke charten van Europen (K 6).
Johannes Sleidanus in duytsch Van de vier monargien (B 170).
Georgii Wicelii van beeden vasten ende aelmoessen (B 173).

(XXIII). Op de solder boven die poortcamer.
Achtien halve ledige tonnen die mit buscruyt schenen vol geweest te hebben.
Noch vier Hamborger tonnen ofte diergelycke groote die schenen in manieren
als boven.
Item noch bevonden in een Hamborger tonne ofte daeromtrent groot wesende,
die helft vol groff cruyt.
Item noch bevonden een derdendeel van een halve tonne groff cruyt.
Item noch een derdendeel van een halve tonne vol cruyts zoe groff als fyn.
Noch twee deelen van een halve tonne fyn cruyts.
Noch drie ofte vier pont fyn cruyts in een tonneken.
Noch een halff vat halff vol meelcruyt1).
Noch bevonden op een ander doncker toorntken staende beneffens den voers.
solder seventhien halve vaeten ofte tonnen die nyet opgeslagen en waren, vol
buscruyt, als wy bemereken costen.

(XXIV). Op de hoffmeestercamer.
Een spaensche stoel2).
Twee bedtsteden mit hoer slaeplakens ende sargen.
a)
Een staelen boghe mit een halve winde.

1) meelcruyt, d.i. ‘fijngewreven buskruit’.
2) Zie noot 3 op blz. 70.
a) In margine: Dese stucken gemarkeert mit een cruysken syn gerestitueert den hooffmeester
van Brederode als hem toebehorende onder eede ende bewys.
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a)

Twee custodien mit hantpyken, d'een custodie sonder sluetel ende d'ander mit
een sluetel.
Een taeffel mit een scraege.
a)
Drie gelaesen mit edick1).
a)
Een sack netten om patrysen te vanghen ende andere netten mede om
velthoenderen te vanghen.
a)
Een steen om de ure in de sonne te weeten.
Een houten casken ofte tresoirken.

(XXV). Noch op een ander camer, oeck geheeten die hooffmeesterscamer,
bevonden zeeckere twee merckelicke hoopen weyts naer die plaetse, die
cleyn was, schynende.
Item noch zeker hertshoornen ende een groot becken.
Item een cleyn veltbeddeken mit een gevulde caffbeddeken (sic).
Noch een cleyn taeffelken met scragen van gheender sonderlinge importantie.

(XXVI). Op Brechten camer.
Een vogelcauwe.
Een ydel casse.
Een stoel ombecleet.
Twee sadels.
Een casse gesloten.
Een hantboghe.
Een veltcoetse mit een matrasse, slaplakens ende twee dekens.
Een taeffel.
Twee spaensche stoelen gecleet zoe goet als quaet.
Item noch een beddeken liggende op een uyttrecksel2).

a) Zie noot a op blz. 77.
a) Zie noot a op blz. 77.
1) Azijn werd gebruikt bij het geschut. Zie Van Hasselt, Geld. Oudheden, I, 413: ‘Wijn-etickt,
dair men dat geschut mede leste’, ‘dair men knijpkruit mede kerlde’.
a) Zie noot a op blz. 77.
a) Zie noot a op blz. 77.
2) Zie noot 1 op blz. 66.
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(XXVII). Op de camerlingscamer boven die cueckentoorn.
In den eersten een gelaessen1) casken mit zeker drinckglasen.
Twee cleercassen, ende bevonden in d'een vier mommeclederen van root ende
witte syde mit goude laken geboort, in d'ander casse bevonden zeker gebreyde
garen net over een ledicant.
Noch twee cleyne cofferkens gesloten.
Item een hertshoorn.
Item noch een bedtstede mit een bedde, slaeplakens ende een roode deken.
Een charte van Gelderlant (K 9).
Een ydel tresoirken.
Vyff slechte cleyne taeffereeltgens.
Drie stoelen mit een scherm daerbeneffens op een solder, een bedde mit
slaeplaken ende deken sonder meer mit ander cleyne minuteesch2) nyet weerdich
om te inventoriseren.
Noch in den ghanck vier halve haken3).

(XXVIII). Op dea) rustcamer bevonden.
Zeker haver toebehorende (als geseyt worde by Peeter Crom) de borgeren van
Vyanen.
Item een coffer daer inne bevonden een verkeerbort mit twee muylcorven mit
een belleken.
Twee staelen cluytbogen.
Nog vyfthien staelen bogen.
Elff hantbogen.
Vier coeckers mit flesschen4), noch twee mit flesschen.
Noch drie loete colven met drie slachballen5).
Derthien lancien.

1)
2)
3)
a)
4)
5)

gelaessen, ‘glazen’.
l. minutes en zie Br. I, p. 42, n. 5.
Zie Van Raa en de Bas, Het Staatsche Leger, I, 295 en vlgg.
Ms. ratscamer.
flesschen, d.i. fr. flêche, ‘pijl’, ned. flitse.
Kil.: k o l f b a l , s l a g h b a l , ‘pila clavaria’.
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Noch corte spisen, acht int getale.
Noch zeker getal van lonten, by raminge omtrent hondert.
Noch drie lange spiesen.
Noch vier spuyten van coper ende vier van tin.
Seven turcxsche1) flessen2) in een groene turcxsche leer3) gesteken.
Een metalen hantcluytbooch.
Noch vier sonderlinge manier van hantbogen.
Noch vier cokers mit pypen4).
Noch een manier van eenen torcxschen1) boghe in root leer3) gesteken daerby
gevoecht een custodie mit pylen van root leer.
Een lanck ridtmes5) verguldt.
Noch een buelmes5).
Noch een turcx mes.
Noch een ridtmes.
Een yseren smitshamer.
Diversche gereetscap omme pylote6) te spelen.
Een dubbelde winde van een staelen boghe.
Een trompe.
Acht oude schermmessen5).
Een torcxsche spiese.
Noch eenen muylcorff.
Vier helmetten7) met armen ende beenstucken.
Die geck synen buydel becleet mit wapenen ende riem, nyet sonderlings van
importantie wezende.
Een cleyne morgensterre8).
Vyff halven haken.
Twee geheele rustingen totte knyen toe.

1)
2)
3)
4)
1)
3)
5)
5)
6)
5)
7)
8)

Vgl. p. 62, n. 4 en Verdam i.v. torkoys.
Zie noot 4 op blz. 79.
leer, d.i. ‘koker’ (Kil.: l e d e r , ‘vagina’).
pype, d.i. het muziekinstrument.
Vgl. p. 62, n. 4 en Verdam i.v. torkoys.
leer, d.i. ‘koker’ (Kil.: l e d e r , ‘vagina’).
Vgl. p. 62, n. 4. Dus: ‘rijzwaard’, ‘beulszwaard’ (vgl. Br. I, p. 47, n. 7), ‘schermdegen’ (vgl.
Verdam, schermsweert).
Vgl. p. 62, n. 4. Dus: ‘rijzwaard’, ‘beulszwaard’ (vgl. Br. I, p. 47, n. 7), ‘schermdegen’ (vgl.
Verdam, schermsweert).
pylote, fr. pelote, ‘bal’ (Kil. p l o t t e j. b a l , ‘pila’).
Vgl. p. 62, n. 4. Dus: ‘rijzwaard’, ‘beulszwaard’ (vgl. Br. I, p. 47, n. 7), ‘schermdegen’ (vgl.
Verdam, schermsweert).
Vgl. Inventaris Filips van Bourgondië (o.l., I, 228): ‘noch een ander helmet dat men achter
met lederkens omdoet’.
morgensterre, ‘knods met prikkels’ (Kil. ‘clava aculeata’).
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Een helmet1) mit twee armstucken.
Noch twee hellemetten1).
Twee stoelen gecleet met leer.
Een getaele2) gereyt tot een peert.
Acht staelen hoeyen3) op den hooft.
Een coffer vol van oude stucken van pansysers ende oude getuych van peerden.
Een coffer daer dese naervolgende boucken inne lagen. In den eersten:
Le troyesme livre de Amatis de Gaule (B 35).
Le monde a l'empire (B 99).
Clement Marot (B 9).
Les Amours de Olivier de Maugier (B 6).
La Vie de Nostre Singeur Jesu Christ (B 98).
Les Amours de Rontsaert van Domoys (B 12).
Sanchons spiritueles (B 95).
Le Philocoffe de Boccasse (B 33).
Les Diversches Lessons de Piere Messie (B 48).
L'istoriael description de l'Africque (B 87).
De Vies eloyke (B 60).
La Philosomie dea) philosophe maitre Michiel Lescotte (B 116).
L'a b c ou Instruction christienne (B 93).
La Decameron de Boccasse (B 32).
Le premier livre de Amadis de Gaule (B 35).
La Magie naturele (B 113).
Notables Enseingnemens (B 42).
Les Amours de Johan Anthonie Mahen (B 1).
Le Fleur des dames (B 5).
Recuiel (sic) des petits chansons (B 11).
Reciuel (sic) des sinparties et antiparties (B 50).
Recuiel (sic) des plaisantes et fanceuses nouvelles (B 29).
Historie prodigieux (B 25).

1)
1)
2)
3)
a)

Zie noot 7 op blz. 80.
Zie noot 7 op blz. 80.
een getaele, ‘een aantal’, Zie Verdam.
hoeyen, d.i. hoeden, ‘helmen’.
Ms. p h l ê n r o .
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Baptissement des receptes (B 120).
Les Cronicques de Jehan Carion (B 72).
Quinte Curtius (B 73).
Les oevres dea) maitre Guillaume Cocliaert (B 4).
Livres amoreux (B 27).
Le XXIe epistre d'Ovide (B 14).
Dialecticque de Peire Rame (B 107).
Recueil des rimes et proses (B 10).
Les zis Dialogoues de Johan Chrisostomo (B 100).
Noch twee coffers die nyet open en syn.
Een croene mit struyseye.

(XXIX). Op de velthoendercamer boven Brechten camer.
In den eersten achtb) curraetsen1) daervan twee vergult syn ende twee halff vergult.
Drie quaede beddekens mit een matrasbeddeken mit een quaet ledicant.
Een speelwagen2) ongesloeten.
Drie oude haken mit zeker rommelinge.
Noch twee oude taeffelen mit een leerken mit zeker ander oude rommelinge,
nyet weerdich om te scryven.

(XXX). Op de gardenierstoorntken.
Noch bevonden een beddeken mit een deken op een quaet coetsken.
Vyff glaese violen3).
Een leege kiste.
Een casken mit een quade taeffelken.
Twee schabellen.

a)
b)
1)
2)

Ms. n r é .
Ms. curruetssen.
curraetsen, d.i. kuras (Verdam i.v. carie; Kil. k u r i s ).
speelwagen. Dat hier niet aan een ‘wagen’ kan worden gedacht (zie Verdam) blijkt uit het
feit dat het voorwerp op de bovenverdieping staat. Kiliaen geeft als een der betekenissen
‘pegma’, d.i. ‘een uit planken bestaande stellage’, ook ‘boekenplank’.
3) viole, d.i. fiole’ ‘fles’.
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(XXXI). Op de borduerscamer.
Item een stuck tapies.
Drie cleyne stucken van tapiet.
Noch een omhangsel van een ledicant.
Een stuck tapesserie van Juppiter.
Noch een van Venusberch1).
Noch zeker ouder rommelingen van ledicanten.
Een becleeden stoel mit root fluweel al liggende in een groote casse.
Een ledicant mit een caff beddeken (sic)2).
Twee stoelen.
Noch een oude groote casse van cleyne pryse.
Item noch diversche rommelingen, nyet weerdich omme te inventoriseren.
Item een taeffereeltgen van Onse Lieve Vrouwe vlyende in Egipten.

(XXXII). Noch op een ander camer, oeck geheeten die hooffmeesterscamer.
Item vier stoelen groot ende cleyn, d'en becleet mit groen d'ander mit leer.
Twee taeffelen zoe goet als quaet.
Een ledekant mit eenen groenen hemel mit een bedde ende een spaensche deken3).
Een tanghe.

Terwylen wy commissaris ende adjoinct doende waeren omme te inventoriseren die
voers. goederen, es by ons gecomen eenen Hans Rebel, camerlinck, ons uyten naem

1) Zie over de Venusberg: Gaston Paris, La Légende da Tannhänser (in Légendes du moyen
âge. p. 131). Naar dit behangsel is zonder twijfel het vertrek Venusberg genoemd (kamer
LVII), waar het zeker oorspronkelik hing, vóórdat bij het overhaaste heengaan alle kostbare
voorwerpen bijeen zijn geplaatst. Andere geborduurde gordijnen of behangsels in kamer II,
LVII en LXX.
2) Zie blz. 66, n. 1.
3) Zie blz. 64, n. 3.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

84
van den hertoch van Brunswyck, synen heer, te kennen ghevende hoe dat bynnen
Vyanen gecomen waren zekere gedeputeerde van Thienhoven ende dat omme te
hebben restitutie van haere kerckeclocken, wesende op den huyse van Vyanen. Ende
dat sijn For.G. wel van advise wesen zoude dat men henlieden die wel behoirde te
laten volgen, zoe verre die voirs. gedeputeerde pertinente verclaringe by eede van
der zake wilden doen, aen ons requirerende zulcx denzelven gedeputeerden voer te
willen houden. Achtervolghende 'twelck syn voer ons ghecompareert heer Jan Jansz.,
pastoir tot Thienhoven, Henrick Corneliss., coster ende secretaris aldaer, Peeter
Woutersz., scepen, met Aelbert Jansz. Vermaet. Diewelcke elcx bysonder by haeren
solennelen eedt verclaerden: dat op den Goeden Vrydach lestleden die van Vyanen,
terwylen die Passie ons Heeren gepredickt worde, bynnen der kercke van Thienhoven
gehaelt hadden uyt haerlieder kercktoirn twee clocken, daervan d'eene gegoeten was
noch bynnen seven jaeren herwerts, tot Utrecht, by mr. Anthonis, ende by den voers.
heer Jan gewyt. Ende alzoe wy bevonden dat die voirs. twee clocken dieselve kercke
toequamen, hebben voer goet aengesien, by provisie ende op 't goet behaegen van
de hoocheyt van de Hertoginne, dat syluyden diezelve clocken naer hem nemen
souden tot continuatie van den dienst Gods achtervolghende d'oude religie.
Up den XVen May 1567 syn wy commissaris ende adjoinct geghaen in 't huys van
playsance, liggende in 't bossch van den voirs. heer van Bredenrode ende hebben
daerinne bevonden 't gene hiernaer volght.

(XXXIII). In den eersten in de kuecken van den voirs. huyse bevonden.
Een vueren taeffel mit twee vueren scragen.
Noch een eycken taeffel.
Een vueren banck.
Een quaet soutvat ende een mande.
Een houten back.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

85
Twee steenen potten.
Een vueren rechtbancke.
a)
Item twee koyebeesten ghaende in de weye, toebehorende myn vrouwe.

(XXXIV). In de bottelrie.
Een casse.
Een rechtbanck.
Een schabelle.

(XXXV). In een van de benedenste camer.
Een cleyne ledicantken.

(XXXVI). Boven op een camer.
Een ledicant.
Een taeffel.

(XXXVII). Op de bovenste zael.
Een uyttreckende taeffel.
Een schabelleken.
Vier gegoten ofte gebacken aensichten1).

(XXXVIII). In de camer besyden de zael.
Een ledicant.
Een taeffel.
a) In margine: De pachter heeft gethoent bescheyt hem by myn vrouwe diezelve om zeeckere
getrouwe diensten geschoucken te zyn.
1) In de Inventaris van Filips van Bourgondie (o.l., I, 216) leest men: ‘Onses Genadigen Heeren
aensicht uyt eerden gebacken mit een fluwelen bonet daerop’. Vgl. ibidem. p. 220: Veerthien
gebacken hoofden van eerde, ende geschildert, boven in de muer geset in gaetkens’. Zie ook
Catalogus van Beeldhouwwerken in het Nederl. Museum, no. 194, enz.
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(XXXIX). Boven de zael in de d'eerste camer.
Een schabelle.

(XL). Op 't hoochste van den solder.
Zeker geclooft haut mit eenige rommelingen, nyet weerdich om scryven.

(XLI). In den hoff bevonden.
Twee groote steenen vergulde urewercken1) staende op pylaeren.

(XLII). Item noch bevonden aen 't huys van den gardenier.
Een myte hauts.

(XLIII). Op de camer van den secretaris.
Een busse.
Een swynstaff.
Een rusting mit stormhoet, halscragen ende schenen.
Een spaenschen handtboghen.
Een ledicant mit een bedde, lakens ende dekens mit groene gardynen ende
groenen hemel.
Les ovres de Vergile translaté de latin en franchoys (B 15).
Een Duytsche pracktyckboecken (B 174).
Een tractaet van criminele saken (B 176).
Catechismus in duytsch (B 189).
Le Miroer des Calvinistes (B 97).
Boeckgen van exceptien (B 175) mit andere cleyne boeckens, nyet weerdich
om te inventoriseren.

Hebben noch bevonden een zeker casse met zesthien ydel layen, op de vyfthien van
dewelcke staende waren

1) Zijn dit zonnewijzers?
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zeker gescriften, als in den eersten op d'eerste ende navolgende vier layen:
a)
Madamme1).
le duc de Cleves2).
le prince d'Orangne.
le conte d'Egmont.
le conte de Schaudenberch3).
le conte de Mansvelt4).
le conte Loduwyck5).
le conte de Hornes6).
le conte de Hoochstraten7).
le conte de Nuenaer8).
le contes Berge9) et Culenborch10).
le seigneur de Hunnepel11).

a) In het ms. staan de hiervolgende namen achter elkander.
1) M a r g a r e t h a v a n P a r m a .
2) W i l l e m V, h e r t o g v a n K l e e f (1539-1592), en van 1539-1543 hertog van Gelder.
Zie Stokvis, Chap. VIII, tabl. 13.
3) J o o s t v a n S c h o u w e n b u r g . Zie o.a. Fruin, II, 104.
4) C a r e l v a n M a n s v e l t , zoon van Margaretha, zuster van Hendrik. Zie Te Water, III,
4; van Gouthoeven, I, 123.
5) G r a a f L o d e w i j k v a n N a s s a u .
6) P h i l i p p e d e M o n t m o r e n e y , graaf van H o r n e s .
7) A n t o i n e d e L a l a i n g , graaf van H o o g s t r a t e n , zoon van Phihppe (vgl. blz. 53,
n. 2).
8) A d o l f v a n N i e u w e n a a r , neef van de vrouw van Hendrik en de tweede vrouw van
Walraven van Brederode, dochter van Gumbrecht IV. Zie Stokvis, Chap. VIII, tabl. 13a en
vgl. blz. 55, n. 2.
9) W i l l e m v a n d e n B e r g , zwager van prins Willem.
10) F l o r i s v a n P a l l a n t , heer van C u l e m b o r g , zoon van Everard (vgl. blz. 53, n. 2).
11) J o o s t v a n B r o n k h o r s t , B a t e n b u r g e n H u n n e p e l , gehuwd met Johanna,
zuster van Hendrik. Zijn zuster was getrouwd met Balthazar van Brederode (vgl. blz. 55, n.
2). Zie Stokvis, Chap. IX, tabl. 19; van Gouthoeven, I. 123. Bij Te Water, IV. 36, komt onder
de ondertekenaars van het verzoekschrift voor N. v a n H u n n e p e l . welke voorletter ik
niet kan verklaren.
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Merode1).
Madame de Santonay2).
le seigneur de Haverincourt3).
Lettres de plussieurs et divers seigneurs.

Noch bevonden:
Een taeffel mit een cleet.
Een vueren bancke.
Een cleyn casken.
Twee tangen. Een brantyser.
Een stoel ende een schabelle.
Een coffer mit yseren banden, daerinne bevonden 'tgene hiernaer volcht. In den
eersten:
Een gebit van een peert mit twee bugels ende een paer sporen.
Een out wambeys.

1) B e r n a r d d e M e r o d e , heer van Rummen. Zie o.a. Fruin, II, 155. Françoise, dochter
van Walraven, dus zuster van Reinoud III, was gehuwd met Hendrik van Merode, die uit
een andere tak kwam. Zie Vegiano, p. 1343.
2) H e l e n a v a n B r e d e r o d e , zuster van Hendrik, gehuwd met Thomas Perrenot, heer
van C h a n t o n a y , later hertog van Cantecroix. Zij is holdame van koningin Maria van
Hongarije geweest. Haar echtgenoot was gezant te Parijs. Zie o.a. Biogr. nation.
3) L o d e w i j k v a n B r e d e r o d e , heer van H a v r i n c o u r t († 1557 in de slag van
Saint-Quentin), zoon van Reinoud III. In het dossier Leenkamer Vianen, 42, II, in de
hierboven, blz. 54, n. l, genoemde inventaris, wordt onder T T vermeld een kommissie, door
Lamoraal van Egmont gegeven aan de Heer van Havrincourt als kapitein van honderd lichte
paarden (10 Maart 1556); onder 6 z. komt aldaar een procuratie van ‘Henry de Brederode’
voor op Henrik de Ferny, Franck van Ruemt van Weresteyn en François Reynart, om voor
hem hulde te doen voor stadhouder en leenmannen van Artois wegens de heerlikheid van
Havrincourt, hem bestorven door het overlijden van zijn broer Lodewijk do 19 Aug. 15...;
onder 7 D een brief van Rolant de Gouphaut Langhevelt aan de heer van Brederode om
betaling van een schuld hem competerende uit de boedel van zijn overleden broer, de Heer
van Havrincourt (3 Julie 1563). De titel ‘heer van Havrincourt’ schijnt over te zijn gegaan
op een andere broeder, die in 1566 tegen de Turken strijdende sneuvelt (Archives, II, 415,
noot).
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Een paer gheele boxens1).
Een casacxken mit noch ander cleyne gereetscap.

(XLIV). Op de galerye.
Drie taefferelen waterverve van de arce Noe.
Eene van den toorn van Babel.
Eene van Cleopatra.
Een van zeker fortresse mit noch twee ander, affgesedt2).
De stadt van Ausburch (K 31).
Een chartgen van 't graeffscap van Muers (K 17).
Een carte van Cecilien (K 21).
Een carte van Vranckryck mit syn frontieren (K 13).
Een carte van Piedtmont (K 20).
Een carte van Vlaenderen (K 11).
Een carte van Torkyen (K 25).
Bescryvinghe des torcxschen legers in een carte (K 42).
Orbis descriptio per Orontium (K 1).
Een cleyne charte van Vlaenderen (K 11).
Novelle description de Gaule baillicque (K 12).
Europe descriptio (K 6).
Germanie descriptio (K 16).
Charta marina (K 3).
Descriptio Hungarie (K 23).
Peregrinatio Pauli (K 27).
Italie descriptio (K 19).
Charte van Piedmont (K 20).
Description du pays de Boulonneys et conté de Guide, terre d'Oyen et ville de
Cales (K 15).
Charte van Ingelant (K 18).
Descriptio Grecie (K 24).
De borsche van Lissebone.
Een charte daer ons Heer is geschildert es mit syn cruys, ende noch een ander
carte mitte vier Evangelisten, in waterverve.
Een carte van Venegien (K 33).
Een van Jherusalem (K 38).

1) bovens, d.i. ‘broek’. Zie Kiliaen t.v. b o c k s e .
2) afgesedt, d.i. ‘gekleurd’ (zie Verdam).
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Een van Napels (K 35).
Een van Constantinopilen (K 37).
Germanie descriptio (K 16).
Palestine descriptio (K 26).
Tabula Ungarie (K 23).
Terre Sancte descriptio (K 26).
Civitatis Cay descriptio (K 30).
Een taeffereel van sinte Lucas in secundo cap.
Hispanie descriptio (K 22).
Captivitas ducis Saxonie (B 141).
't Belegh van Han (K 39).
De slach van Vlaenderen (K 40).
Mappe mundi (K 2).
Londinum (K 32).
Een corte cronicque chartsgewys gemaeckt (B 169).
Roma (K 34).
Description van Vermandoys (K 14).
Een bescreven carte op doeck van eenige Nederlanden mit ander landen
daeromtrent gelegen (K 7).
Noch een ander mappa mundi (K 2).
Descriptio navigationum (K 4).
Een cleyn beleg1) van den slach van Grevelingen (K 41).
Een charte van den hoywagen2).
Vier nyeuwe sadelen mit twee hooffstucken van peerden.
Twee vueren taeffelen mit vueren scragen.
Een schabelle.
Noch bevonden zeker quantiteyt van weyt, rogge ende garst.

1) Kiliaen: b e l e g , ‘dispositio’.
2) Dit is het bekende schilderij van Hieronymus Bosch, waarover men zie Wieder, Tijdschr.
Aardr. Genootschap, XXXII, 66. De aldaar in het Spaans vermelde beschrijving luidt in
vertaling aldus: ‘Een schilderij met twee zijstukken, waarop een hooiwagen is geschilderd
waarvan alle standen van de maatschappij afnemen. Waarmede wordt bedoeld de ijdelheid
waartussen hij rijdt. Boven op het hooi is de figuur van een schutsengel en de duivel en
andere figuren, en boven op het schilderij God de Vader, en op het zijstuk rechts de schepping
van Adam en andere figuren van hetzelfde verhaal, en op het zijstuk links de hel en de straffen
voor de doodzonden. Het is vijf voet hoog en vier breed zonder de zijstukken’.
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(XLV). Op 't voirhoff van den voirs. huyse.
Een metalen gegoten slange mitte wapenen van Brederoede, daeronder stondt:
‘L'adieu teue’1).
Item noch een falconet sonder wapen mit een drake geteyckent.
Een yseren gesmeden viermyser2) ofte tumelaer sonder laden3).
Eenen haeck uyter stadt boven gehaelt.

(XLVI). Op de cingelen van 't voirs. huys bevonden.
Een drie quartiere gedrayde4) metalen slange gegoeten by Hans Poppenruyter5).

(XLVII). Op een bolwerck ofte rondeel mit steen van outs gemaeckt, naest
Sint Poel6) gevonden.
Een quartier4) van een metalen gegoten slange, daerop staet die wapen van
Brederode ende ‘L'adieu tue’1).
Eena) gesmeden7) halve slange van yseren geteyckent mit zeker merck.
Item noch bevonden op 't voirs. bolwerck negen haecken daervan d'eene
geborsten es.

1) Vgl. Br. I, p. 13, n. 3.
2) Ik vind dit woord nergens (vgl. de vorm cuermuyser in het huis te Ameide, kamer CV), maar
Verdam vermeldt wél tumelaer.
3) lade, d.i. ‘het hout waarop de loop ligt’.
4) Vgl. in kamer XLVII ‘een quartier van een gegoten slange’, en m XLIX een ‘gewonden ofte
gedrayden halve slange’. Quartier heeft de betekenis van ‘vierde deel’. Vgl. in LI ‘een
driedeel van een metalen slange’ en in C ‘vier achtendeelkens mit yseren clooten’. Ik vermoed
dat dit allemaal verschillende formaten van geschut zijn.
5) Geschutgieter te Mechelen.
6) Zie Inleiding, p. 6.
4) Vgl. in kamer XLVII ‘een quartier van een gegoten slange’, en m XLIX een ‘gewonden ofte
gedrayden halve slange’. Quartier heeft de betekenis van ‘vierde deel’. Vgl. in LI ‘een
driedeel van een metalen slange’ en in C ‘vier achtendeelkens mit yseren clooten’. Ik vermoed
dat dit allemaal verschillende formaten van geschut zijn.
1) Vgl. Br. I, p. 13, n. 3.
a) Ms. gesneden.
7) Zie over gesmede en gegoten slangen: Van Hasselt, Aruh. Oudheden, IV, 81.
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(XLVIII). Op de wallen ofte cingelen naest 't voirs. rondeel.
Een basse1) mit drie cameren.
Een dubbelden yseren haeck.

(XLIX). Op zeker ander rondeel genaempt, zoe Peeter Crom2) seyt, die
medecinhoff, eertyts geweest hebbende.
Item een yseren basse1) mit drie cameren.
Item een metalen gewonden ofte gedrayden halve slangen sonder wapen ofte
naem.

(L). Noch op 't buytenste bolwerck, daeraen 't voers. bolwerck mit eerde
gemaeckt.
Seven ende twintich haken zoe goet ende quaet, ende onder dezelve bevonden daerop
stondt geteyckent Vyanen, tot XIII toe in 't getaele.

(LI). Hiernaer syn wy geghaen op 't alderhoochste van Sint Poel onder 't
dack ende aldaer bevonden.
Een driedeel van een metalen slange geteyckent mitte wapen van Brederode, daerop
stondt geteyckent ‘L'adieu tue’3); sonder anders aldaer bevonden te hebben dan een
cruytlade sonder cruyt ende noch de raden daerop scheen gelegen te hebben een
basse1), dan en worde gheen basse daerop gevonden.

(LII). Op den tweeden solder nyet bevonden.
(LIII). On (sic) den derden solder nyet sonderlings anders dan
Een instrument daer men zeker gewagens4) inne sedt, van haut gemaeckt; welcke
solder mette voirs. solder geheel quaet ende ongerepareert was.
1)
2)
1)
3)
1)
4)

Kiliaen: b a s s e , ‘tormenti aenei aut ferrei minoris genus’.
Dit is de dienaar die hen rondleidt. Zie de aanhef van deze inventaris.
Kiliaen: b a s s e , ‘tormenti aenei aut ferrei minoris genus’.
Zie noot 1 op blz. 91.
Kiliaen: b a s s e , ‘tormenti aenei aut ferrei minoris genus’.
gewagens. In verband met wegen?
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(LIV). Op den vierden solder anders nyet bevonden dan
Zeker quantiteyt van eycken geclooft haut ende rysbossen.

(LV). Item beneden in de kelder van Sint Poel tot drie diversche plaetsen
anders nyet bevonden dan
Zeker hauten instrumenten om die gevangens te bewaren, mit zeker pynebanck.

(LVI). By den stal ende bauwerye bevonden.
Een halve cortauwe geborsten ende geschuert, mitte wapen van den Prince van
Orangnen als 't scheen, gegoten by Thomas Both1) in 't jaer LXVII2).
Item noch ter plaetse voers. bevonden zeven clocken zoe groot cleyn ende goet
alse waren.
Up huyden den XVIen May 1567 heb ick commissaris by eede geexamineert Artus
Bauwenss., camerlinck des heeren van Brederode3), op de gesteltenisse ende
gelegentheyt van den huyse van Brederoede, sulcx die was ten tyde doen die stadt
van Vyanen mit het huys innegenomen wierdt. Die mij verclaert heeft hoe dat hy op
den XXVen Aprilis lestleden doer bevel ende ontheet van den voirs. heer van Brederode
gecomen es uyt Amsterdam tot Vyanen, omme uyten borgeren te nemen XXV off
XXX persoenen op 't huys, omme 't selve met goet te bewaren ende, zoeverre daer
yemant quame die

1) Geschutgieter te Utrecht.
2) Een ander stuk geschut met het wapen van de Prins van Oranje zal men aantreffen bij de
Lekpoort (LXXXIV). Zie de noot aldaar.
3) Deze Artus wordt ook vermeld, en wel in de hoedanigheid van ‘valet de chambre’ van Hendrik
van Brederode, in het Proces-verbal des aveux et interrogatoires des gentilshommes qui ont
suivi et servi le Seigneur de Brederode et qui ont été pris à Harlingen, le 7 Mai 1567, in
Correspondance de Granrelle, II, 654.
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die stadt ende 't huys opeyschten van 's Conincx wegen, dat hy 'tzelve openen soude.
Seydt waerachtich te syn dat die gesteltenisse van dez. huyse sulcx nu tegenwoirdich
es als die was ten tyde 't huys ende de stadt innegenomen wierden, ende nyet te
weeten dat yetwes daeruyt ofte affgebrocht es, zoe van 'tzelve huys van te vorens al
'tgunt dat van eenige importancie was ewech gebrocht was, ende aldaer nyet
sonderlings weerdich van estimatie gebleven en es uytgesondert wyn ende coirn;
seyt dat hy hem laet duncken datter over de twee voeder wyns nyet en waren ende
van eetbaer ware zeer luttel bevonden heeft, zoe hy ter cause van dyen genootdruckt
worde provande uyt allen hoecken te laeten comen.
Hiernaer es by ons ghecomen die doctor medicus van den hertoch van Brunswyck
ende verclaerde van weghen syns heeren als dat van 'tvoirs. huys alleenlick gevuert
waren twee sacken hoppen omme bier te brauwen voir de knechten van den huyse
van Vyanen, versouckende 'tzelve van ons geannoteert te hebben. Ende daernaer
(quam) een diener van den vorst ons brenghen twee gebacken pottekens, boven mit
vergulden randen verciert ende een van dyen mit noch een vergulden randeken onder,
verclarende dat Sijn G. anders gheen silverwerck binnen den huyse van Vyanen
gevonden en hadde, versouckende aen ons dat wy diezelve wilden doen bewaren,
als wy gedaen hebben ende dienvolgende gegheven Peeter Crom, ten fine als voren.

(LVII). In een camer genaempt Venusberch1).
Een ledicant met een rolcoesse2) daeronder ende eena) rabat3) daeromme, ende
Vulcanus4) aent hoofteynde.

1)
2)
a)
3)

Zie noot 1 op blz. 83.
Zie noot 1 op blz. 66.
Ms. raperbat, desnoods rapbat.
rabat, d.i. strook die boven om het ledikant hangt. In de Inventaris van Filips van Bourgondië
(o.t., I, 224) heet dit ommeganck.
4) Vgl. Inventaris van Filips van Bourgondië (o.l., I, 228): ‘dat bedde binnen omhangen mit
die Historie Hollofernis geborduert’. Het is mogelik dat de geschiedenis van Vuleanus en
Venus op het hout geschilderd was (Rodoconachi, o.l., p. 333).
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Een bedde, een deken.
Een open buffet.
Vier spaensche stoelen.
Drie stucken tapiten.
Een taeffel.
Twee schabellen.
Twee brantysers, een tang, een schup, een scherm, een taeffereel op het buffet.

(LVIII). In het vertreck1) van Venusberch.
Een bloot ledicant mit een cleyn taeffelken.

(LIX). Op 't vertreck van myn heeren van Brederoedes camer.
Een viole, een innegeleyde2) coffer gesloten wezende.
Een basconter van een hantpype3).
Een taeffel mit ingeleyt2) werck.
Een ledicant mit groene behangsel mit een stroebedde daerop.
Een buffet met een cleet daerop.
Een quaet fluwelen cussen.
Een charte van Gelderlant (K 9) ende een van Hollant (K 8).
Een spaensche stoel.
Een leege maele.

(LX). Op de camer genaempt Brederodescamer.
Een tresoir, een ledicant mit twee matrassen, bedde ende een deken van tapete.
Twee metalen brantysers.

1) verteek, d.i. ‘voorvertrek’.
2) Kiliaen: i n g h e l e g t w e r c k , ‘opus ex secamentis et scandulis variorum lignorum studiose
commissum’.
3) Zie noot 6 op blz. 68.
2) Kiliaen: i n g h e l e g t w e r c k , ‘opus ex secamentis et scandulis variorum lignorum studiose
commissum’.
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Een tang, een schup.
Twee schermen, een cleyn taeffelken.
Twee spaensche stoelen mit twee leere cussens.
Twee voetbanxkens.
Een hangende tresoirken.
Drie stucken tapesserie.
Eenen teenen stoel.
Een cleyn stoelken becleedt.

(LXI). In de garderobbe van myn vrauwe van Brederoede.
Een taeffel, een scherm, een ledicant mit een bedde ende deken.
Een cabinet mita) sommige confituren1).
Een leeren coffer mit diversche layen2) daer mijn vrauwe hoir clenodiën inne
plach te bewaren.
Een schabelle.
Een tange, een blaesbalch.

(LXII). Op een vertreck naest die voirs. garderobbe.
Een leech coffer met drie layen2).
Een ouden cypressen pulpeeter.
Een luyte ende eenen grooten zwarten hoirn.

(LXIII). In myn vrouwens stoeve.
Een taeffereel van Judith3).
Een contrefeytsel van een jonffrou4).
Een groot taeffereel van Abel ende Caym.
Twee taeffereelen van den ouden heer ende vrouwe van Brederode5).

a)
1)
2)
2)
3)
4)
5)

Ms. sonnige.
confituren. Is dit covertoer, coffiture, d.i. ‘dek van een bed, dekkleed’ (Verdam)?
layen, d.i. laden, ‘dozen’ (Verdam).
layen, d.i. laden, ‘dozen’ (Verdam).
Vgl. Br. I, p. 55, n. 3.
Het is niet te bepalen welk der vrouwenportretten uit Br. I hiermede bedoeld is.
Zie blz. 52, n. 1 en 2.
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Die keyser1).
Die coninginne Marie2).
Hertoch Caerl van Bourgogne3).
Borbon4).
Noch die keyser1).
Noch de contrefeytinge van een out man5).
Een taeffereel van twee kynderkens6).
Een taeffereel van den coninck van Arragon7).
Een cleyn taeffereel van een jonck man8).
Een taeffereel van Lot.
Een van Magdalena.
Een contrefeytsel van den heer van Haverincourt9).
Twee contrefeytselen van twee joffrouwen sittende in een stoel.
Hertoch Philippus van Bourgogne mit syn huysvrou in een bort10).
Noch een taeffereel van een jonffrou6).
Noch een taeffereel van een heer hebbende d'orde van Sint Michiel11).
Noch een ander van een heer hebbende 't Gulden Vlies12).
Noch een van den jonffrouwe6).
Noch een van een heer8).
Noch een ander hebbende eenen valck op syn hant8).

1)
2)
3)
4)
1)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
6)
11)
12)
6)
8)
8)

Zie blz. 52, n. 3.
Zie blz. 52, n. 4.
Zie blz. 52, n. 5.
Zie blz. 52, n. 6.
Zie blz. 52, n. 3.
Dit is waarschijnlijk de tuinman van Reinoud. Zie blz. 54, r. 6.
Zie noot 3 op blz. 96.
Zie blz. 53, n. 3.
Het is onzeker met welke portretten van Br. I deze mannenportretten zijn te identificeren.
Zie blz. 88, n. 3.
Dit portret komt niet voor in Br. I, waarin wèl een afbeelding van Karel de Stoute wordt
vermeld (zie hierboven noot 3).
Zie noot 3 op blz. 96.
Robert II van der Marek (zie blz. 54, n. 7).
Dit is òf de Heer van Bisignano (zie blz. 53, n. 4) òt de graaf van Hoogstraten (zie blz. 53,
n. 5).
Zie noot 3 op blz. 96.
Het is onzeker met welke portretten van Br. I deze mannenportretten zijn te identificeren.
Het is onzeker met welke portretten van Br. I deze mannenportretten zijn te identificeren.
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Een gebacken kindeken1).
Een uyttreckende taeffel.
Een schabel.
Drie spaensche stoelen.
Een gheel flauelen2) cussen.
Een cleyn stoelcken becleet.
Een buffet naderhant open ghedaen, dan daer nyet inne bevonden.
Een lege casse mit vier vergulde copkens ofte cruyskens3).
Vyff cleyn voetbanckskens.
Metamorphosis in duytsch (B 180).

(LXIV). In myn vrauwe cuecken.
Vyff halen4).
Een rooster.
Twee hangyzers, een tang.
Twee fanthengels5).
Twee brantysers.
Een metalen stopsel6) over 't vuer te setten.
Een rooster, een schuijmspaen.
Drie yseren lepels.
Een schepper, een yseren trefter.
Een vleyschgavel.
Een cafoer, eenen blaker.
Een tinne soutvat.
Twee contrefeytsels van twee jonffrouwen7).
Twyntich tinnen beckens.

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. noot 1 op blz. 85.
flavelen, d.i. ‘fluwelen’.
cruyskens, d.i. ‘kroesjes’ (Kil. k r u y s e ).
Verdam: hael, ‘ketelhaak’.
fanthengel; men kan ook lezen fanchengel. Hengel, hangel betekent ‘haak’. Is fanchengel =
vanchengel, en dit ‘vleeshaak’? Kiliaen geeft: v a n g h , v a n c k , ‘pars carnosior bovis sub
ventre sirca femora’. Of heeft vangh hier de zin van ‘het gevangene’, dus is het een haak om
wild aan te hangen? Of eindelik, betekent het ‘vishengel’?
6) Kiliaen: s t o p s e l , ‘cooperculum’.
7) Zie noot 3 op blz. 96.
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Derthien tinnen schotelen.
Negen tinne cannen.
Noch een soutvat.
Twee tinne candelaers.
Een lange ende cleyne taeffel van vueren hout mit twee scragen.
Een bancke.

(LXV). In het vertreck by de cuecken.
Vyff wyncannen van tin.
Vier halve cannen.
Vier groote tinnen bolscannen1).
Twee tinne lepels.
Negen tinne pispotten.
Drie violen2) mit eeck.
Noch twee tinnen candelaers.
Een tinnen mostertpot.
Een spaensche stoel.
Drie tinne commekens.
Een persse.
Noch negen schottelkens cleyn ende groot.
Vier coperen candelaers.
Een custodie om pypen3) inne te setten.
Noch een tinne becken.
Vier stucken van tyckten4).

(LXVI). In een ander vertreck by de cuecken.
Een schandaleuse bort van de Inquisitie5).
Drie cleyn lapkens linnewaet in een oude kiste.

1) bolsannen. Zie van Hasselt, Geld. Maaltijden, p. 275: ‘kannen, geheiten bolten’, en p. 276:
‘witte bolcken als men gemeynlick te have te besighen pleech’. In de Inventaris van 1685
(Oud-Holland, XXVI, 195) komen voor ‘3 dubbelde bolskannen’.
2) Zie noot 3 op blz. 82.
3) Zie noot 4 op blz. 80.
4) tijckt, d.i. ‘tijk’. Verdam geeft o.a. teecte, tiecte.
5) Muller, Nederl. Historieplaten, I, no. 444-446 vermeldt satiriese platen tegen de Inquisitie.
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Een bancke.
Een kincken1) zeepe.
Een brantyser mit twee scragen.

(LXVII). In een ander camer by de cuecken.
Een cruytcasse mit een deel cruyts.
Een coirnmate mit ander rommelingen.

(LXVIII). In de jonffrouwen camer.
Een tresoir.
Een taeffe].
Twee ledicanten mit sayen hemels.
Een bancke ende twee stoelen.
Twee fardigalen2).
Een open leech coffer mit banden.
Twee scabellen.
Een cleyn taeffelken.

(LXIX). In het vertreck van de jonffrouwen.
Een coetse.
Een cleyn casken leech wesende.
Een viercante kiste leech wesende.

(LXX). Op de cabinet van myn vrauwe.
Een roede ingeleyde3) taeffel.
Twee scabellen.
Een contrefeytsel van een edelman4).
Saturnus geborduert.
1) kincken, d.i. ‘kinneken, kinnetje, vaatje van 39 liter’. Ook bij Van Hasselt, Geld. Maalt., p.
279.
2) Zie noot 3 op blz. 67.
3) Zie noot 2 op blz. 95.
4) Zie noot 8 op blz. 97.
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Een contrefeytsel van een oude joffrouwe spinnende5).

5) Zie noot 3 op blz. 96.
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Een cleyn taeffereelken van een man mit syn vyff ende kynt1).
De borse van Lisseboen.
Drie papieren chaerten (K 44-46).
Noch een papieren charte van eenen leger (K 43).
Een spiegel.
Een tange ende blaesbalck.
Een papieren charte van Antwerpen (K 29).
Een casken, twee cofferkens mit layen.

(LXXI). In een vertreck daeraen.
Vele diversche instrumenten van ysere omme syde te drayen in een vueren casse2).

(LXXII). In myns heeren stoeve.
Een uytreckende taeffel.
Een innegeleyde taeffel op scragen.
Vier scabellebancken.
Een clavesimbel.
Vier spaensche stoelen.
Een buffet.
Seven stucken tapits zoe groot ende cleyn.
Een out fluwelen cussen.
Twee cussens.
Een schabelle.
Een vueren taeffel mit twee scragen.

(LXXIII). In de minnecamer3).
Een uyttreckende taeffel daervan 't bovenste gebreckt.
Een buffet.
Een candelaer van metael.
Een staelen boeghe sonder wyndaes.

1) Zie noot 8 op blz. 97.
2) In kamer XX bevonden zich soortgelijke instrumenten (p. 70).
3) minnecamer, d.i. ‘de kamer van de voedster’. Zie Inleiding, p. 8, n. 2.
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Twee coperen brantysers.
Een yseren schuppe.
Een scherm.
Een weymes ende eenen deghen.
Een ledicant mit een bedde ende matrasse mit een tapesserye sarge.
Een rappier in eenen stock gemaeckt.
Een schabelle.

(LXXIV). In 't vertreck behangen mit gheel roode ende swarte saye.
Een cussen.
Twee brantysers met metalen knoepen.
Een coffer daer men ledicanten inne leydt.
Een groote lege kiste.

(LXXV). In de kuecken in de cocks camerken.
Twee quaede bedstedekens mit twee bedden.
Een groote tange.
Een yseren schutsel.
Ses ijseren speten.
Een cruytcasse.
Een kiste ende drie cleyne caskens.
Noch een casken. Twee quade taeffelen.

(LXXVI). In de kuecken.
Een braetpanne.
Een vysel.
Vyer roosters.
Drie haelen.
Regenback ende andere bancken ende quade stoelen.
Twee groote ysers daer men speten inne leydt.
Een braetpanne.
Drie ketels.
Twee groote brantysers.
Twee luchters.
Noch een quaet beddeken.
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(LXXVII). In de stoeve besyden die cuecken.
Drie lanckwerpende quade taeffelen ende een cleyne.
Twee schermen ende een quade kiste.
Een quaet tresoirken.

(LXXVIII). In den kelder.
Drie cleyne pypen fransche wyn.
Een toelast rynsche wyn.
Noch een voeder rynsche wyn.
Noch vier cleyne vaetgens, die nyet al vol en syn, mit wyn, daerinne mach wesen
by raminghe een ame.
Noch een deel lege vaten ende sterten wyns.

(LXXIX). In de bottelrye.
Een regbancke.
Een cappraye.
Een kiste.
Een sittekist1).
Een taeffel.
Een persse.
Een cleyn taeffelken.
Vyff tinne hantbeckens ofte lampetten.
Seker lege custodiën omme coppen ende ander silverwerck inne te bewaren.

(LXXX). In een ander kelder.
Twee stucken spaensche wynen haldende omtrent tsamen vier amen, dan d'een stuck
en was nyet halff vol.

(LXXXI). In de camer geheiten die blau camer bevonden.
Negen stucken tapesserye zoe groot ende cleyn in de voirs. camer hanghende.
1) sittekist, ‘kist die als stoel diende’. Zie een afbeelding van zulk een kist uit de XVe eeuw bij
Viollet-le-Due, Dictionaire du Mobilier, I, 53; het woord ontbreekt bij Kiliaen en bij Verdam.
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Vier spaensche stoelen.
Een uyttreckende taeffel.
Een cleyn taeffelken.
Een ledicant sonder gardynen mit onder een rolcoetsken, een bedde daerop mit
een matrasse ende twee spaensche dekens ende drie cussens1).
Noch een ander ledicant sonder gardinen mit een matrasse daeronder ende een
bedde ende een spaensche deken1).
Een tresoir, naderhant open gedaen ende nyet inne gevonden.
Twee metalen brantysers.
Een tang, een scup.
Twee tinne pispotten.
Een schabelle.
Een vier- ofte bedtpanne.
Een becleet cofferken daer men syn gevoech inne doet.

(LXXXII). In 't vertreck.
Een taeffel.
Een ledicant.

(LXXXIII). In de nachtcamer in vertreck van dien bevonden.
Seven rekeninghen2) zoe groot ende cleyn.
Hyernaer heeft syn F.G. ons by synen doctor3) medicus doen seggen alsdat Syn G.
medenam die simme ofte aep4) mit twee levende cranen ende een custodie mit

1) Zie noot 3 op blz. 64 en n. 1 op blz. 66.
1) Zie noot 3 op blz. 64 en n. 1 op blz. 66.
2) Dit zijn ‘dossiers de huishouding en de administratie betreffende’. Zo komen in de inventaris
van 1685 (Oud-Holland, XXVI, 230) kasten met rekeningen voor van de rentmeesters, enz.
3) Vgl. hierboven p. 94, waar de medicus ook met een boodschap van de hertog van Brunswijk
komt.
4) Van Hasselt, Arnh. Oudheden, IV, 239, verhaalt dat in 1518 een aap werd geschonken aan
hertog Karel van Gelre.
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tinnen flessen, begerende dat wij 't zelve in desen inventaris annoteren souden.

(LXXXIV). Binnen de stadt by de Leckepoorte.
Een groot metalen stuck daerop gefigureert stonden den uijl1) ende die wapen van
biscop David van Bourgognen.
Twee yseren bassen liggende op rayen2).
Noch een yseren basse gecomen van de Vaert.
Noch in dezelve poorte bevonden een groote metalen stuck daerop stondt
gefigureert die wapenen van Nassau gegoten in 't jaer van 67 mitten advise
‘Maintiendray’3).
Noch op de wallen een yseren stuck liggende op rayen.

(LXXXV). Op 't bolwerck geheten Orangne bevonden.
Een groot metalen stuck daerop stont ‘L'adieu tue’4) mitte wapen van Brederode,
gegoten int jaer van XLVI, wesende een halve slanghe.
Noch een yseren basse liggende op rayen.

(LXXXVI). Op 't bolwerck by den rosmoelen bevonden.
Twee yseren bassen mit vyff cameren5).

1) Het wapen van de bastaards van Bourgondie droeg een wil (fr. dac). Zie bij Reiffenberg,
Histoire de l'ordre de la Toison d'or, p. 524 en 525, het wapen van Antoine, bastaard van
Bourgondië, graat van La Roche-en-Ardenne. Het stuk geschut waarvan hier sprake is werd
door de prins van Oranje uit Buren naar Vianen gezonden als geschenk. Zie hieronder noot
3, en Te Water, Historie van het Verbond der Edelen, IV. 327.
2) rayen, d.i. ‘raden, raderen’. Vgl. blz. 81, n. 3.
3) Dit stuk geschut was, evenals de op blz. 93, n. 2, en hierboven, n. 1 genoemde, een geschenk
van prins Willem. Zie Van Hall, o.l., p. 82; de prins spreekt in zijn schrijven aan de hertogin
van Parma van 21 Januari 1567 (Correspondance de Guillaume le Taciturne, II, 340) over
deze kanonnen.
4) Zie noot 3 op blz. 43.
5) Zie noot 3 op blz. 109.
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(LXXXVII). In de munte.
Heeft die weduwe van Mathys Wiers. verclaert alsdat aldaer nyet en was dwelck
myn heere van Brederode toequam ende dat 't huys haer mede toecompt uyt crachte
van coop.

(LXXXVIII). In 't voerborch van 't huys.
Neghen ofte thien eycken ende noetebomen.
Ses grauwe steenen pylers met omtrent twee hondert blauwe steenen.

(LXXXIX). In de groote cuecken.
Telloren XXIX.
Seven ende twyntich tinne schotelen.
Twee sauchieren.
Een tinnen pispot.
Twee lampetten.
Drie metalen ende een tinnen candelaer.

(XC). Noch in de bottelrie.
Twaelff groote schotelen.
Noch XXIIII groote schotelen.
Noch twaelff middelbare schotelen.
Noch thien cleyne schotelen.
Drie sauchieren.
Noch XXIIII telloren.
Een metalen vysel.
Een metalen taeffelring.
Een cleyne tinnen beckentgen.
Twee roosters.
Een tanghe.

Hiernaer syn voer ons commissaris gecompareert Cornelis Janss. Neck, kerckmeester,
Engbert Henricxz. van Lexmont, ende verclaerden by heuren eedt dat een weynich
naer Paesschen uyt hoerl. kercke gehaelt syn twee clocken ende een cleyn clocksken
mit een gat daerdoer met een groote ende cleyne metalen croonen,
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twee groote ende vier middelbare metalen candelaers, versouckende dat men heml.
diezelve soude restitueren. Achtervolgende 'twelcke hebben wy voer goet aengesien,
ende dat doer expresse bevel van den grave van Megen, dat die voirs. personen die
voers. clocke, behalven het cleyn clockgena), ende andere voirs. kerckeghoet
wederomme naer hen ghenomen hebben ende dat, op goet behagen van de hoocheyt
van de Hertoginne, ten eynde godsdienst wederomme gedaen mach worden, onder
belofte van te sullen restitueren indien 't bevonden wort zulcx te behoren.

(XCI). In de brauwerye bevonden.
Alderleij getau1) dienende tot brauwen mit een deel lege biertonnen.

(XCII). In de backerye bevonden.
Een cleyn beddeken ende gereetscap dienende tot backen.

(XCIII). In een lege schuyre bevonden.
Eenen wagen ende etlicke gesneden ende gesteken witte steen tot eenen schorsteen.
Twee pauwen.

(XCIV). In den stal
gheen peerden bevonden dan alleenlick twee bocken, twee haverkisten, twee lancien.

(XCV). Boven de stal.
Eeen groot leech coffer mit banden.
Een stuck tapesserie.
Een kistgen leech wesende.
Twee stoelen.
Een weynich hoij.

a) In margine: twelck naderhant gevonden synde oeck gerestitueert is.
1) getau. Zie Verdam, i.v. getouwe.
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(XCVI). In 't huys naest den peerdenstal.
Een vleyschgavel.
Twee scraegen.
Twee slachboomen mit coorden.

(XCVII). Besyden den stal op een opcamerken.
Vier vrauwesadelen.
Drie manssadelen.
Een bedtstede van vueren hout mit een bedde daerop.
Vyff toemen mit syn toebehoren.
Twee stoelen.
Drie raketten1).
Een autaercleet.
Een quaet groen cleet.
Een scepel mit twee houten schuppen.
Eenen grooten hoop havere.

(XCVIII). In 't groen somerhuysken.
Twee ende veertich gebitten voer peerden.
Ses vrauwenbuegels.
Noch vier vrauwenbuegels vergult.
Een quaet bedtstedeken van vuerenhout.
Eenen stoel.

(XCIX). In de melckmeechdencamer.
Een bedtstede van vuerenhout.
Een bedde mit een deken.
Eenen groenen stoel.
Een bancke.
Drie scabellen.
Een tinnen pispot.
Een quaede taeffel.
Twee scaetsen.
1) raket. Is hier bedoeld het voorwerp waarmede men de raketbal werpt, of het muziekinstrument
waarvan Lavoix, Histoire de la Musique, p. 135, een tekening geeft, nl. een soort fagot?
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(C). Onder die poorte bevonden.
Vier achtendeelkens1) mit yseren clooten.
Twee tonnekens mit houten proppen.
Een hoop groote yseren clooten.
Twee yseren bassen2).
Twee dubbelde yseren haken.
Drie enckele yseren haecken.
Seven ysere camers3).
Eenen langen yseren haeck.
Drie lepels mit twee stampers tot groote stucken.
Een lontstock.
Twee yseren cretsers4) dienende tot dubbelde haken.
Eenen ancker van een schip.
Noch een achtendeelgen mit yseren clooten.
Sekere drie sloten van groff geschut.
Drie yseren hoepen.
Een tonneken mit vier ofte vyff pont meelcruyts.

(CI). In 't portierscamerken.
Een bedstede van vueren haut.
Een bed mit lakens ende deken.
Een dubbelden haeck.

(CII). In den vleyschkelder bevonden.
Diversche ydel groote cuypen, daer men vleysch plach inne te sauten.
Noch twee toelasten vol souts.
Noch zes ocksoyen5) vol souts.
Noch twee zeer hooge cuypen vol souts.

1) Zie noot 4 op blz. 91.
2) Zie noot 1 op blz. 92.
3) camers, d.z. ‘kamers van het geschut’, waarin de lading werd gedaan. Zie Van Raa en de
Bas, o.l., I, 295 en vlgg.
4) Kiliaen: cretser, ‘baculus rasorius bombardae’, d.i. ‘kanonveger’.
5) ocksoy, d.i. ‘okshoofd’. Vgl. de vorm ockshood bij Kiliaen, en hierboven blz. 105, n. 2.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

110
Noch drie groote vaten, mer nyet zoe groot als een toelast, oeck vol souts.
Noch ander gereetscap om vleysch te souten ende anders, etc.
Noch een waeghe mit zeker gewicht.

(CIII). In een ander kelder bevonden wat torffs.
(LXXXI). Hyernaer hebben wy 't buffet in de blaue kamer doen openen,
dan en hebben daerinne nyet bevonden weerdich omme te inventoriseren.
Lynnewaet1).
Een lanck cruysbeelttaeffellaken2).
Noch een viercant cruysbeeltlaken.
Noch een lanck cruysbeelttaeffelaken.
Een paer schoon slapelakens.
Een oercussenbladt3).
XXIIII servetten.
Een oercussenblat3).
Noch twee oircussenbladeren3).
Noch negen servetten.
Noch een viercant taeffelaken.
Noch een viercant taeffelaken.
Noch een lanck taeffelaken.
Noch een viercante fin taeffelaken.
Noch een viercante taeffelaken.
Noch drie slaepelakens.
Een schorteldoeck voer een van de cocks.
Noch een servette.

1) Het is niet duidelik waar dit linnengoed zich bevond. In de inventaris van 1685 is het ook
afzonderlik geïnventariseerd.
2) Vgl. in de inventaris van 1685 (Oud-Holland, XXVI, 229) tafellakens van 't Jerusalems
cruys.
3) Ik vind de betekenis ‘sloop’, die dit woord hier zeker heeft, nergens aangegeven.
3) Ik vind de betekenis ‘sloop’, die dit woord hier zeker heeft, nergens aangegeven.
3) Ik vind de betekenis ‘sloop’, die dit woord hier zeker heeft, nergens aangegeven.
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(CIV). In 't washuys.
Twee cruysbeeldetaeffelakens.
Noch twee dosyn servetten.
Noch een paer slaepelakens.
Twee paer slaepelakens.
Vier taeffellakens.
Seven drogeldoecken.
Noch een taeffelaken.
Noch een slaepelaken.
Een groote kiste.
Een spaensche stoel.
Een quaet stedeken mit een bedde ende deken.
Drie wastobben.
Twee taeffelakens.
Noch seven servetten.
Een tresoir.
Twee schabellen.
Een groote ketel ende een treft ofte drievoet.
Drie metalen candelaers.
Noch eenen tinnen candelaer.
Eenen stoel, een bancke.
Een yseren tange ende schuppe.
Noch een cruysbeelttaeffelaken.
Twee manden.
Noch een tinnen stoep.

Up huyden den XXen Mays syn wy gereyst op 't huys ter Ameyde, alwaer wy noch
op vonden die knechten van den hertoch van Brunswyck ende aldaer op den huyse
bevonden 'tghene hiernaer volcht.

(CV). In den eersten in een kelder.
Een rat ende een cleyn rat.
Een snijbanck.
Een troch.
Een cleyn vuermuyser sonder laye.

(CVI). In een ander kelder bevonden.
Een halve tonne cruyt tsamen.
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(CVII). In de zael.
Een quaede charte.
Een yseren stuck mit twee cameren op raden.

(CVIII). In de camere.
Een buffet.
Twee taeffelen.
Een tobbe.
Een pulpetrum.

(CIX). In den toren.
Een kistken.
Drie haken.
Een panne.
Wat loots.

(CX). In een camer.
Een bancke.
Vier haken.
Een kiste.
Een quade bedtstede.
Een stoele.

Aengaende het coirn hebben wy 'tzelve doer verclaren van den hooptman ende die
luyden die 'tzelve coirn toequam hemluyden gerestitueert als
Een halff mud garsten.
Omtrent twee mud boonen.
Een groot scepel roggen.
Een halff mud boeckweyts.

(CXI). Coecken.
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Ses kerckboucken.
Een quaet ledicant.
Een yseren basken1) op raden mit vyff cameren.

1) basken, basgen, d.i. ‘een kleine basse’ (blz. 92, n. 1).
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Seven haken.
Een camertgen1).
Een cleercasse.
Een buffet.
Een bedtstede.
Een schuyfbedde2).
Een yseren cresser3).
Een yseren stucxken4).
Drie haken.
Twee haken.
Een busse mit twee cameren1).
Noch een cleyn basgen5).
Twee haken.
Een bedtstede.
Een taeffel met drie scragen.
Een tresoir.
Twee brantysers.
Een vueren schappraygen.
Een lange schabelle.
Een rooster.
Twee yseren speten.
Een hoendercauwe.
Een tange.
Twee emmers.
Wastobben.
Twee haken.
Een tortse.
Een sadel.
Een reck daer men clederen op hangt.

(CXII). In de kelder.
Een rat.
Cleyn rat.
Snijbanck.

1)
2)
3)
4)
1)
5)

Zie noot 3 op blz. 109.
Zie noot 1 op blz. 66.
Zie noot 4 op blz. 109.
stuksken, ‘een klein stuk geschut’.
Zie noot 3 op blz. 109.
Zie noot 1 op blz. 112.
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Een troch.
Een lange taeffel.
Een cleyn taeffel.
Vuerpandt1).
Mostermoelen.
Een tweerne2).

Ende alzoe ons commissaris ende adjoinct verclaert worde by den hooptman ende
andere diversche knechten liggende op den huyse ter Ameyde, dat syluyden aldaer
comende 'tzelffde huys geheel aper, desert ende van allen huysraet gespolieert synde
gevonden hadden ende tot haeren gerieff ende nootdruftelijck onderhout aldaer by
den huysluyden doen brengen hadden zekere stoelen, bancken, bedden ende anderen
cleynen huysraet, nyet veel te pynen, weerdich synde ende nyet by raminge
excederende de somme van omtrent drie pont gr(oot). Soe hebben wy, aensiende de
groote allendicheyt van den schamelen huysluyden, die in grooten getalle voir den
huyse al screyende stonden, een yegelick van hemluyden by voergaenden eedt ende
ter presentie van den hooptluyden gerestitueert 'tgunt hemluyden toecomende was.
Hebben voirts te gewoentlicker plaetse gepubliceert volghende 't bevel van myn G.
heer van Meghen, dat allen dieghene, die vertrocken waren ende nae de oude
catholicque religie leven wilden ende den eedt die hemluyden by den commissaris
geproposeert zoude worden volghen ende onderhouden wilden, vryelicken
wedercomen mochten.
Hebben voerts ons geïnformeert op de goederen, die den heere van Brederode zoe
ter Ameyde als in Thienhoven, competerende waren.

1) vuerpant, d.i. ‘vuurpan’ (Kil. v i e r p a n n e ). De t is te verklaren als in ned. rijst, kast. Vgl.
noot 2 op blz. 118 knoppert, en in kamer XIX, citert.
2) Kan dit staan voor twernmolen, of is het een verschrijving voor querne, ‘handmolen’?
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Up huyden den XXIIen May a.o voers. hebben wy noch gevonden op den huyse van
Vyanen tgene hiernae volcht.

(CXIII). In 't cleyn toornken besyden het salet onder Artuscamer1).
Boven die doere derthien glaesen zoe cristallyn als om eyckenwater2) in te doen.
Noch daer besyden vier steenen witte flessen.
Een berchgen mit geconterfeyt corael3).
Noch zesthien groote ende cleyne witte gebacken glaesden4) schottelen.
Noch thien cleyne ende groote witte glaese schalen als boven.
Noch twaelff gelycke gebacken tellers.
a)
Noch zes gelycke commekens.
Noch tien gelaesde4) schalen.
Noch vier witte eerde gebacken waterpotten.
Noch seven geruyte cleyn ende groote schaeltgens.
Noch vier blauwe eerden gebacken schaeltgens.
Noch twee cleyne gelaesde cannekens.
Noch een berch van geconterfeyt corael3).
Noch twaelff zoe crystalline als blauwe glaesde emmerkens.
Noch zes gestrypte crystallyne cannekens.
Noch een blau flesken.
Noch een wit waterpotgen.
Noch een wit teyltgen.
Noch twee aerde gebacken uijlkens5).
Twee witte crystalline candelaers.
Twee witte gebacken gelaesden4) eerde copkens.

1)
2)
3)
4)
a)
4)
3)
5)
4)

Zie kamer IV.
eyckenwater, d.i. ‘azijn’.
geconterfeyt corael = ‘nagemaakt koraal’.
glaesde = ‘verglaasd, met glazuur bestreken’? Maar op p. 116 en 119 betekent gelaesde
vlesch (viole) toch zeker ‘glazen fles’.
In margine: een gebreckt er.
glaesde = ‘verglaasd, met glazuur bestreken’? Maar op p. 116 en 119 betekent gelaesde
vlesch (viole) toch zeker ‘glazen fles’.
geconterfeyt corael = ‘nagemaakt koraal’.
gebacken uiltjes, d.i. ‘van terra cotta’. Vgl. noot 1 op blz. 85.
glaesde = ‘verglaasd, met glazuur bestreken’? Maar op p. 116 en 119 betekent gelaesde
vlesch (viole) toch zeker ‘glazen fles’.
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Twee groote crystallyne gelaesen.
a)
Noch zes witte gebacken ander schalen sonder voeten.
Noch twee witte cleyne eerde gebacken fleskens.
Noch gelycke twee fleskens blau.
Noch een blau canneken.
Noch een cleyn crystallyne potken.
Noch zes cleyne witte eerde gebacken schalen sonder voeten.
Twee gelaesen1) tellaers.
Noch drie witte eerden schalen mit voeten.
Noch twee witte eerde cleyne candelaerkens.
Noch twee witte gebacken fleskens.
Noch een blau potken.
a)
Noch vyff witte crystallynen emmerkens.
Noch twee witte waterpotten.
Een blau eerde waterpot.
Noch drie gebacken schottelen.
Noch twee overdeckte gebacken schalen van witte eerde.
b)
Noch elff groot ende cleyn witte gebacken schalen.
Noch twaelff witte eerde gebacken tellers.
Noch zeven witte eerde gebacken schottelkens.
Noch drie witte eerde gebacken soutvaten.
Noch drie gestreepte crystallyne eyers.
Noch een gelaesde vlesch mit teen overtogen.
Noch een groote witte eerden gebacken pot.

Item in 't casken aldaer.
Een groote witte gelaesde waterpot mit een witte gelaesde becken.
Een grooten crystallynen overdeckten cop.
Noch en deel als omtrent twaelff cleyne vleskens daerin.
Noch een rondelle2) gewrocht van yser.
Een stormhoet, vier royers3).

a)
1)
a)
b)
2)
3)

In margine: een gebreckt er.
Zie noot 4 op blz. 115.
In margine: een gebreckt er.
In margine: een gebroken.
rondelle, ‘schotel’ of wel ‘schild’ (Verdam i.v. rondeel).
royer, ‘pistool’ (Verdam i.v. roer, sub 2).
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In een ander cas.
Thien overdeckte crystallyne glaesen.
Een groot Franckefoerts1) glas.
Noch een crystallyne fonteijn.

In een ander cas.
a)

Drie crystallyne overdeckte coppen.
Een waterpot van gelas.
Noch twee cleyne poengertgens2).
Een deel quade rappierscheyen3) van fluweel als anders mit twee lemitten4).
Een herbarium van Doctor Rembert Dodonius (B 177).
Noch eenige cleyne musycqueboeckskens (M 3).
Een cleyn vlesken mit zwart leer overtrocken.
b)
Item eenighe vergulden gespen.

Noch in een ander casse.
Item zes ende vyftich houte gesneden mannekens ter jacht.
Noch thien roede eerde gebacken copgens ende potkens.
Noch zesthien gestrypte crystallyne copgens sonder voeten.
Noch twee bruyne gelaese overdeckte bekerkens.
Noch twee witte glaese cannekens.
Een crystallyne schaelken.
Een crystallyne gelas.
c)
Noch vier bruyne swarte glaeskens op malcanderen responderende.

1) Frankfortsglas. Vgl. hieronder drinkpotten gemalen op sijn Branswijcks (d.i. ‘geschilderd
op zijn B.’)
a) In margine: Daer gebreken twee.
2) d.i. ‘kleine ponjaards’.
3) scheyen, d.i. ‘scheden’.
4) lemmit. Zie Verdam i.v. lemmete.
b) Met dezelfde hand als de aantekeningen in margine.
c) In margine: Daer gebrecken twee.
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Een gegruseerde1) pot.
Een groenen cnoppert2).
Drie crystallyne glasen schuytgensgewys gemaeckt.
Vier witte glaesde cruijsens3).
a)
Noch drie bruyne glaesde copgens.
Twee overdeekte crystallyne potkens.
Twee witte gelycke cannekens sonder leden4).
Een crystallynen smoltgen5).
Twee crystallyne overdeckte bekerkens.
Twee blauwe gelaesde zoutvaten.
Een blau glaesde commeken.
Een wyt groen out drinckglas.
b)
Vier witte steene overdeckte bekers.
Een grooten groenen knoppert2).
Noch zes overdeckte bekeren ofte potten.
Noch een wit glaesde waterpotgen.

Onder aen de solder.
Noch zes cleyne houten emmerkens mit coperen banden.
Noch achthien witte Cypersche potten groot ende cleyn.
a)
Noch acht gebacken eerde drinckpotten gemalen op syn Brunswycx6).

1) gegruseerd; gruizen betekent ‘de kanten van glas met de gruis gelijkmaken’ (Woordenb.
Ned. Taal, i.v.).
2) knoppert, d.i. knopper (vgl. noot 1 op blz. 114), nl. ‘een kroes of drinkschaal met een knop
voorzien’? Vgl. Van Hasselt, Geld. Maalt., p. 125: eyn overdeckt kruesen mit eynen knoepe,
en de Inventaris van Filips van Bourgondië (o.l., I, 221): Een dubbelt soutvat mit ronde
knopkens daer 't op staet.
3) Zie noot 3 op blz. 98.
a) In margine: Daer gebreken twee.
4) leden, d.i. ‘deksels’ (Verdam i.v. lit., 2).
5) smoltgen, d.i. ‘kleine smoutpot’ (vgl. noot 2 op blz. 114 tweerne voor tweernmolen) of
‘lichtvat voor smout’?
b) In margine: Een gebreckt er.
2) knoppert, d.i. knopper (vgl. noot 1 op blz. 114), nl. ‘een kroes of drinkschaal met een knop
voorzien’? Vgl. Van Hasselt, Geld. Maalt., p. 125: eyn overdeckt kruesen mit eynen knoepe,
en de Inventaris van Filips van Bourgondië (o.l., I, 221): Een dubbelt soutvat mit ronde
knopkens daer 't op staet.
a) In margine: Daer gebreken twee.
6) Zie noot 1 op blz. 117.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

119
a)

Noch drie groot ende cleyn gebacken cannen.
Item een cocodrille.
Noch een taeffelken mit een ammelaken daerop.
Een doos mit geschildert pleckpappier1).
Een gelaesde viole2).
J. De Lent
manu propriab)
J. Baecx
subscripsit.

a) In margine: gebreckt een.
1) pleckpapier = ‘vloeipapier’ (Kil.: p l a c k p a p i e r j. k l a d p a p i e r , ‘papyrus bibula’).
Hier is de betekenis misschien ‘behangselpapier’.
2) Zie noot 4 op blz. 115 en n. 3 op blz. 82.
b) Het Hs. heeft mn voorafgegaan door een streep en gevolgd door krullen. De oplossing
daarvan in manu propria is natuurlik niet geheel zeker.
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Bijvoegsel I.
Schilderijen en Portretten op Batestein.
Br. I 1.

Negen kleine schilderijen die de kamerdienaar niet kent.
Zie p. 54.
Zouden
deze
zich
bevniden
onder
de
heirachetr
in
Br.
II
anwegzie
schdliejrin?
Dit
is
mogekil,
doch
het
bevermdt
dat
de
kamedrniar
geen
der
toch
zeer
bekende
ondw
erpern
zou
hebben
weetn
terecht
te
brengen.
Zijn
het
porettn?
Dat
zou
msichein
uit
de
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woodren
‘que
je
ne
connasi
point’
zijn
op
te
maken.
2.

Judith (= Br. II). Zie p. 55, n. 3.

3.

Portret van Reinoud III van Brederode. Zie p. 52, n. 1
(= Br. II).

4.

Portret van Philippote van der Marck, zijn vrouw. Zie
p. 52, n. 2 (= Br. II).

5.

Portret van Filips van Brederode. Zie p. 54, n. 1.

6.

Portret van Anna van Hoorn. Zie p. 55, n. 2.

7.

Portret van Robert II van der Mark. Zie p. 54, n. 7 (= Br.
II).

8.

Portret van de vrouw van Robert II van der Mark. Zie
p. 55, n. 1.

9.

Portret van Jacques van Bourgondië. Zie p. 53, n. 6.

10.

Portret van Keizer Karel V in zijn jeugd. Zie p. 52, n. 3
(= Br. II). Twee eksemplaren.

11.

Portret van Maria, koningin van Hongarije. Zie p. 52, n.
4 (= Br. II).

12.

Portret van Ferdinand II, koning van Arragon. Zie p. 53,
n. 3 (= Br. II).

13.

Portret van Karel de Stoute. Zie p. 52, n. 5 (= Br. II).
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Br. I 14.

Portret van Karel van Bourbon. Zie p. 52,
n. 6 (= Br. II).

15.

Portret van Jan, zoon van Christiern II
van Denemarken. Zie p. 53, n. 4.

16.

Portret van de prins van Bisignano. Zie
p. 53, n. 1 (= Br. II?)

17.

Portret van Filips van Kleef. Zie p. 52, n.
7.

18.

Portret van Everard van Pallant. Zie p.
53, n. 2.

19.

Portret van Philippe de Lalaing. Zie p.
53, n. 5 (= Br. II?)

20.

Portret van de heer van Limingen. Zie p.
54, n. 3.

21.

Portret van de kardinaal van Granvelle.
Zie p. 54, n. 5.

22.

Portret der zuster van de graaf van Bossu.
Zie p. 54, n. 2.

23.

Portret van madame de Boulan. Zie p. 53,
n. 7.

24.

Portret van de kapitein Bos. Zie p. 54, n.
4.

25.

Portret van de tuinman van Reinoud III
(= Br. II, p. 97, n. 5.

26.

Portret van een dame die de hofmeester
onbekend is.

27.

Portret van een dame met een kap. Zie p.
54, n. 6.

28, 29.

Portret van twee kleine kinderen (= Br.
II, p. 97, r. 7).

Br. II 1.

Ark Noachs (kamer XLIV).

2.

Toren van Babel (ibidem).

3.

Abel en Caïn (kamer LXIII).

4.

Lot (kamer LXIII).

5.

Ons Heer met zijn kruis, in waterverf
(kamer XLIV).

6.

De vier evangelisten, in waterverf (kamer
XLIV).
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7.

S. Lucas in secundo capitulo (kamer
XLIV).

8.

Magdalena (kamer LXIII).

9.

Salutatie van O.L. Vrouwe, in waterverf
(kamer III).

10.

O.L. Vrouwe vluchtende in Egypte
(kamer XXXI).
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Br. II 11.

Cleopatra (kamer XLIV).

12.

De Hooiwagen (kamer XLIV).

13.

Een Inquisitieplaat (kamer LXVI).

14.

De beurs van Lissabon. Twee
eksemplaren (kamer XLIV en LXX).

15.

Gezicht op Vreeswijk (kamer XIX).

16.

Gezicht op Vianen (kamer XIX).

17.

Verschillende gezichten op de bolwerken
van Vianen. [Of zijn dit plattegronden?
Het hs. noemt ze pourtraicturen] (kamer
VII).

18.

Zekere vesting met nog twee andere
(kamer XLIV).

19.

Vijf eenvoudige schilderijen (kamer
XXVII).

20.

Portret van Lodewijk van Brederode.
Twee eksemplaren. Zie p. 63 en 97.

21.

Portret van Filips van Bourgondië en zijn
vrouw. Zie p. 97, n. 9.

22.

Portret van een man met vrouw en kind
(kamer LXX).

23, 24.

Twee vrouwenportretten. (Zie Inleiding,
p. 13).
Vgl. nog B. 141, 168 en 169, waarmede
misschien ook wandversieringen zijn
bedoeld.
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Bijvoegsel II.
De Boekerij der Brederode's.
Gebruikte werken.
Catalogus Bibliothecae Amstelredamensis, van 1612, herdrukt in 1881.
Babelon, La Bibliotheque française de Fernand Colomb, 1913.
Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3me édition.
Beer, Die Handschriftenschenkung Philipp II an den Escorial vom Jahre 1576
(Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses, XXIII).
Brunet, Manuel du Libraire, 5e édition (= Bru.).
Catalogue d'une précieuse bibliothèque, provenant d'une ancienne abbaye.
J.W. van Leeuwen, Leiden, 1887.
Clessius, Unius seculi eiusque virorum litteratorum monumentis... ab anno
Dom. 1500 ad 1602 nundinarum autumnalium inclusive elenchus... desumptus.
Frankfort, 1602.
La Croix du Maine [La Bibliothèque de], 1589 (= La Cr.).
Draudius, Bibliotheca librorum Germanicorum classica... Frankfort, 1625.
Foncke, Boeken in sterfhuizen van Oud-Mechelen, II. Bij heer Otto van Arkel
(Het Boek, V, 209).
Gachard, Notice sur la librairie de la reine Marie de Hongrie (Commission
royale d'histoire, X, 224).
Georgi Europaisches Bucher-Lexicon, 1742-1750.
Gesner, I, Verzeichnis der vor 1500 gedrukten auf der offentlichen Bibliotheck
zu Lubeck befindlichen Schriften, Lubeck, 1782.
Dezelfde, II, Verzeichnis der von 1500-1520 gedrukten, enz., Lubeck, 1783.
Graesse, Trésor de livres rares et précieuc, 1859-1869.
Hauser, Sources de l'histoire du seizième siècle, 1906-1916.
Lanson, Manuel bibliographique, I, Seizième siècle, 1909.
Catalogue de la librairie du chàteau de Nozeroy de 1545 (Bulletin des Travaux
historiques et scientifiques du Minist. de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Section d'histoire, d'archéologie et de philologie, 1882).
Wouter Nijhoff, Bibliographie de la typographie néerlandaise de 1500 à 1540,
1901-1912.
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Handschriften en Boeken uit de Boekerij van Oranje Nassau ter Koninklijke
Bibliotheek (De Oranje Nassau-Boekerij en de Oranje-Penningen in de Koninkl.
Bibl. en het Koninkl. Penningkabinet te 's Gravenhage, 1898).
G.W. Panzer, Annales typographici, 1793 enz.
Picot, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James
de Rothschild, 1887.
Dezelfde, Les Français italianisants, 1906.
Reusch, Die Indices librorum prohibitorum des sechszehnten Jahrhunderts
(Literar. Verein in Stuttgart, 1886).
Rigoley de Juvigny, Les Bibliothèques françaises de La Croix du Maine et de
Du Verdier réunies (het 6e deel bevat de latijnse werken), 1772-1773.
Du Verdier [La Bibliothèque de] (= Du V.).

N.B. 1. Br. I betekent dat het werk zich in de inventaris van 1556, Br. II dat het zich
in die van 1567 bevindt, C dat het werk aanwezig is in de inventaris van Adriaan
van Camons, waarover men de Inleiding zie. - 2. Indien een boek van Br. I zich ook
in Br. II of in C bevindt, heb ik achter de titel gevoegd: (= Br. II) of (= C); op dezelfde
wijze is aangegeven dat een boek van Br. II ook in C wordt aangetroffen. - 3. De
splitsing tussen handschriften en gedrukte werken is alleen mogelik voor werken die
in Br. II en in C voorkomen, daar de eerste hier als zodanig worden aangewezen. 4. In het algemeen zijn de bibliografiese biezonderheden ontleend aan Brunet, die
dus niet dan bij uitzondering vermeld wordt, zoals wèl geschiedt met de andere
bibliografiese werken die hierboven worden genoemd. - 5. Alleen in de rubriek
‘Fraaie letteren’ heb ik een scheiding gemaakt tussen gedichten en proza. - 6. De
volgorde is alfabeties, naar de schrijver; anonyme geschriften zijn volgens de
aanvangsletter van de titel gerangschikt. - 7. Een ster vóór de titel betekent dat ik het
boek niet heb kunnen identificeren. - 8. Een vraagteken beduidt dat de identificatie
niet zeker is. - 9. De schrijfwijze der titels der werken is, behoudens enkele
uitzonderingen, gemoderniseerd.

Handschriften.
I. Latijn.
Br. I. 1.

Historia trojana (= Br. II).

2.

Q u i n t i l i a n u s (= Br. II).

3.

Va l e r i u s M a x i m u s (= Br. II).

4.

T h . d e A q u i n o , Summarium
questionum, lib. II, pars II (= Br. II).
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5.

Commentaria in libros Augustini de
Civitate Dei (= Br. II). Twee
eksemplaren.

6.

Additiones ad Postillam N i c o l a i d e
L i r a (= Br. II).

7.

P a u l i Epistolae (= Br. II).

8.

Universi Cristi fidelibus (= Br. II).

Br. II. 9.

Cronica E u s e b i i .

10.

Acta apostolorum cum annotationibus ad
epistolas canonicas et apocryphas.

11.

Evangelium Luce et Johannis.

C. Gebedboek in Latijn.

II. Nederlands en Duits.
Br. I.

Kroniek van Brederode. Zie B 167.

12.

F r o i s s a r t , Chroniques, drie boeken (=
Br. II).

Br. II. 13.

Een boek beginnende ‘Aspice formas’.

14.

Een boek beginnende: ‘Unsen Heeren
Jesus Christus spreekt in den Evangelio’.

15.

Een meesterboek.

16.

Een refreinboek.
Kalff, Letterkunde der XVIe eeuw, I, 313, noemt een refereinboek van 1539
en een ander van omtrent dezelfde datum.

C. Ordonnantie van Amersfoort.
Zekere psalmen.

III. Frans.
Br. I. 17.

Un grand livre de Tristan (= Br. II).

18.

Meliadus.
Het
eerste
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deel is
gedrukt
(B 20).
Br. II. 19.

G u i l l a u m e d e P o i t o u B é t h u n o i s , Trois
livres écrits en rimes à Messieurs le Prince
(d'Orange?) et Brederode.

Zie over deze dichter: Du V., 502; Picot, Cat. Rothsch., I, 497. De eerste
noemt van hem: La grande liesse en plus grand labeur
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contenant odes et sonnets, Antw., 1561, en Hymne de la marchandise.
Picot citeert een vervolg van het eerste werk, opgedragen aan Jan van der
Noot, schepen van Antwerpen, 1565, en voegt erbij: ‘Les oeuvres de
Guillaume de Poitou, qui sont peu connues, mériteraient d'être étudiées,
en raison surtout des renseignements qu'elles nous fournissent sur une
foule de familles d'Anvers et de Gand.’ Het is mogelik dat het werk van
de Poitou dat in de inventaris voorkomt, niet een handschrift, maar een
gedrukt boek is; de term écrits zou dan bij en ritmes behoren.
C. Een boek beginnende: ‘Mon très redouté Seigneur.’
[De muziekwerken in handschrift zijn in de rubriek ‘Muziek’ geplaatst].

Boeken.
A. Franse boeken.
I. Fraaie letteren.
a. Gedichten.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 1.

J e a n -A n t o i n e d e B a ï f , Les Amours, 1552(?).

2.

B e r a n g e r d e l a To u r d'A l b e n a s e n V i v a r e z ,
L'Amie des amies, Lyon, 1558 [Bru., I, 442].
Hoewel dit
werk een
navolging is
van Ariosto,
heb ik het
onder de
oorspronkelike
geplaatst, daar
het niet een
direkte
vertaling is.

3.

* Chansonnettes.

4.

G. C o q u i l l a r t , CEuvres.
Er zijn
verschillende
edities tussen
1512 en 1546.
Zie de uitgave
van
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d'Hericault, II,
329 en vlgg.
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5.

La fleur des dames, Gand, 1554 [van der Haeghen,
Bibliogr. gantoise, VI, 18].

6.

O l i v i e r d e M a g n y , Les Amours, 1553.

7.

Dezelfde, Les Odes, 1559.

8.

M a r g u e r i t e d e N a v a r r e , Suite des Marguerites
de la marguerite.
Dit is het 2e
deel van de
uitgave van
Les
Marguerites
van 1549.

9.

C l é m e n t M a r o t , CEuvres.
Uitgegeven
1538, 1542,
1543, 1544,
enz. In de
boekerij van
Marnix is
een uitgave
van 1561.

10.

E t i e n n e P a s q u i e r , Recueil des rimes et proses,
1555.

11.

* Recueil de petites chansons.
In een
rekening
van Plantijn
aan Ortelius
van 1566
vind ik een
Recueil de
chansons.
Zie
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Denucé1), II,
154.
12.

R o n s a r d Ve n d o m o i s , Les Amours, 1552.

13.

Dezelfde, Elégies, mascarades et bergeries, 1565.
Zie
Jusserand,
Ronsard, p.
120.

C. J e a n M o l i n e t , Les Faits et Dits contenant plusieurs beaux traités, oraisons
et chants royaux, 1531.
J a c q u e s P e l e t i e r , CEuvres poétiques, 1547.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
C. B a n d e l l o , Le petit oeuvre d'amour ou gage d'amitié, contenant plusieurs dits
amoureux traduits du grec ou latin, en rime françoise, et sur la fin est décrite en prose
l'histoire de Titus et Gisippus, Paris, 1537 [Du V., 104].

1) De titel van dit werk vindt men in de lijst der voor de kaarten gebruikte boeken in Bijvoegsel
III.
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Uit het Latijn:
Br. II. 14.

Les XXI epistres d'O v i d e .
Er zijn twee
vertalingen:
1. van
Octovien de
S. Gelais,
1500 (Du
V., 928,
noemt een
uitgave van
1541); 2.
van Charles
Fontaine,
1556. Zie
Graesse, V,
86.

15.

Les CEuvres de V i r g i l e translatées en français, 1529.
De vertaling
van de
Aeneis is
van
Octovien de
S. Gelais,
en die van
de Georgica
is van de
hand van G
Michel de
Tours.

C. J u v é n a l , Quatre Satires, vertaald door Michel d'Amboise, 1544.
T é r e n c e , Première comédie de T., appelée l'Andrie, plus un traité des quatre
vertus cardinales, 1537 of 1555.
Du V., 1080, citeert een vertaling van Chr. Estienne van 1542.
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Uit het Grieks:
Br. I. 16.

Les dix premiers livres de l'Iliade, vertaald door
Hugues Salel, 1545 [La Cr., 172; Graesse, III, 337] (=
Br. II).
La Cr., 264,
vermeldt
Jean
Samxon,
die in proza
de Ilias
heeft
vertaald ‘il
y a 60 ans
et plus’, dus
ongeveer
1525. Du
V., 576,
noemt een
vertaling
van de
eerste elf
boeken van
de Ilias,
opgedragen
aan Frans I,
en gedrukt
1555 en
1574.

b. Prozawerken.
1. Oorspronkelike werken.
Br. I. 17.

L'Histoire de l'empereur de Rome comment il bailla
son fils à sept sages de Rome pour l'apprendre en
doctrine, 1492, enz. (= Br. II?)
Het is
mogelik
dat dit
werk
bedoeld
wordt in
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Br. II
onder de
titel
L'Histoire
de
l'empereur
Dioclétien.
Ik vind
echter bij
Du V.,
328:
‘Histoire
pitoyable
du Prince
Erastus,
fils de
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Dioclétien à
Rome, traduit
de l'espagnol
en italien et
de italien en
français’,
Lyon, 1568,
Parijs 1572;
Bru., III, 207
noemt hiervan
een editie van
1564. Het is
een
bewerking
van de Roman
des sept
sages.
Misschien is
het deze
bewerking die
in Br. II wordt
vermeld.
18.

Giron le Courtois (= Br. II).
Uitgaven van
1501, 1519. P.
Rajna, Fonti
dell' Orlando
furioso, 61,
citeert een
uitg. van
1529.

19.

Lancelot du Lac, 1488, 1533 (= Br. II1)).

20.

Le Roman de Meliadus, 1528. Vgl. H 18.

21.

Le second volume de Merlin, ± 1498, 1526 (= Br. II).

22.

Le Ve et VIe volume de Perceforest, ± 1528, 1532 (= Br.
II2)).

23.

Tristan chevalier de la table ronde, 2e helft XVe eeuw.

1) In Br. II staat: ‘Le second volume de Lancelot du Lac’.
2) In Br. II staat: ‘Vier oude boecken in franchois van Parceforet.’
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24.

Le premier livre du nouveau Tristan prince de Leonois
par J. Maugin, 1554.

Br. II. 25.

P i e r r e B o i s t u a u , Les histoires prodigieuses
extraites de plusieurs excellents auteurs grecs et latins,
tant sacrés que profanes, 1561 (= C?)
Du V., 372:
‘Lesdites
histoires ont
été
augmentées
par Fr.
Belleforest et
par Cl. de
Tesserand’.
Cf La Cr.,
386.

26.

Lettres amoureuses (?)
Dit werk is
moeielik te
identificeren.
De Lettres
amoureuses
van Etienne
Pasquier zijn
eerst in 1586
uitgegeven, al
zijn zij
vroeger
geschreven.
Zie Feugère,
Bibliographie
des oeuvres
d'Etienne
Pasquier, en
Bourciez, Les
moeurs polies
et la
littérature de
cour sous
Henri II, 285
en 409. De
Lettres
amoureuses
de meser
Girolam
Parabosque
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zijn in 1570
vertaald door
Herbert
Philippe de
Villiers (La
Cr., 171. Vgl.
Cl., I, 536).
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In 1575
verschenen
de Lettres
amoureuses
van Etienne
du Tronchet
(La C., 80),
en in 1584
vertaalt
Gabriel
Chapuis de
Lettres et
missives
amoureuses
de
Pasqualigo,
(La Cr.,
111).
Reusch,
502,
vermeldt
nog Litterae
amatoriae
sine nomine
auctoris’.
27.

Livres amoureux (?)
Graesse, IV,
236, noemt
een
vertaling
van
Pamphilus:
‘Livre
d'amours
auquel est
relaté la
grande
amour de
Pamphile et
de
Galathée’.
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28.

B o n a v e n t u r e d e s P e r i e r s , Nouvelles
récréations et joyeux devis, 1558.

29.

Recueil des plaisantes et facétieuses nouvelles, extraites
de plusieurs auteurs, 1558 [Du V., 928].

C. * Comédie à la manière des Anciens.
Larivey noemt zijn werk: ‘comédies à l'imitation des anciens Grecs’ [Du V., 1047].
La grande danse macabre des hommes.
Vele uitgaven van af de XVe eeuw.
* Les histoires de cinq sages.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. I. 30.

Le livre de J e a n B o c c a c e (in
perkament) (= Br. II).

Br. II. 31.

B o c c a c e en français (in francijn).

32.

B o c c a c e , Le Decameron, vertaald door
L. de Premierfait in 1485, en door Ant.
le Maçon in 1545, en sedert vaak
herdrukt.

33.

Dezelfde, Le Philocope1), vertaald door
A. Sevin, 1542.

34.

Zie na 39.

Uit het Spaans:
Br. I. 35.

Les XII livres de Amadis de Gaule (= Br.
II2)).

1) Il Filocolo heette oorspronkelik Il Filocopo.
2) In Br. II zijn genoemd: ‘Le premier livre de Amadis de Gaule’, ‘le troisième livre de Amadis
de Gaule’ en ‘cinq livres de Amadis de Gaule’.
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Graesse, I,
94,
vermeldt
een
vertaling
der eerste
12 boeken
van
1540-1556.
Zie aldaar
voor andere
vertalingen.
36.

Le premier livre de la Chronique de dom Flores de
Grèce, vertaald door N. de Herberay, 1552.

37.

Primalion de Grèce; het 1e boek is vertaald in 1550
door Fr. de Vernassal.

Br. II. 38.

Le premier livre de Palmerin d'Olive, vertaald door
Jean Maugin, 1546.

Du V., 724, zegt: ‘traduit de l'italien’.
Uit het Latijn:
Br. I. 39.

P e t r a r q u e , Des remèdes de l'une et
l'autre fortune prospère et adverse,
vertaald door Nicole Oresme in 1523,
1534 [Graesse, V, 235) (= Br. II).

Br. II. 34.

B o c c a c e , Des dames de renom, 1551.

Uit het Grieks:
Br. II. 40.

E u s t a t i u s , Les amours d'Ismeneus,
vertaald door Jean de Louveau, 1559.

41.

H e l i o d o r e , Histoire éthiopique,
vertaald door Amyot, 1547.

II. Moralisten.
1. Oorspronkelike werken.
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Br. II. 42. P i e r r e G r i n g o i r e , Notables, enseignements, adages et proverbes,
1527, enz.
C. C o r r o z e t , Le conseil des sept sages de Grèce ensemble le Miroir de prudence,
1544, 1549. Twee eksemplaren. Le cuider et contrepenser des hommes et des femmes
par lequel un chacun pourra connaître la folle faintise du monde. Avec les
vingt-quatre louanges des dames. Lyon [Bru., no 13445].
R. Guaguin, La ruine de bon repos ou le passetemps d'oisiveté.
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La Cr., 446: ‘écrit en Angleterre en 1489, imprimé à Paris en 1545’. Du V., 1104,
geeft niet de eerste titel en noemt als datum 1469.
G. d e l a P e r r i e r e , Le Théâtre des bons engins contenant cent emblèmes
moraux, 1539. Twee eksemplaren.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 43.

F r . C o l o n n a , Livre premier du
Discours du songe de Poliphile, vert. door
Jean Martin, 1546 [La Cr., 243; Du V.
geeft 1554].

44.

D o m e n i c h i , Facéties et mots subtils
d'aucuns excellents esprits, en français et
en italien, 1559.

45.

P o s s e v i n , Les Dialogues d'honneur,
vertaald door Cl. Gruget, 1557.

C. A n t . F r e g o s o , Le ris de Démocrite et le pleur de Héraclite philosophes sur
les folies et songes de ce monde, vert. door Michel d'Amboise, 1547.
La Cr., 322, Du V., 870. De laatste citeert, p. 280, Etienne Forcadel, Le pleur
d'Heraclite et le ris de Démocrite philosophe 1548, terwijl La Cr., 178, vermeldt een
gedicht van Jacques Bovin, met dezelfde titel, dat echter niet gedrukt is.
N. L i b u r n i o , Les très élégantes sentences et belles autorités de plusieurs sages
princes, rois et philosophes grecs et latins, vertaald door Gilles Corrozet, 1542 en
1546.
Du V., 1168, geeft als datum 1554 en noemt Liburnio niet.
O. L a n d o , Questions diverses et réponses d'icelles door anonyme vertaler, 1558.
Uit het Spaans:
Br. II. 4.

A n t o i n e d e G u e v a r e , Epîtres
dorées morales et familières, vert. door
de Guttery, 1558.

47.

Dezelfde, L'Horloge des princes, vertaald
door R. Bertaut de la Grise, 1537, door
N. Herberay, 1555, door Ant. Dumoulin,
1557.

48.

P i e r r e M e s s i e , Les diverses leçons,
ver-
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taald door Cl. Gruget; vaak herdrukt vanaf 1552.
C. A n t . d e G u e v a r e , Livre doré de Marc-Aurèle.
Door Guevara is dit werk verenigd met L'Horloge des princes, en in de vertaling
van Herberay is dat ook het geval; maar er hebben drukken van Marc-Aurèle alleen
bestaan.
Uit het Latijn:
Br. I. 49.

E r a s m e , Les Apophthegmes, tussen
1537 en 1545 [Bru., II, 1040]. Vgl. onder
C.

Br. II. 50.

A n t . M i z a u l d , Recueil des
sympathies et antipathies de plusieurs
choses mémorables, contenant les
naturels accords et discords, amitiés et
inimitiés d'icelles, vertaald door Nicole
le Houx, 1556 [La Cr., 359; Du. V., 924].

C.P. C o u s t e a u , Les Pegmes avec les narrations philosophiques sur ce livre des
Pegmes, qui sont comme emblèmes, etc., vertaald door Lanteaume de Romieu, 1560.
E r a s m e , Les Apophthegmes. Twee eksemplaren.
Misschien zijn dit twee verschillende vertalingen. In 1551 is er een in verzen
uitgekomen van Guillaume Haudent.

III. Geschiedschrijvers.
1. Oorspronkelike werken.
Br. I. 51.

J. d e M o u s t i e r s , Etats et maisons plus illustres de
la chrétienté, 1er livre, 1549 [Barbier] (= Br. II).
Du V., 330,
noemt de
schrijver
niet.

52.

Les VII volumes des Antiquités de la Gaule belgique (=
Br. II).
La Cr., 422,
en Du V.,
1222,
vermelden:
‘Richard de
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Wassebourg,
Le premier et
second
volumes des
Antiquités de
la Gaule
belgique,
commencés
en 1541,
imprimés en
1549’. In
rekeningen
afgedrukt bij
Denucé (I,
49; II,
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180) komt
voor: P.
Diveus, De
Antiquit.
Galliae Belg.
Br. II. 53.

J e a n d e A m e l i n , Tite Live de la seconde guerre
punique, 1559 [Du V., 636].

54.

G. A u b e r t , Oraison de la paix et les moyens de
l'entretenir, 1559.
Du V., 466. In
Colomb, 190,
vind ik:
Robert
Canalis,
Oraison de la
paix faite à
Cambrai le 9
août 1529.

55.

G. d e s A u t e l s , Harangue au peuple français contre
la rébellion, 1560 [La Cr., 138].

56.

J. d e B e a u g u é , Histoire de la guerre d'Ecosse, 1556.

57.

* La Généalogie des très chrétiens rois de France, 1520.
De inventaris
vermeldt: Die
genealogie
van Frankrijk.
Het is onzeker
of onze
identificatie
juist is.
Misschien is
het een
wandkaart. Bij
La Cr., 14,
vind ik: Ant.
Couillard, Le
tableau des
généalogies
des rois de
France depuis
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Adam jusqu'au
roi de France
Charles IX,
z.d., ± 1560.
En op p. 207:
Jean Bouchet,
Les
généalogies
des rois de
France, 1536.
58.

* Divers mandements du Roi.
La Cr., 121:
‘Germain de la
Madeleine a
recueilli
plusieurs édits,
ordonnances,
mandements
et
commissions
du roi, 1557’.

59.

Les ordonnances du roi Henri.
Vgl. het
bovenstaande;
Zie La Cr., 20,
over het werk
van Antoine
du Prat.

60.

C l . P a r a d i n , Devises héroïques, 1557, enz. Twee
eksemplaren. [Vgl. La Cr., 115].

61.

G. P a r a d i n , Histoire de notre temps depuis l'avènement
de François I jusqu'en 1558, 1558.

62.

E t i e n n e P a s q u i e r , Les recherches de la France,
1560.

63.

J. P o l d o , Discours historial de l'antique cité de Nimes,
1560.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

Volgens Du
V., 748, is de
datum 1559.
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64.

J. P o s t e l , De la république des Turcs
et là où l'occasion s'offrira des moeurs
et lois de tous Muhamédistes, 1560.

65.

F r . d e R a b u t i n , La continuation des
commentaires des dernières guerres en
la Gaule belgique d'entre le roi Henri II
et l'empereur Charles V et Philippe son
fils, 1555, 1559.

66.

D e n i s S a u v a g e , Chronique de
Flandres (de 792 à 1384), anciennement
composée par auteur incertain, avec la
continuation (jusqu'en 1435) et les
Mémoires d'Olivier de la Marche, 3
tomes en un volume 1561-1562.

67.

J. d u T i l l e t , La Chronique abrégée,
autrement Recueil des rois de France,
1553 [Du V., 758; La Cr., 268].

C. d u C h a s t e l , Le trépas, obsèques et enterrement de François, roi de France,
1547.
* Chronique des rois de France.
Is dit het bovengenoemde werk van Jean du Tillet?
P h i l i p p e d e C o m m i n e s , Mémoires, 1524-1528.
G e n t i e n H e r v e t d'Orléans, Le saint sacre universel et général concile de
Trente, 1564 [Bru., no 21695].
O l i v i e r d e l a M a r c h e , Mémoires.
Vgl. hierboven, no 66. In 1567 verschijnt een afzonderlike uitgave.
* Les misères et tribulations par le Turc.
* Le sermon funèbre fait devant le roi.
R. d u T r i e z , Chant funèbre sur la mort et trépas de feu excellent prince et
illustre seigneur Maximilien d'Egmont, ± 1549 [Bru., no 13656].
S. V i g o r , Oraison funèbre prononcée aux obsèques et funérailles de Madame
Elizabeth de France, reine d'Espagne, 1568.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 68. M a c c h i a v e l , Le Prince, vertaald door Guillaume Cappel in 1553,
door Gaspard d'Auvergne, ook in 1553; sedert vaak herdrukt.
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Uit het Spaans:
C. Les Etats d'Espagne tenus à Tolède l'an 1560 par le mandement du roi Philippe
II, vertaald door G.A.D.V., 1562.
L o y s d'Av i l a , Commentaire de l'illustre seigneur dom Loys d'Avila et Cuniga,
grand commandeur d'Alcantara, de la guerre d'Allemagne faite par Charles V
empereur, vertaald door Mathieu Vaucher, 1550 [Du V., 861].
Du V., 460, noemt een andere vertaling van dit werk, door Gilles Boyleau, van
1551.
Uit het Latijn:
Br. I. 69.

A p p i a n A l e x a n d r i n , Des guerres
des Romains, vertaald door Claude de
Seyssel, 1544 (= Br. II).

70.

J u l e s C é s a r , Commentaires, vertaald
door R. Gaguin, 1495, en Ant. Vérard, ±
1500 (= Br. II, waarin twee eksemplaren
voorkomen, en = C, die eveneens twee
eksemplaren bezit).

71.

P a o l o J o v i o , Comois, évêque de
Nocera, Histoires sur les choses faites et
avenues de son temps, vertaald door
Denis Sauvage, 1552.

Br. II. 72.

J e a n C a r i o n , Chronique, vele malen
vertaald, o.a. in 1553 door Jean Le Blond
[La Cr., 205, vgl. 457; Du V., 665].

73.

Q u i n t u s C u r t i u s , Vie d'Alexandre,
vertaald in 1486 en 1530 [Du V., 1083].

74.

P. R a m u s , Traité des façons et
coutumes des anciens Gaulois, vertaald
door Michel de Castelnau, 1559.

75.

S u é t o n e , Traité des douze Césars (?)

Er bestaan verscheidene vertalingen van dit werk, zie La Cr., 44, 151; Du V, 448
Doch het is zeer onzeker of met Les vies des Empereurs, zooals de inventaris geeft,
dit werk is bedoeld. Misschien is het een der beide volgende: A. Allegra, Décade
contenant les vies des empereurs Trajanus, Adrianus, Antoninus Pius, etc., etc.,
extraites de plusieurs auteurs grecs, latins et espagnols, 1567 [La Cr., 12;
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Bonnefon, Montaigne, 333]; of wel: Nicolas du Mont, De la vie et moeurs des
empereurs recueillies des oeuvres de Sextus Aurelius Victor depuis Auguste César
jusques à Théodose l'empereur [Rigoley, II, 171].
C. J u l e s C é s a r , Commentaires. Twee eksemplaren.
Zie hierboven onder Br. I no 70. - Een der eksemplaren is misschien spaans.
J u s t i n , Sur les faits et gestes de Trogues Pompée.
Vertalingen van Guillaume Michel de Tours van 1538; van Claude Seyssel van
1548.
Ta c i t e , Annales livres I-IV, vertaald door E. de la Planche, 1555 (?).
In de inventaris staat ‘Les cinq premiers livres des Annales’.
Uit het Grieks:
Br. II. 76.

P a l a e p h a t u s , Premier livre des narrations
fabuleuses avec les discours de la vérité et l'histoire
d'icelles, vert. door Guill. Guerault, 1558.
Deze
vertaling is
misschien
naar de
latijnse
overzetting
gemaakt,
die
verschenen
is onder de
titel:
Libellus
Palaephati
graeci
authoris
quo aliquot
veteres
fabulae
unde
tractae sint
narrantur,
1514.

77.

P l u t a r q u e , Epitome ou abrégé des vies de
cinquante et quatre notables et excellents personnages
tant grecs que romains, vert. door Ph. des Avenelles,
1558 [Barbier].
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78.

J o s e p h u s , Antiquités judaïques, vert. door Ant. de
la Faye, 1532; door Guill. Michel, 1534.

IV. Krijgskunst.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 79.

G u i l l a u m e d u B e l l a y , Instructions sur le
fait de la guerre, 1548 [La Cr., 139].
La
Croix
gelooft
niet dat
dit
werk
van
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G. du Bellay
is, omdat
deze erin
wordt
geprezen:
‘peut-être
a-t-on trouvé
ces mémoires
dans sa
bibliothèque,
sans le nom
de celui qui
les a faits’.
80.

L'Institution de la discipline militaire au royaume de
France, 1559 (= C?)

C. L'instruction de la discipline de la guerre (= 80?)
G. S i m e o n , Le premier livre de César renouvelé par les observations de G.
Simeon Florentin, 1558 [La Cr., 115. Vgl. Du V., 417 en 438].

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 81. V. B i r i n g o c c i o , La Pyrotechnie ou art du feu, vertaald door J.
Vincent, 1556.
Uit het Latijn:
Br. II. 82. C l . C o t e r e a u , Le devoir d'un capitaine et chef de guerre, vertaald
door G. du Preau, 1549.

V. Aardrijkskunde.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 83.

A. C o u i l l a r d , Les antiquités et
singularités du monde, 1557 [Du V., 61].

84.

G. P o s t e l , La tierce partie des Histoires
orientales [1e uitg. 1540, 2e uitg. 1560.
Vgl. Du V., 506].

85.

F.A. T h e v e t , Cosmographie du Levant,
1554, 1556.
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86.

Dezelfde, Les singularités de la France
antarctique, 1556.

C.P. B e l o n , Les observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce, Asie,
Judée, etc., 1553.
J. D e s m o u t i e r s , Sommaire de l'origine, description et merveilles d'Ecosse,
1538.
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J. M a c e r , Histoire des Indes 1555 [La Cr., 239] (?).
Het is ook mogelik dat dit een ander werk is, nl. het hieronder genoemde van
Castanheda.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 87.

J. L é o n , Historiale description de
l'Afrique, vertaald door J. Temporal,
1556, 1564. Twee eksemplaren [Graesse,
IV, 162].

88.

M a r c - P a u l , Description géographique
des provinces et villes plus fameuses de
l'Inde Orientale, vertaald door F.G.L.
1556 [Catal. Rothschild, II, 414].

Uit het Portugees:
Br. II. 89.

F r . A l v a r e s , Historiale description de
l'Ethiopie, vertaald door Jean Bellere,
1558.

90.

C a s t a n h e d a , L'Histoire des Indes de
Portugal, vertaald door N. de Grouchy,
1553.

Uit het Latijn:
Br. II. 91. S. M u n s t e r , Cosmographie universelle, Basel, 1552.
C.P. A p p i a n , Cosmographie, vertaald door Gemma Frisius, 1544
* P t o l é m e e , Le grant Almageste.
Du V., 191: ‘La Géographie de Ptolémée translatée en français, écrite à la main
avec cartes illuminées sur parchemin’. Ik vind geen gedrukte franse vertaling vóór
die van 1786, vermeld door Graesse, V, 502.

VI. Godgeleerdheid en godsdienstige lektuur.
1. Oorspronkelike werken.
Br. I. 92.

* Le premier chapitre d'Adam et Eve.
In
Colomb,
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221,
vind ik:
La vie de
nos
premiers
parents.
La Vie
de Adam
et Eve.
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Br. II. 93.

A.B.C. ou instruction chrétienne, où sont traités seulement
aucuns des sept sacrements et quasi expliqués à la manière
des sectaires [Reusch, 304; Du V., 750].

94.

Een franse Bijbel. Twee eksemplaren.

95.

* Chansons spirituelles.
Het is
onmogelik deze
te identificeren;
de titel komt
zeer vaak voor.
Ik noem: G.
Gueroult,
Chansons
spirituelles,
mises en
musique par
Didier Lupi,
1548 (La Cr.,
148); M.A.
Muret,
Chansons
spirituelles
mises en
musique par Cl.
Goudimel, 1555
(Du V., 839).
Vgl. Du V.,
1065, Reusch,
304.

96.

La mappemonde papistique.
A. Sayous,
Etudes
littéraires sur
les écrivains
français de la
Réformation, I,
311: ‘On a
attribué à Th. de
Bèze ...
l'Histoire de la
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Mappemonde
par
Frangidelphe
Escorchemesses
en la cité de
Luce Nouvelle,
par Briffaut
Chassediable. Je
n'ai pu découvrir
ce dernier
ouvrage qui est
de 1567. D'après
la courte notice
qu'on en trouve
dans les
Mélanges tirés
d'une grande
Bibliothèque, la
forme du livre
répond au titre:
c'est une
description
satirique de
l'Eglise romaine,
figurée dans un
planisphère
allégorique, où,
à côté de ses
dix-neuf
provinces,
provinces des
Laïcs papistes,
des Clercs, des
Moines, des
Prélats, etc.,
toutes soumises
à la domination
d'un tyran, qui
est le pape, se
voit le pays des
Calvinistes,
gouverné par
Dieu, Justice et
Raison’. Vgl
Bulletin du
Bibliophile,
1855, p. 94-96;
Du V., 890.
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97.

A. D u Va l , Le miroir des Calvinistes et armure des
Chrétiens, 1559.

98.

* La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Vgl. Reusch,
127. In 1542
verscheen te
Antwerpen bij
Jean Richard
een werk onder
deze titel.
Verkoopcatal.
Fred Muller
7/12 Dec. 1908,
no 788.

99.

P. V i r e t , Le monde à l'empire, 1545 of 1550.
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C. L'art de bien vivre et de bien mourir, 1496, enz. [Du V., 105, Graesse, I, 232].
Vgl. Colomb, 152 en 196: La science de bien vivre et bien mourir, 1527.
N. G r e n i e r , Le bouclier de la foi, 1549, enz.
La Cr., 358, geeft als jaartal 1566 en 1567. Reusch, 118, vermeldt een Bouclier
de la foi chrétienne en forme de dialogue van 1554. Tegen Grenier heeft Barthelemi
Causse een hervormd: Le vrai bouclier de la foi geschreven in 1563. Misschien is
dit laatste hier bedoeld.

2. Vertaalde werken.
Uit het Grieks of Latijn:
Br. II. 100. * Les six dialogues de J e a n C h r i s o s t o m e .
Vertaling, die ik nergens vermeld vond, van D. Joannis Chrysostomi quod multae
quidam dignitatis, sed difficile sit episcopum agere dialogi sex, 1525. Zie Panzer,
VI, 251.
101. Les Psaumes.

VII. Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 102.

L e C a r o n , La Philosophie, 1555.

103.

Dezelfde, La Claire ou de la prudence de droit, 1554.

104.

J. P a p o n , Recueil des arrêts notables, 1558, 1569 [La
Cr., 254, 337] (= C).

105.

P o n t u s d e Ty a r d , Solitaire second ou prose de la
musique, 1552, 1555.
Is in 1587 in
een bundel
Discours
philosophiques
opnieuw
uitgegeven.

106.

* Première partie de la pratique civile.
Is dit:
Damhouder,
Pratique
judiciaire des
causes civiles?
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Vgl hieronder
p. 149: Praxis
rerum civilium.
Brunet, II, 479,
merkt op dat dit
boek in het
Latijn en in het
Vlaams
verscheidene
malen is
uitgegeven
Ook in het
Frans?
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107.

P. d e l a R a m é e , La Dialectique,
1556.

C.G. Boileau, Petit traité des causes criminelles, 1555.
Coutumes générales d'Artois, 1535, enz.
* Ordonnance du style de procédure à Malines.
Le protocole des secrétaires, 1534 [Colomb, 176].
* Le Trésor de pratique.

2. Vertaalde werken.
Br. II. 108. J. I m b e r t , Enchiridion ou bref recueil du droit écrit gardé et observé
en France, vertaald door Theveneau, 1559.

VIII. Exacte wetenschappen.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 109.

J. C a r d a n u s , Les XXI livres de la
subtilité et subtiles inventions, vert. door
R. Le Blanc, 1556.

110.

P. B e l o n , Histoire de la nature des
oiseaux, 1555 (= C).

111.

D. J a q u i n o t , L'usage de l'astrolabe,
1545, 1558.

112.

J. P e l e t i e r , L'Algèbre, 1554.

C. * Portraits d'oiseaux animaux.

2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 113. J.B. P o r t a , La magie naturelle, 1565.
Uit het Spaans:
Br. II. 114. D. d e S a g r e d o , Raison d'architecture antique, 1539, enz.
Uit het Latijn:
Br. II. 115.

G e m m a F r i s i u s , Les principes
d'astronomie
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et cosmographie, vertaald door C. de Boisière, 1556.
116.

M. L e s c o t , La Physionomie, vertaald door N.
Volkyr de Serouille, 1540.
Dit boek
had ook
onder de
mediese
werken
kunnen
worden
geplaatst.

117.

J. O b s é q u e n t , Des prodiges, 1555.

118.

G. R o n d e l e t , La première partie de l'histoire
entière des poissons, vertaald door L. Jaubert, 1558
[Du V., 785].

119.

J. S t o e f f l e r , De la composition et fabrique de
l'astrolabe et de son usage, vertaald door J. de
Mesmes, 1556.

IX. Geneeskunde.
2. Vertaalde werken.
Uit het Italiaans:
Br. II. 120.

Bastiment de receptes. Paris, 1554
[Brunet, I, 697].

121.

G. R u s c e l l i , Les secrets du Révérend
Seigneur Alexis, 1557.

C. * Des divers travaux et enfantements des femmes.

X. Boeken voor het dageliks gebruik.
1. Oorspronkelike werken.
Br. I. 122.

* Le livre de médecine de Monsieur.
Nijhoff, no
1747, noemt
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een
nederlands
medicijnboek
van 1537
Br. II. 123a.

Le Dodechedron de Fortune, door Gruget, 1556.

123b.

Le plaisant jeu du Dodechedron, door Jean Longis en
Robert le Mangnier, 1560 [La Cr., 247; Du V., 676].

124.

A. M i z a u l d , Les éphémérides perpétuelles de l'air,
autrement l'astrologie des rustiques, donnant un chacun
jour par signes très fami-
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liers vraie et assurée connaissance de tous changements de temps, 1554, 1556 (=
C).
Het is onzeker of dit uit het Latijn is
vertaald.

2. Vertaalde werken.
Br. II. 125. L. R u s é , Le Maréchalerie contre la maladie des chevaux, 1533, 1540.
La Croix, 244, noemt: Jean Massé, La grande maréchalerie, 1563, vertaald uit het
Grieks in het Latijn en daarna in het Frans.
C. C h . E s t i e n n e , L'agriculture et maison rustique, 1564.

B. Italiaanse boeken.
I. Fraaie letteren.
a. Gedichten.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 126. El divino P e t r a r c h a .

2. Vertaalde werken.
Uit het Latijn:
Br. II. 127. O v i d i o , Le trasformazioni del messire L o d o v i c o D o l c e , 1553.

b. Prozawerken.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 128. S e b a s t i a n o E r i z z o , Discorso sopra le medagli degli antichi,
Venezia, 1558 of 1559.

III. Geschiedenis.
Br. II. 129. * De la guerra de Campagna di Roma.
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V. Aardrijkskunde.
Br. II. 130. R a m u s i o , Delle navigazioni e viaggi de l'Affrica e terra nova, 1556
[Deel I Afrika, deel III il Mundo nuovo].

VIII. Exacte wetenschappen.
2. Vertaalde werken.
Br. II. 131. J. S c h o n e r o , Tre libri della natività.
Vertaling van Joa. Schoner, De judiciis astrorum et nativitatum libri III, Novimb.,
1536 [Graesse, VI A, 313].

X. Boeken voor het dageliks gebruik.
Br. II. 132. Fred. Grisoni, Ordini di cavalcare e modi di cognoscere le nature de
cavalli, 1552.

C. Spaanse boeken.
I. Fraaie letteren.
a. Gedichten.
Br. II. 133.

Romances nuevamente saccados del Español.
De titel is niet
duidelijk.
Waarschijnlijk
zijn het
romances
‘getrokken’ uit
een of andere
verzameling.
Graesse, II,
481 noemt
Enriquez,
Septima parte
de Flor de
varios
romances
nuevos
recopilados de
muchos
autores, 1595.
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De oudste
verzameling
bij Graesse is
van 1589; zie
aldaar ook VI
A, 153: ‘Il
existe un grand
nombre de
romances
espagnoles
séparées,
imprimées en
caractères
gothiques au
e
XVI siècle’.
Vgl. Wolf,
Ueber eine
Sammlung
spanischer
Romanzen in
fliegenden
Blättern auf
der Univ. Bibl.
zu Prag, 1850.

b. Prozawerken.
C. Palmerino de Oliva, 1511, 1525, 1526, enz.
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D. Latijnse boeken.
I. Fraaie letteren.
a. Gedichten.
Br. I. 134.

Te r e n t i u s (= Br. II).
Het is
onmogelik
deze titel te
identificeren
met een
bepaalde
druk.

Br. II. 135.

G u a l t e r u s , Nabal comedia sacra, 1549 [Creizenach,
Geschichte des neueren Dramas, II, 116].

136.

Ve r g i l i u s .
Het is
onmogelik
deze titel te
identificeren
met een
bepaalde
druk.

C. J o h a n n i s S e c u n d i Hagensis Poemata, 1541.

b. Prozawerken.
Br. I. 137.

A e n e a e S i l v i i Epistolae, 1486 (= Br. II).
In Br. I staat
eigenlik
Opera A.S.,
maar in Br. II
leest men
Epistole;
misschien is
de titel in Br.
I te
beschouwen
als een
algemene,
waartoe o.a.
dit deel, de
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Brieven,
behoort. Het
is niet
waarschijnlik
dat in Br. I de
volledige
werken, in
Br. II slechts
één deel
zouden
aanwezig
zijn.
138.

B o c a s i u s , De claris mulieribus.
In Br. II staat
onder de
latijnse
boeken
‘Johannes
Boccacy in
franchijn’.

139.

Q. A s c o n i i P e d i a n i Commentarii in Ciceronis
orationes, 1477 en 1522 (= Br. II).

III. Geschiedschrijvers.
Br. I. 140.

J o s e p h u s , Opera, 1544 (= Br. II).

Br. II. 141.

* Captivitas ducis Saxoniae.
Vgl.
Clessius, I,
298:
‘Conradi
Oberndorferi
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oratio de
abductis ex
arce
Altenburgia
duobus
Principibus
adolescentulis
Ernesto et
Alberto
Saxoniae
Ducibus a
Conrado
Caufungo
Plagiatio,
Witebergae,
1575’.
Het werk staat
in de
inventaris
onder de
kaarten. Is het
dus wel een
boek?
142.

C a e s a r acephalus.
Het is
onmogelik
deze uitgave
nader te
bepalen.

143.

N i c . M a m e r i a n u s , Catalogus familie totius aule
Cesaree, 1550.

C. B u d a e u s , De asse et partibus ejus libri V, 1515, etc. [Delaruelle, Guillaume
Budé, p. XXIII].
De illustribus dominis de Arkel.
In de boekerij van Otto van Arkel komt een Kroniek van Arkel voor1). In Matthaeus,
Analecta, V, 201, staat een ‘Auctoris incerti De vita et rebus gestis Dominorum de
Arkel’. Zie Muller, Lijst van Noordnederlandsche kronieken, 92.
1) Volgens Foncke (Het Boek, V, 209) is het land van Arkel waarvan Otto van Arkel de titel
draagt het land van Mechelen, maar het is veel waarschijnliker dat Otto, die tot de Hollandse
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Sallustius.
Het is niet mogelik deze uitgave nader te bepalen.

V. Aardrijkskunde.
Br. I. 144. * Liber orientalium regionum.
Dit kan een beschrijving zijn van de scandinaviese rijken. In Het Boek, II, 275 wordt
genoemd een ‘charta regionum orientalium, d.i. caerte van Oostlant’. Vgl. Denucé,
Oudnederlandsche kaartmakers, I, 50.

VI. Godgeleerdheid en godsdienstige lektuur.
Br. I. 145.

A l p h o n s u s a S p i n a , Fortalitium
fidei, 1472 (= Br. II).

familie van Arkel behoorde, de naam van het Hollandse Arkel voerde. Zie Simon van
Leeuwen, Batavia illustrata, 851.
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146.

* Apocalypsis.
Haymon,
Commentaria in
Apocalypsin,
Keulen, 1531. Is
dit het bedoelde
werk?

147.

P. C o m e s t o r , Historia scholastica super novum
testamentum, 1473.

148.

R u p e r t u s T u i c i e n s i s , De divinis officiis libri XII,
Keulen, 1526 [Drucke des XV u. XVI Jht. Lagerkatalog,
J.M. Heberle, Keulen, no. 108, p. 58, no. 981].
Rigoley, VI, 197
vermeldt Petri
Galesinii De
divinis Ecclesiae
officiis.

149.

* Evangelium.

150.

* Johannes Episcopus.
Het is niet uit te
maken welke
schrijver onder
deze naam wordt
verstaan:
Johannes van
Salisbury,
Johannes
episcopus
Hildeshemiensis,
enz.

151.

* Lucas Sirus (= Br. II?).
Ik weet niet wie
hiermee wordt
bedoeld. Sirus
kan betekenen
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Syrus, ‘de
Syriër’. Indien
onder Lucas de
apostel is te
verstaan, dan zou
Sirus verlezen
kunnen zijn uit
Sctus (= sanctus);
in Br. II komt een
Evangelium Luce
et Johannis (H
11) voor, dat in
Br. I ontbreekt.
Br. II. 152.

* Evangelia Mathei et Marci cum commentario.

153.

A n t o n i u s d e R a m p e g o l i s , Liber manualis ac
introductorius in biblie historias figurasque veteris ac novi
testamenti peroptimus aurea biblia vocitatus, 1475.

154.

Testamentum novum E r a s m i , 1516 enz. (Bru., V, 735).

C. Latijnse Bijbel. Twee eksemplaren.
Horae B. Mariae Virginis secundum consuetudinem romanae curiae, 1497, enz.
Hortulus animae.
Zie o.a. in Clessius, I, 120, een uitgave van 1565, en vgl. Reusch, 356 en passim.
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H u g o n i s c a r d i n a l i s Confessio.
Gesner, II, 5 Hugonis cardinalis Opere s. Postilla, 1502; Graesse, III, 385.
Novum testamentum.
C h r . H e g e n d o r f i n u s , De instituenda vita et moribus corrigendis juventutis
Paraenesis christiani 1529. [Panzer, VII, 103].
Paraphrasis de carmine in orationem dominicam.
Het is onmogelik te bepalen welke parafrase hier is bedoeld.

VII. Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid.
Br. I. 155.

A r i s t o t e l e s , Ethicorum libri decem, 1470, enz. (= Br.
II).

Br. II. 156.

B a r t h o l o m e i R o m u l e i Florentini Repetitio in
Legem Nemo potest ss. de Legatis [gedrukt in Repetitiones
in varias juris civilis leges, Venetië, 1608, III, 176 vo].

157.

J. H o p p e r s , De juris arte libri III, 1553.

158.

N i c o l o d e ' T u d e s c h i a b b a s S i c u l u s , Glosae
Clementinae.
Zie geschriften
van deze
schrijver bij
Gesner, I, 36,
38, 46, 47. De
Catholic
Encyclopaedia
citeert van hem
een werk
getiteld In
Clementinas.

159.

F r a n c i s c u s B a l d u i n u s , Cathechesis juris civilis.
Twee eksemplaren.

C. Codex juris civilis.
D a m h o u d e r , Practica in criminalibus.
v. Schulte, Gesch. der Quellen und Liter. des kanonischen Rechts, III1, 681 en
682, noemt: Damhouder, Practica rerum criminalium. Brunet, II, 479, vermeldt:
Practique et enchiridion des causes criminelles, 1554 of 1555, eveneens van
Damhouder.
Dezelfde, Praxis rerum civilium [Bru., II, 479]. Vgl. no 106.
Dezelfde, Praxis criminalis. Zie hierboven.
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VIII. Exacte wetenschappen.
Br. I. 160.

T h . v a n C a n t i m p r é , Liber qui
dicitur bonum universale de
proprietatibus apum (= Br. II).
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Br. II. 161.

F u c h s i u s , De plantarum historia, 1542, enz.
De oudste
titel is: De
historia
stirpium
commentari.

C. C l . P t o l e m a e i P e l u s i e n s i s mathematici Operis quadripartiti liber,
Venetië, 1484 [Graesse, V, 499].

IX. Geneeskunde
Br. II. 162.

C o r n e l i u s C e l s u s , De medicina libri VIII, 1478, enz.

163.

Dioscorides.
De eerste uitgave
in het Grieks is
van 1499, de
eerste in het
Grieks en Latijn
is van 1529, de
eerste latijnse
vertaling is van
1478.

164.

J. F a r n e l i u s , De naturali parti medicinae. Venetië, 1547.
[Verkoopcatal. Fred. Muller, Bibl. van der Corput, 1911, no.
399].

165.

A. M u s a , L. Apuleji de medicaminibus herbarum liber I,
1537.
Clessius, I, 251,
vermeldt een
uitgave van 1577
van
Componendorum
medicamentorum
externorum pars
I.

C.A. M u s a ad Maecenatem suum de bona valetudine conservanda instructio,
1558.
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X. Boeken voor het dageliks gebruik.
C. * Dictionarium latino-gallicum.

E. Nederlandse boeken.
N.B. De scheiding tussen nederlandse en duitse boeken is niet altijd met zekerheid
te maken, evenmin als tussen oorspronkelike en vertaalde werken.

III. Geschiedschrijvers.
1. Oorspronkelike werken.
Br. I. 166.

Kroniek van Brederode.
In het archief
van Brederode
(Oud-Holland,
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1914, 249) wordt
vermeld:
‘Handschrift op
papier, 159
ongenommerde
bladen, geschreven
door meerdere
handen in de XVIe
eeuw, met gekleurde
beginletters, wapens
en portretten,
bevattende o.a. de
kroniek van de
Heren van
Brederode door Br.
Jan van Leiden ....
gedrukt bij
Matthaeus,
Analecta, I, 587’.
Indien het in de
inventaris vermelde
werk manuscript is,
dan zou het
vereenzelvigd
kunnen worden met
deze kroniek, die
eerst in 1698 is
gepubliceerd.
Muller, Lijst van
Noord-Nederl.
Kronieken, 89,
vermeldt een
Chronicon
illustrium
dominorum de
Brederode (tot
1482). De Wind,
Bibliotheek der
Nederl.
Geschiedschrijvers,
219, noemt:
Bockenberg,
Historia et
Geneologia
Brederodiorum van
1587, ‘meestal
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nageschreven uit
Jan van Leiden’.
Br. II. 167.

* Calendarium historicum.
[Zie bijv. Denucé,
II, 186; Cl., II, 245;
Reusch, 416].

168.

* Drie genealogieën van Mansvelt.
Over de
verwantschap der
Brederodes met het
geslacht Mansvelt,
zie blz. 87, n. 4.
Waren de hier
genoemde
genealogieën
misschien kaarten,
en niet boeken?

169.

* Een korte Kroniek gemaakt als een kaart.
Vgl. A.P. Gassar:
Chronycke waarin
als in een tafel
cortelic begrepen
wort alle 'tgene van
't beginsel des
werelds..., 1533
[Nijhoff, Alph. reg.
i.v. Cronijcke, en
Nijhoff, Catal. no.
306, p. 36].

C. * Een roomse grote Historie.
Een kleine Kroniek van Holland, Zeeland en Friesland.
Is dit de zgn. Divisiekroniek, waarover zie Muller, Lijst van Noord-Nederl. Kron.,
19, en Het Boek, IV, 161? Muller, ibidem, 34, noemt onder de kleine kronieken ook:
Petrus Curtius, Chronycke van Holland, Zeeland, Friesland, geschreven in 1530,
uitgegeven in 1638. Als de in C vermelde kroniek manuscript was, dan zou ook deze
bedoeld kunnen zijn.
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2. Vertaalde werken.
Br. II. 170.

J. S l e i d a n u s , Van de vier monarchiën, 1558.
Graesse, VI A,
421, noemt
deze uitgave
een
nederlandse
vertaling van
Sleidanus' De
quatuor
summis
imperiis
Babylonico,
Persico,
Graeco et
Romano In de
inventaris van
1685,
(Oud-Holland,
XXXII, 196)
komt een
latijns
eksemplaar
van Sleidanus
voor. Vgl.
Inleiding, p.
22.

V. Aardrijkskunde.
C. De Wonderlijke historie van de Noordersche Landen.

VI. Godgeleerdheid en godsdienstige lektuur.
Br. II. 171.

* Die Kintheit unses Heeren Jesu Christi.

172.

Het Nieuwe Testament.
Is dit het te
Vianen
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gedrukte
Testament,
waarover
men zie
onze
Inleiding,
p. 22?
173.

G e o r g i u s W i c e l i u s , Van beden, vasten ende
aalmoesen.
[Het
origineel
Vom Beten,
Fasten und
Almosen is
van 1535].

C. Een rozegaard van de bevruchte vrouwen, 1516, 1550.
Zie Nijhoff, no 1037, en Cat. bibl. préc., no 358. Over de betekenis van rozegaard
(lat. rosarius) voor ‘verzameling preken of verhandelingen’, zie Notices et Extraits
des manuscrits, XXXIX, 2e partie, p. 514.
Zekere Psalmen.

VII. Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid.
Br. II. 174.

* Een praktijkboek.
Het is niet uit
te maken
welk werk
hier wordt
bedoeld In
1573 vind ik:
Ph. Wielant,
Practijcke
civile
(Antwerpen,
van der Loo),
maar of
daarvan een
oudere druk
bestond is
twijfelachtig.
Misschien is
het een latijns
werk
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geweest; vgl
hierboven, p.
149, onder
C; behalve
de aldaar
genoemde
werken van
Damhouder
zou dan ook
in
aanmerking
komen: Joh.
Petrus de
Ferrariis,
Practica
nova
judicialis,
Lyon, 1477,
of
Lanfrancus
de Oriano,
Practica
aurea et
excellens
judicibus,
advocatis,
notariis,
practicisque
omnibus
oppidoque
necessaria,
Venetië,
1541.
Eindelik zou
onder de
naam
Praktijkboek
ook een
medies werk
kunnen
worden
verstaan en
dan zou
kunnen
bedoeld zijn
o.a
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Faventinus,
Practica
medicinalis,
Venetië,
1546.
175.

J. S a l w e c h t e r , Het boek van exceptiën in den rechte,
1557 [Verkoping van G. van den Have bij Fred. Muller,
Dec. 1905, p. 187, no. 1408].

176.

* Een tractaat van criminele zaken.
Is dit een
vertaling van
Damhouder,
Practica
rerum
criminalium
(zie p. 149)
of van
Boileau,
Petit traité
des causes
criminelles
(zie p. 142)?

C. Instruktie van den Hove van Holland, Zeeland en Friesland, 1517, 1531(?)
[Moes, Amsterd. Boekdrukkers en Uitgevers, IV, 385; Nijhoff, no 1764].
Leenboek van Beverweerd.
Leenboek van Jaarsveld.
Ordonnantie van Utrecht.

VIII. Exacte wetenschappen.
Br. II. 177.

R e m b e r t D o d o n e u s , Kruid-boek, 1554.
Indien
hiermede
inderdaad
een
nederlandse
vertaling is
bedoeld van
het werk
van
Dodoneus,
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dan kan het
die van
1554 zijn,
waarover
men zie
Graesse, II,
416.
178.

* Wonderwerk van alle dieren (vgl. no. 210).

IX. Geneeskunde.
C. * Een remedie jegens die peste [vgl. Bru., IV, 1210].

X. Boeken voor dageliks gebruik.
Br. I. 179. * Het schaakspel [vgl. Bru., VI, 635].
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F. Duitse boeken.
I. Fraaie letteren.
a. Gedichten.
2. Vertaalde werken.
Uit het Latijn:
Br. II. 180.

O v i d i u s , Methamorphoses.
Graesse, V,
81, citeert
uit 1545 een
uitgave der
vertaling
van
Albrecht
van
Halberstadt,
verbeterd
door G.
Wickram
van Colmar.
Een andere
vertaling
van 1564,
zie aldaar.
Vgl.
Graesse, V,
91. Zie
Catal. Bibl.
Maatsch. v.
Lett., I, 301,
en Kalff,
Letterk.
XVIe eeuw,
II, 179, over
de nederl.
vertaling
van Borluit.

b. Prozawerken.
2. Vertaalde werken.
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Uit het Italiaans:
Br. II. 181. Cento novelle J o h a n n i s B o c c a t i i , 1490, enz. [Graesse, I, 452].

III. Geschiedschrijvers.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 182.

Des grossen gemeinen Conciliums zu Constanz
gehalten kurze... Beschreibung [Draudius, 561].

183.

Hoffgerichts Ordnung des Erzstiffts Meintz, 1572(?)
Deze titel
staat bij
Draudius,
462. De
datum is
te laat
voor onze
inventaris
en ook de
titel komt
niet
geheel
overeen.

184.

General Chronica, das ist wahrhafte eigentliche und
kurze Beschreibung .... geistliche und weltliche
regiment, 1581(?)
De datum
is te laat
voor onze
inventaris
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en de titel komt niet geheel overeen. Zie Georgius. Draudius, 546, citeert een andere
General Chronica.

2. Vertaalde werken.
Br. II. 185.

Plutarchus.
Graesse, V,
364,
‘Plutarchus
Teutsch’,
1534,
vertaald
door Boner.
Ibidem:
‘Plutarchus
van
Cheronea,
1541’. Het
is onzeker
welk werk
van
Plutarchus
in Br. II
voorkwam.
Zie over de
nederlandse
vertalingen
van de
Moralia, die
niet ouder
zijn dan
1603, Het
Boek, V, 1.
De oudste
nederlandse
vertaling der
Levens is
van 1616,
naar ik vond
in margine
in het
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eksemplaar
van
Draudius
der
Koninklike
Bibliotheek.
Vgl. nog
Clessius, II,
247 en 287.

V. Aardrijkskunde.
1. Oorspronkelike werken.
Br. II. 186.

S e b . F r a n c k , Weltbuch: Spiegel und
Bildnisz des ganzen Erdbodens in vier
Büchern, 1533 [Graesse, II, 627].

2. Vertaalde werken.
Br. II. 187.

F e r n . C o r t e s i i , Von dem newen Hispanien, 1550.
Graesse, II,
278. De titel
van het
origineel
van 1532
dezer
vertaling is:
De insulis
nuper
inventis ad
Carolum V
Ferd.
Cortesii
narrationes.

188.

S e b . M u n s t e r , Cosmographie oder Beschreibung
aller Länder.... 1550 (vgl. no. 91).
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VI. Godgeleerdheid en godsdienstige lektuur.
Br. II. 189.

Catechismus.

190.

E r a s m u s , Von der Zunge(?).
Is dit een
duitse
vertaling
van
Lingua
van
Erasmus
(1526)?
Een
nederl.
vertaling
ver-
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scheen in 1602,
1618, en 1632 onder
de titel Lingua dat
is de Tonge, enz.
191.

* A n d r e a s E r i t i u s , Von Verbesserung des gemeinen.

192.

S e b . F r a n c k , Die Gulden Arch, 1538.

193.

Dezelfde, Das verbüthschiert mit sieben Sigeln verschlossene
Buch, 1539.

194.

C h r i s t . H e r z o g uit Wurtemberg, Confession.
De latijnse titel is:
Christophorus Dux
Wirtumbergensis,
Confessio, 1561.

195.

L u t h e r , Postilla minorum [Draudius, 324].
Een nederlandse
vertaling: Postille
op die Epistelen
ende Evangelien,
1523, bij Nijhoff, no
82 Bibl. Le Long.

196.

Dezelfde, Gründliche erbauliche Auslegung der grossen und
kleinen Profeten, 1546 [Georgius, Suppl. I, 238].

197.

Dezelfde, Die sieben Büss-psalmen mit deutscher Auslegung,
1514 [Gesner, II, 61].
Een nederlandse
vertaling verscheen
in 1520: Die seven
penitentie-psalmen.

198.

Nachfolgung Christi [talloze duitse vertalingen].

199.

* Das Buch Jesus Syrach.
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Clessius, II, 62:
‘Joan Steurlein, Das
Buch Jesus Syrach
nach der Version
Lutheri, 1581. Is in
onze inventaris de
vertaling van Luther
bedoeld?
200.

Een Psalmboek.

201.

Die Sontages Evangelia.
Van Luther?
Graesse, IV, 304,
vermeldt: Luther,
Hauspostill über die
Sontags- und der
vornehmsten
Fest-Evangelia,
1547. Vgl. andere
verklaringen van de
Evangelieën van de
Zondag bij Clessius,
II, 27, 31.

202.

* Tugendspiegel der hoch- und weltfesten.
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VII. Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid.
2. Vertaalde werken.
Br. II. 203.

A r i s t o t e l e s , Problemata.
Graesse,
I, 220,
citeert
naar
Panzer, I,
206, een
duitse
vertaling
van 1492,
die
dikwijls
is
herdrukt.
In de
boekerij
van
Marnix
was een
uitgave
van 1571.
Vgl.
Draudius,
656.

VIII. Exacte wetenschappen.
Br. II. 204.

* Der Architecture Vornehmste.
Waarschijnlik
een vertaling
van Vitruvius.
La Cr., 70,
citeert een
Epitome ou
extrait abrégé
des dix livres
d'architecture
de Marc Vitruve
Pollion van D.
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Bertin, in
samenwerking
met J. Guardet.
205.

C a r d a n u s , Offenbarung der Natur und natürlicher
Dingen, auch mancherley subtiler Wirkungen, 1559.
Graesse, II, 45.
De titel van de
inventaris doet
denken aan een
nederlandse
vertaling, maar
die ken ik niet.

206.

L. F u c h s , Den nieuwen Herbarius, 1543 [Bibl.
Hulthemia, I, 6193].

207.

C. G e s n e r , Vogelbuch.
De lat. uitgave
is van 1557. In
de Oranje
Nassau-Boek.,
no. 283, wordt
een duitse
uitgave van
1581 vermeld.

208.

A l b e r t u s M a g n u s , Thierbuch, 1545.
Of wordt das
Buch der
Heimlichkeiten
bedoeld? Zie
Graesse, I, 56.

209.

* G a l l u s S p a n d i n c k , Aritmetica.
Burger,
Amsterdamsche
Rekenmeesters,
vermeldt op p.
19 een
Arithmetica van
Claes Pietersz.,
die zegt dat er
geen hollands
rekenboek
bestond.
Daarentegen
zegt Cantor,
Gesch. der
Mathem., II,
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561:
‘Rechenmeister
gab es damals in
Deutschland wo
man hinblickte’.
Op p. 562
noemt hij een
zekere Gallus
Spänlein.
210.

* Vielderlei wunderbarlich Tier.
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X. Boeken voor het dageliks gebruik.
Br. II. 211.

R e u s c h l e i n , Hippiatria [Clessius, II,
273].

Boeken welker plaats niet is aan te wijzen.
Br. II. 212.

Centuria syntaxium.
Du V., 1015:
‘Syntaxes artis
mirabilis in libris
septem digestae Syntaxeon artis
mirabilis alter
tomus in quo
omnium
scientiarum et
artium tradita est
epitome, unde
facilius istius
artis studiosus de
omnibus
propositis possit
rationes et
ornamenta
rarissima
proferre’.
Verband met de
Centuriae
Magdeburgenses
is
onwaarschijnlik.

213.

Grundliche und wahrhafte Beschreibung.

214.

Von Gebuere und Billicheit.

215.

Luterivius.
Staat dit voor
Vitruvius? Cf. no.
204.

216.

Wahrhafte Historia und Beschreibung.
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217.

Wunderwerck und Wunderberchen bung.
Is hier sprake van
een
‘wonderberg’?
Joh. Carll
graveerde den
‘Wunderberg, so
im Bisthum
Bamberg
zwischen
Ebermannstadt
und Gaiseldorff
ligt und
Truderleien
genannt wird,
den 22 Febr.
1625 mit
schröcklichem
Krachen
aufgethan und
von einander
gerissen hat’
(Sammlung H.
Lempertz,
Keulen, 1904, p.
221, no 3060)
Bung staat voor
Buch, evenals in
no 186.

218.

Wunderwerck XII buck.

219.

een deel boeken ongebonden daar geen begin aan werd
bevonden, van kleine importantie.
Waren dat
incunabelen?

C. Een boek van het Legele(?) sandt gemaakt bij broeder
Aert Marmannus van Aelst.
Een klein Hoogduits boekje.
Een papieren boek... eenen calengier.
Historie......
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Muziek.
Br. II. 1.

* Een deel tabulature en muziek,
ondereen in Duits en Latijn.

2.

* Tien oude geschreven muziekboeken,
geschreven.

3.

* Nog enige kleine muziekboekjes.
C. Epitaphium van mijnen here den grave van Buren in drie partijen in muziek.
Vijf partijen zangboeken.
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Bijvoegsel III.
Kaarten.
Gebruikte werken.
Catalogue of the printed maps, plans and charts in the British Museum, 1885.
La Croix du Maine. Zie bij Boeken (Bijvoegsel II).
Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn (uitgave
der Antwerpsche Bibliophilen, no. 27 en 28), 1913.
Fred. Muller, Remarkable Maps of the XVIth, XVIIth and XVIIIth centuries,
1894-1899.
Niermeyer, Zur Geschichte der Kartographie Hollands in den drei vorigen
Jahrhunderten (Program Erasmiaans Gymnasium), 1893-1894.
Nordenskjöld, Facsimile-Atlas, 1889.
Pinchart, Archives des Arts, Sciences et Lettres, II, 310. [Hierin is de catalogus
van een verzameling kaarten van Viglius van Zuichem van 1575 afgedrukt].
Du Verdier. Zie bij Boeken.
Wieder, Nederlandsche Historisch-Geographische Documenten in Spanje
(Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijksk. Genootschap, 2e Serie, XXXI
[1914] en XXXII [1915]). De cijfers der bladzijden uit de extra-affevering van
de jaargang 1915 zijn kursief gedrukt.

N.B. Kaarten die zeker na 1567 zijn verschenen worden buiten beschouwing gelaten.

A. Land- en Zeekaarten.
1. We r e l d k a a r t d o o r O r o n t i u s .
Viglius: Integra orbis descriptio per Orontium, impressa Parisiis ao 1536.
Facsimilé bij Nordenskjöld. Vgl. Wieder, XXXII, 21.
2. We r e l d k a a r t (latijnse titel). Twee eksemplaren.
Viglius: behalve de wereldkaart van Orontius komen bij hem voor: een
latijnse kaart van 1534,

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

161
uitgegeven te Zurich, een franse van 1547, een van 1549 door Vopelius
en een van 1569 door Mercator. Deze laatste had ook reeds in 1538 een
wereldkaart gemaakt (Wieder, l.l., p. 787). Oudere nederlandse
wereldkaarten worden vermeld door Wieder, l.l., p. 782. Zie aldaar, p.
785, over de wereldkaart van Gastaldi (1546). Denucé, II, 18, spreekt over
die van Ortelius (1564) en Wieder, l.l., p. 2, over de wereldkaarten die
voorkomen in de Lafreri-atlassen.
3. Z e e k a a r t (latijnse titel).
Viglius: Une charte de la grande mer, twee eksemplaren. In de lijst van
Ortelius (bij Nordenskjöld afgedrukt) komt voor: Laurentius Frisius,
Cartam universalem marinam (ut vocant) alicubi in Germania (1522).
Nordenskjöld reproduceert een Hydrographia sive charta marina, van
1513. Een hollandse zeekaart van de Atlantiese Oceaan uit de XVIe eeuw
vermeldt Wieder, l.l., 783. Nicolas de Nicolay heeft een Europa marina
gemaakt (Denucé, II, 39). Vgl. no 4.
4. D e s c r i p t i o n a v i g a t i o n u m .
In de Catalogus van Lafreri staat een Descrittione della navigatione di
tutta l'Europa, en in één der atlassen een Navigatione di tutta l'Europa et
parte dell' Africa et dell' Asia, Rome, 1572. Van Nicolas de Nicolay komt
in de rekeningen van Plantijn voor een kaart Navigation de Nicolaus
Nicolay (Denucé, II, 160) en Navigation Orient. de Nicolai (ibidem, 310).
5. E e n k a a r t v a n d e n i e u w e e i l a n d e n , v o o r a l g e m a a k t o p d e
winden.
Deze kaart is met de hand getekend. Een windroos komt op verscheidene
kaarten van de XVIe eeuw voor.
6. E u r o p a (latijnse titel). Verscheidene eksemplaren.
Viglius: Europa descriptio per Gerardum Mercatorem. Deze kaart is van
1554 (Denucé, II, 297; Wieder, l.l., 787).

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

162
7. H e t N e d e r l a n d . Twee eksemplaren, waarvan één manuscript.
Volgens Denucé, I, 60, heeft in 1551-1552 Jacob van Deventer een kaart
van al de Nederlanden vervaardigd. Volgens Wieder (l.l., 3) was dit een
kaart in handschrift.
8. H o l l a n d .
Viglius: Een groote chaerte van Hollandt, gedruckt ao 1542. Dit zal de
kaart van van Deventer zijn; zie Niermeyer, l.l., 13, die 1543 als datum
geeft, terwijl Denucé (I, 59) 1540 noemt. Bij Viglius staan twee andere
kaarten die hier niet in aanmerking komen. Over een kaart van Holland
van 1556 zie Wieder, l.l., 295, en, over een van Bos van 1558, Denucé,
II, 35 en Wieder, l.l. Bij Muller is deze laatste kaart gereproduceerd (no
15).
9. G e l d e r l a n d . Twee eksemplaren.
Viglius: 1) Geldriae ducatus descriptio per Jacobum Daventriensem, ao
1543. Zie Niermeyer, p. 13, die 1542 als datum opgeeft; 2) Ejusdem
descriptio per Christianum Sgrotium, impressa per Hieronymum Cocum.
Deze kaart is van 1563. Zie Denucé, I, 130. Over een kaart van Bos van
1558, zie Denucé, II, 35.
10. H e t l a n d v a n A r c k e l .
11. V l a a n d e r e n . Twee eksemplaren, het tweede ‘een kleine kaart’.
Viglius: Flandriae descriptio per Gerardum Mercatorem. Deze kaart is
van 1540 (Denucé, II, 296). Over een kaart van Bos van 1555, zie ibidem,
36, en Wieder, l.l., 295; deze laatste vermeldt nog een kaart van 1558, ook
door Tramezini gegraveerd.
12. L a G a u l e b e l g i q u e 1).
Viglius: Galliae belgicae descriptio, impressa

1) Hieronder verstaat men het land ‘entre le Rhin du costé d'Orient, Marne vers midi, Seine du
costé d'Occident et la grand mer oceane vers septentrion’ (zie deze verklaring op de kaart
van Frankrijk door Orontius, bij Nordenskjöld).
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Antverpiae apud Hieronymum de Jode, ao 1566. Dit is de kaart van J. en
L. van Deutecom, (Denucé, I, 174); het kan de onze niet zijn, daar die
frans is. Denucé (I, 90) spreekt van een kaart van Gallia Belgica, vermeld
bij Ortelius, die misschien van Gilles Boileau de Bouillon is en die identies
kan zijn met een kaart ‘Belgica Liffrinc’ (naam van de drukker) van 1558.
Wieder (l.l., 295) noemt deze kaart onder de door Tramezini gegraveerde.
Een andere kaart van Carolus Clusius vermeldt Denucé, II, 46.
13. F r a n k r i j k e n z i j n f r o n t i e r e n .
Viglius: 1) Galliae descriptio in membrana; 2) Deseription de la France
ou Gaule imprimée par Arnoult Nicolai, Antverpiae; 3) Description des
Gaules avec les confins; 4) Ejusdem alia descriptio per Orontium. Deze
laatste is van 1536 (Denucé, I, 73). Onze kaart is, volgens de titel, identies
met de derde van Viglius; deze kan van de hand zijn van Jean Jolivet, die
haar in 1560 uitgaf (Denucé, ibidem), terwijl La Croix du Maine een
uitgave van 1565 noemt onder de naam: Description de la France et des
Gaules et ses confins.
14. Ve r m a n d o i s . Twee eksemplaren.
Joh. Surhonius, Vermanduorum Regionem, 1558 (Denucé, I, 28).
15. H e t l a n d v a n B o u l o g n e , h e t g r a a f s c h a p G u i n e s 1), h e t l a n d
v a n O y e 2) e n d e s t a d C a l a i s .
Viglius: Description du pays de Boulonnois, de Guines et ville de Calais.
Deze kaart is waarschijnlik die van Nicolas de Nicolay, van 1558; zie
Catal. Brit. Mus: Caletensium et Bononiensium Ditionis accurata delineatio
a Nicolao Nicolai 1558 (vgl. over Nicolas de Nicolay, nos 3, 4 en 37, en
Denucé, I, 229). Deze kaart wordt ook vermeld in de lijst van Ortelius
(Nordenskjöld, p. 129).

1) Ms. Guide.
2) Oye ligt tussen Calais en Grevelingen.
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16. D u i t s l a n d (latijnse titel). Twee eksemplaren.
Bij Viglius komen tien kaarten van Duitsland voor, waaronder twee met
een aanwijzing: 1. een beschrijvinghe van Duytschlandt, gedruckt bij Jan
Liefrinck (Denucé, I, 98); 2. een beschrijvinghe van Duytschlandt, impressa
ao 1541, bis. Andere kaarten zijn: die van Christophorus Pyranius,
Germaniae Tabulam, 1548 (Denucé, II, 39), die van Gastaldi, 1552
(Wieder, l.l., 6), welke in Catal. Brit. Mus. met het jaartal 1562 voorkomt,
en een van F. Bertel van 1562 (Catal. Brit. Mus.). Zowel Wieder (l.l., 295)
als de Catal. Brit. Mus. vermelden nog een kaart van Tramezini van 1553.
17. H e t G r a a f s c h a p M e u r s .
Catal. Brit. Mus.: Mürs comitatus per J.J. Mercatorem.
18. E n g e l a n d .
Viglius: 1) Britaniae descriptio, impressa Parisiis, apud Hyeronimum
Gourmontium, 1549; 2) Britanniae descriptio, impressa Parisiis, 1549;
3) Alia ejusdem descriptio, impressa Parisiis, ao 1545. In Lafreri-atlassen
komen kaarten voor van 1556 en 1558. Zie Wieder, l.l., p. 4 en
Nordenskjöld, p. 123. Denucé vermeldt een kaart van Engeland, Schotland
en Ierland van Jan Molijns van 1549 (II, 38) en, uit 1564, die van Mercator
(II, 298).
19. I t a l i ë (latijnse titel).
Viglius: 1) Italiae descriptio, in magna forma; 2) Ejusdem alia descriptio,
impressa Antverpiae, ao 1564. Zie Wieder, l.l., 8, waar een Lafreri-kaart
van Gastaldi van 1561 wordt genoemd (vgl. Denucé, I, 175).
20. P i é m o n t . Twee eksemplaren.
Viglius: 1) Pedemontana descriptio, impressa apud Hieronimum Cocum,
ao 1552; 2) alia ejusdem descriptio, in membrana; 3) Savoye ou Piemont;
4) Piemont avec Nisse. Zie voor de eerstgenoemde (van J.G. Septala)
Denucé, I, 125. Wieder (l.l., p. 10) noemt kaarten van 1564, 1566 van
Gastaldi,
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1567 uit Lafreri-atlassen. In Catal. Brit. Mus. zijn kaarten van Gastaldi
van 1556 en 1566, deze laatste dus identies met de Lafreri-kaart van dat
jaar.
21. S i c i l i ë .
Wieder (l.l., p. 12) vermeldt een kaart van Gastaldi van 1544 in
Lafreri-atlassen. Vgl. Denucé, I, 126, die een kaart van J. Cock noemt,
van 1553, welke een navolging is van die van Gastaldi. De Catal. Brit.
Mus. bevat een kaart van Gastaldi van 1566.
22. S p a n j e (latijnse titel).
Viglius: Hispaniae descriptio, imprimée à Paris, 1548. Deze kaart wordt
vermeld door La Croix du Maine Zij is van J. de Gourmont (vgl. no 18).
De Catal. Brit. Mus. bevat een kaart van Gastaldi van 1554, en nog andere
o.a. van 1559, 1560, 1566. Bij Wieder (l.l., p. 4) twee Lafreri-kaarten van
1558 en 1561, en (ibid., p. 295) een kaart van Tramezini van 1559. Vgl.
Nordenskjöld, p. 126.
23. H o n g a r i j e (latijnse titel). Twee eksemplaren.
Viglius: 1) Descriptio antiqua et mutilata facta per Petrum Apianum,
1528; 2) Descriptio per Jacomo de Castaldi, impressa in Venetia, ao 1546;
3) alia descriptio, facta ao 1566. Wieder noemt een kaart van Tramezini
van 1559 (l.l., p. 295). Denucé (I, 98) vermeldt een kaart door Hans
Liefrinck van 1566. In Catal. Brit. Mus. kaarten van 1558 en 1559, en bij
Muller vindt men een kaart van J. Sambucus van 1566 (Parts V-VI, no 23).
24. G r i e k e n l a n d (latijnse titel).
Viglius: Descriptio totius Greciae per Nicolaum Sophianum. Vgl. over
deze kaart Denucé, II, 110; zij is ouder dan 1550; het Britsch Museum
bezit een eksemplaar van 1552. Wieder (l.l., p. 12) vermeldt kaarten uit
Lafreri-atlassen van 1558 en 1561. In Catal. Brit. Mus. bevindt zich een
kaart van F. Bertel van 1564, die gereproduceerd is bij Muller (Parts V-VI,
no 25).
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25. T u r k i j e .
Viglius: Turcia. Volgens Denucé (I, 127) verscheen in 1555 bij Cock een
kaart van Gastaldi.
26. H e t H e i l i g e L a n d (latijnse titel). Twee eksemplaren.
Viglius: 1) Terrae Sanctae descriptio, per Christianum Sgrotum, ex
observatione et peregrinatione magistri Petri Lackstein, impressa ao 1556;
2) La nuova et esatta descrittione della Soria et della Terra Sancta, aereis
formis expressa. Mercators kaart is van 1537 (Denucé, II, 295). Postel,
Description et carte de la Terra Sainte, dateert van 1553 (Denucé, II, 58).
Zie over de Lafreri-kaarten Wieder, l.l., p. 14. Kaarten van het Heilige
Land waren talrijk (Denucé, I, 19).
27. P e r e g r i n a t i o P a u l i .
Zie over de kaarten van Petrus Apianus en Orontius Finaeus, Denucé, II,
109.

B. Stedenkaarten.
28. d e Va a r t , d.i. Vreeswijk.
29. A n t w e r p e n (een papieren kaart).
Viglius: 1) Beschrijvinghe der stadt van Antwerpen met 't kasteel, verlicht
wezende; 2) Dezelve stadt noch eens gedruct, bij Symon Cock. Denucé
vermeldt een kaart van Cock van 1557 (I, 121) en een plan van 1565 van
Virgilius Bononiensis en Cornelius Graphaeus (II, 52). Wieder (l.l., p. 2)
spreekt van ‘enkele plattegronden van Antwerpen sedert 1550’.
30. Plan (of schilderij?) van Cay.
Is hiermede bedoeld Caix, een plaatsje aan de Somme, arrondissement
Montdidier? Ik vind niet vermeld dat het een rol heeft gespeeld in de oorlog
van 1557 en 1558. Voor ‘Calais’ kan het geen schrijffout zijn, daar dit
toen Cales werd gespeld. Is het een lapsus voor Cambray, waarvan J. van
Deventer een plattegrond heeft vervaardigd (Wieder, l.l., p. 170)?
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31. A u g s b u r g (kaart of schilderij?)
32. L o n d e n .
Denucé (I, 20) noemt een kaart van Londen die in 1559 bij Plantijn werd
verkocht. Hij vermeldt ook (I, 122), als kaart van Londen, een die bij
Viglius voorkomt als: Lugdunum impressum Antwerpiae apud H. Cocum,
ao 1550; maar dit is zonder twijfel een kaart van Lyon; hij staat bij Viglius
dan ook onder de kaarten van Frankrijk. Wieder spreekt over deze kaart,
l.l., p. 184.
33. Ve n e t i ë .
Kaarten van Venetië worden vermeld in een rekening van Plantijn van
1567 (Denucé, II, 156). Wieder (l.l., p. 16) noemt een Lafreri-kaart van
1567, die echter ouder kan zijn.
34. R o m e .
In 1555 maakte Jacob Bos een plan van Rome (Denucé, II, 36). Wieder
(l.l., p. 16) vermeldt kaarten van 1557 en 1561, en noemt er (ibidem, p.
295) een van Travezini. Nordenskjöld reproduceert een kaart van 1574,
waarvan de platen van 1561 en 1562 dateren. Het is twijfelachtig of hier
moeten worden vermeld: 1) Viglius: Romae Territorium (Donucé, I, 96;
II, 153); 2) La Campaigne de Rome van Boileau de Bouillon (Denucé, I,
95); 3) Territorio di Roma van F. Bertel van 1563 (Catal. Brit. Mus.).
35. N a p e l s .
Een Lafreri-kaart van 1566 (Wieder, l.l., p. 18), en een van Tramezini
(ibidem, p. 295).
36. P i a c e n z a .
In Catal. Brit. Mus. wordt genoemd: Piaseza (Venetië? 1565?)
37. C o n s t a n t i n o p e l .
Een Lafreri-kaart, bij Wieder (l.l, p. 20). La Croix du Maine zegt (p. 352)
van Nicolas de Nicolay (geb. 1517): ‘Il a fait plusieurs cartes et descriptions
géographiques .. avec le plan relevé de la cité de Constantinople’. Vgl. no
15.
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38. J e r u s a l e m .
Een Lafreri-kaart van 1567 bij Wieder (l.l., p. 20).

C. Krijgskaarten.
Als zodanig zijn, behalve de hiernavolgende kaarten, waarschijnlik ook te
beschouwen: nos. 12, 14, 15, 30 en 36(?)
39. B e l e g v a n H a n .
Dit had plaats in Sept. 1557; de vesting is door de Spanjaarden genomen
na Saint-Quentin. In 1557 verschijnt bij Plantijn een plan van Han van
Van den Wijngaarde (Denucé, I, 30; op p. 123 spreekt Denucé van een
plan van Han van 1557 dat bij Cock is verschenen).
40. D e s l a g v a n V l a a n d e r e n .
Is dit de slag van Grevelingen? Zie het volgende nummer.
41. E e n k l e i n b e l e g v a n d e s l a g v a n G r e v e l i n g e n .
Onder de Lafreri-kaarten, Catal. no 106: Rotta di Granvellinies; kaart no
124 te Madrid: Bataglia 1558 Gravellina (Wieder, l.l., p. 22). Muller,
Historie-platen, vermeldt onder no 457 een plan van Grevelingen.
42. B e s c h r i j v i n g v a n h e t T u r k s e l e g e r i n e e n k a a r t .
Onder de Lafreri-kaarten, Catal. no 112: Ordinanza che tiene il Turco per
combattere; kaart no 132 te Madrid: Ordinanza esercito turchesco 1556
(Wieder, l.l., 22). Ik noem deze plaat hier, en niet onder de schilderijen,
omdat het ook een soort krijgskaart is.
43. P a p i e r e n k a a r t v a n e e n l e g e r (= 42?)
Niet in te delen.
44-46. Drie papieren kaarten.
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Lijst der termen die in de noten zijn besproken.
(De cijfers geven de bladzijde aan).

A.
achtendeel 109.
afgesedt 89.
accoord 68.
accord 43.
anticquage 48.
aper, p. 1141).
avant-bras 46.

B.
basse 92.
basken 112.
basconter 69, 95.
beleg 90.
bendage 49.
blanc (ouvrage) 46.
boucqués 46.
boxens 89.
bolscan 99.
bonnet 56.
bords (par petits) 59.
bossette 49.
boulonner 42.
bouter 44.
brigilie 69.
broduré 57.
bruloftspype 69.
Brunswijks (op zijn) 117.
buelmes 80.
busseaulx 41.

1) Ik heb verzuimd dit interessante woord in een noot te vermelden. De betekenis ‘onbeheerd’,
die in R. van Utr., Gloss., wordt verondersteld, past zeer goed op onze plaats. Zie Verdam,
i.v. apergoet en hapergoet.
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C.
chanfran 45.
chapperon 56.
cincke 69.
cincroer 63.

D.
decoupé 58.
deske 73.
deseulz 58.
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E.
edick 78.
eyckenwater 115.
ellemette 45.
encassé 41.
escuissét 46.
eslevé 42.
eslevés (boutons) 57.
esrondelle 45.
esse (à manière de) 57.
estuyét(?) 49.

F.
fanchengel, fauthengel 98.
fauvisage 68.
ferdegael 67.
figuré 58.
flambe (épée à) 48.
flavelen 98.
flessche, flesse 79, 80.
flute 47.
forme 49.
Franckefoerts (glas) 117.
frigié 55.

G.
gebacken (aangezicht) 85, 115.
gedrayde (slange) 91.
gegruseerd 118.
geconterfeyt 115.
gelaessen 79.
gemaect (bed) 65.
gesmede (ms. gesneden) 91.
getaele 81.
getau 107.
getton 45.
gewagens 92.
gewonden (slange) 91.
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glaesde 115.
gousset 46.
gratlangue 45.
gravé 58.

H.
haak 79.
hacque 47.
hael 98.
hand(d)weel 68.
hantpype (hautpijpe, d.i. houten pijp?) 69, 95.
hekeltoorn 67.
helmet 45, 80.
hoeyen 81.
de Hooiwagen 90.

I.
innegeleydt 95.

C.
cabuisson 40.
caffa 56.
camer 109.
capparenchon 49.
cappe 57.
kastbed 66.
kincken 100.
Clabecque (diamants de) 42.
knevelstaaf 62.
knoppert 118.
Col des Anges 41.
confituren 96.
cretser 109.
crocnois 43.
cruysbeelttafellaken 110.
cruysken 98.
curraetsen (ms. curruetsen) 82.
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custode 42.
custodie 63.
quartier 91.

L.
lade 91.
layen 96.
leer 80.
lemit 117.
lit 118.
loyen 71.

M.
mache 48.
mailié (or) 58.
meelcruyt 77.
menute 42.
minnecamer 101.
minuteesch 79.
morgensterre 80.
Moriaen 67.

O.
oircussenblat 110.
ocksoy 109.
ontsloopt 65.
overhemelt 65.

P.
papegai 44.
pecq 49.
petite 44.
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pichier 45.
pierre 42.
pignier 44.
pingnes 44.
pylote 80.
pipe 41.
pype 80.
piquiét 43.
placart 45.
plat (bouton) 57.
pleckpapier 119.
poengertgen 117.
poulverin 43.

R.
rabat (ms. raperbat) 94.
rayen 105.
raket 108.
rekeninge 104.
ridtmes 80.
robe 56.
robette 57.
royer 116.
rolbed 66.
rolkoetse 66.
rompe (van muskaten) 62.
rondelle 116.

S.
saion 55.
scheye 117.
schuifbed 66.
senglé 56.
serges 44.
serure 47.
simme 104.
sittekist 103.
scort 46.
slachbal 79.
slange 91.
smoltgen 118.
somerkoetse 66.
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spaense (deken) 64.
spaense (stoel) 70.
speelwagen 82.
stopsel 98.
stuksken 113.
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T.
table (diamant de) 40.
taftaf 56.
tamborinpype 69.
tanné 58.
tapete 69.
tijckt 99.
toertbecken 68.
trenchioir 42.
trogbed 66.
turks mes 62.
turkse boog, pijl 80.
twecrne 114.

U.
urewercken.

V.
Vaart (de) 69.
veldbed 66.
veldkoetse 66.
velu 57, 59.
Venusberg 83.
vergette 44.
vertrek 95.
viole 82.
vuermuyser, viermijser 911).
vuurpant 114.

Z.
zackpype 68.
1) Ter aanvulling van de noot vermeld ik nog hgd. Mórser, naast Tummter, dat misschien
hetzelfde woord is als (vaar)muiser (zie Götzinger, Reallexicon der deutschen Altertumer,
i.v. Artillerie: ‘Tummter sind Mörser kleineren Kalibers’). Ik dank deze aanwijzing, evenals
verscheidene andere, aan Mr. J.G.C. Joosting.
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Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen,
Medegedeeld door Fred. Oudschans Dentz.
Zooals reeds in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap,
deel XIX (1898)1), door den heer George Edmundson is medegedeeld in zijn inleiding
op ‘Verhaal van de inneming van Paramaribo 16652) door generaal William Byam’,
berust in het Britsch Museum een verzameling handschriften, bekend als Sloane
MSS. 3662, alle van de hand van majoor John Scott en omstreeks 1667 geschreven.
In één daarvan3) beschrijft Scott het land Guyana en de verschillende kolonisaties,
ten slotte de verovering van Suriname, de 14de daarin behandelde kolonie, door
Abraham Crynssen, de herovering door de Engelschen en ten slotte de teruggave
dezer kolonie aan de Staten van Zeeland op 30 April 1668. In 1887 liet de Honourable
N. Darnell Davis van Georgetown (Britsch Guyana) hiervan een afschrift maken,
welk stuk werd gedrukt ter gelegenheid van de Venezuela-British Boundary Case.
Aangezien dit stuk in Nederland nog niet gedrukt was en dus minder bekend,
meende ik dat het in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap
eene goede aanvulling zou zijn van de in 1898 opgenomen Bijdrage van Rev.
Edmundson, dat hoofdzakelijk de inneming van Paramaribo behandelt, terwijl

1) Blz. 231.
2) Bedoeld is 1667.
3) Geheeten ‘Description of Guiana’.
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het thans volgende handschrift daarvan weer enkele aanvullingen geeft, welke, met
door mij in het Rijksarchief aangetroffen belangwekkende stukken, de bijzonderheden
onzer kennis der verovering van Paramaribo (en Suriname), waarvan in 1917 het
250-jarig jubileum werd herdacht, vollediger maken.
Het gedrukte afschrift van Scott's ‘Description of Guiana’ werd mij in Suriname
geschonken door den Britschen vice-consul, Rev. W.L. Kissack, M.A.
Over Scott zelf nog enkele bijzonderheden, welke worden gevonden in Timehri1),
het tijdschrift van ‘The Royal Agricultural and Commercial Society of British Guiana’.
‘Major John Scott was a Soldier-planter. He was appointed on the 29th of August
1668, to be the King's-Geographer. Of his chequered career much information will
be found in the Bodleian Library, at Oxford, in Rawlinson MSS. A 175, A 178 and
A 241. He seems to have been a thorn in the flesh of that curiosity of Humankind
Samuel Pepys, of Diary fame.
Whatever Scott's personal character may have been, he possessed an accurate
knowledge of the English settlements in the West-Indies, and the whole of the Sloane
MSS. 3662 is a valuable contribution to the early history of Barbados, Trinidad,
Tobago, Grenada, and Guiana’.
Ofschoon door de professoren Burr en Jameson getracht werd, ten behoeve van
de United-States commission Scott's geloofwaardigheid in twijfel te trekken2) bij de
Venezuela-British Guiana Boundary arbitration, welke in Parijs plaats had naar
aanleiding van het op 2 Febr. 1897 te Washington geteekende verdrag tusschen de
Vereenigde Staten van Venezuela en de Regeering van Groot-Brittannië en Ierland,
is het aan Rev. G. Edmundson gelukt om op heldere en gedocumenteerde wijze

1) ‘Early English Colonies in Trinidad’: Timehri, vol. XI, New Series, June 1897, part. I, p. 11.
2) U.S.C. Report I 62-4, 172-8; II 133-8. Venez. case III 358, 362-1. Counter case I 36-8; II
62-5.
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de juistheid aan te toonen van Scott's mededeelingen1).
Scott, die, zooals hij in de voorrede van zijn stuk zelf zegt, altijd een beminnaar
van aardrijkskunde en geschiedenis is geweest en van zijn jeugd af het voornemen
had gekoesterd een uitvoerige beschrijving van geheel Amerika samen te stellen,
was op niet minder dan 126 eilanden in den Atlantischen Oceaan geweest en had
een groot deel van Guyana doorreisd.
Zijn methode om inlichtingen over zijn onderwerp te verkrijgen was:
‘I made it my business to purchase or borrow all the history and Journalls that I
could heare, whether Lattin, Itallian, Spanish or Portugais, French, Dutch or in our
Language, wherein I may say I have by reason of generall generous conversation
had luck extraordinary, and herein what paines I have taken, what cost I have been
att is so Notorious, that over and above the knowledge of a great number of Gentlemen
which I have been obliged too for a communicatien of printed books, Manuscripts,
Pattents, Commissions, and papers relating to those parts, the many booksellers of
England and Holland will doe me Right to testifie my continuall inquisition’.
De algemeene juistheid van Scott's ‘description’ kan nog worden gestaafd door
ze te vergelijken met een ander handschrift uit het eind der 17de eeuw (Sloane MSS.
Brit. Mus., 2441) geheeten: ‘An account of His Maj.ties island of Barbados’.
In zijn studie: ‘The Dutch in Western Guiana’ zegt Edmundson nog: ‘It is clear
then in the narrative given by Scott of the early history of the Dutch colonies in
Western Guiana that we are dealing with the narrative of a contemporary, familiar
with the localities about which he was writing, conversant with all the literature upon
the subject, including documents and journals in manuscript, and having exceptional
opportunities for personal commune with men intimately acquainted for a long

1) George Edmundson, The Dutch in Western Guiana, in English Historical Review 1901, vol.
XVI, p. 640-675.
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period with the country and its history. It is further important to note that the work,
which was never published and of which only a fragment was committed to paper,
was a long cherished design, the preparation for which was scientifically thorough
and carried on for years, and that it is impossible to attribute to the writer any motives
of political partisanship, or any other aim than that put forth by himself “of giving
new accounts from observations of my owne (or such living testimonies as I could
credit) touching those places which have not been sufficiently sett forth by any man
before me.”’
F.O.D.

Description of Guiana.
This countrey is bounded between the two great rivers (not onely of America) but
of the known world, for Danube, Rhine, Ganges, Kyam1)1), Nilus, Gambo2), Rio Plato
it selfe doth not boast of such lenth, such vast islands within its armes, nor any of
the other, for lenth and breadth; both rivers are crossed with ye Eaquanoctiall Line,
and its confines endures the sunns darts, being twice a yeare a perpendicular in his
motion from south to north.
The river Amazones bounds this Province on ye southeast, whose north Cape hath
onely 38 minutes of north latitude and 335 degrees of longitude, counting from St.
Michael's, one of the Azoras islands. Oranoque bounds it on the north-west, whose
Sotherne Cape hath eight degrees and 40 minutes of latitude, and 322 degrees of
longitude. Between these two rivers Guiana fronts 230 leagues on the Atlantic Ocean:
both these rivers agree and meet in the latutide of four degrees south from the Equator,
as the author hath beene Informed by the concurrent storys of the natives at those
parts, and by the two greatest travailors that ever were

1) Zie de Aanteekeningen hierachter blz. 188 vlgg.
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in Guiana of Christians. The one was one Matteson, borne at Gaunt3), that had managed
a trade 22 yeares for the Spaniard from ye Citty of St. Thome in Oranoque, with the
Shahones42), Sepoyes33), and Occowyes41), whose habitacions are 200 leagues south-west
from St. Thome, neare the mountaines of the sunne, where they have great riches.
The other was one Hendricson4), a Switz by nation, that had served some Dutch
merchants in those partes 27 yeares in quality of a factor with the upland Indians of
Guiana. Both these persons happened to be prisoners to the author in his voyage to
Guiana, 1665. These men both agreed that two branches of the rivers only mett, and
that afterwards Oranoque stretched it selfe westward above 800 miles, and would
by noe meanes agree with ye discription given by Count Pagan5) in his History af the
Amazones in that particular.
It is beyond all controversy that Guiana hath been time out of mind ye station of
ye Carrebs6), and all the Indians on the island owe their oridginall from thence, and
differ in language onely, as ye inhabitants of the Islands of Jersey, Garnsey7), &c.,
doo from the inhabitants of France, and the opinion of their comeing from Florida
is very fond and ridiculous to all persons that know the nature of the winds and
currants in those parts.
But in pursuance of the discription of this countrey, know that it abounds with
many spacious rivers, rivalets, and creeks, which I have endeavoured with great care
to describe in ye chart, with their latitude and longitude in the two boundaries-Cape
North, the Northerne Cape of the great Amazone and Cape Brema, the Southern
Cape of Oronoque, by which all ye rest may be measured. For instance, between
both the mentioned Capes 28 leagues raiseth or depresseth a degree of latitude without
any considerable error. The course being nearest north-west and south-east, together
with ye habitacions of the distinct natives of that spacious province, which, I hope,
may be of singular use as well as for delight.
The rivers and lakes of Guiana are stored with thirty
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distinct species of fish that are very good for food; their woods with ye buffloe8),
elke9), and severall sorts of deere; their savanoes, especially near the head of the river
Parma, are stored with wild cattle; and in all places great plenty of cassava, of which
they make their bread, poetatoes, yams, and other rootes. Heer is, indeed, everything
necessary for life. But forasmuch as I designe to sattisfie the world in a particular
piece touching the distinct species of beasts for foode and of prey, foule10), fish, trees,
plants, and all insects, therefore I think it not proper to enlarge upon them in this
place. But it's certaine nature hath been in most partes of Guiana very prodigall of
her bounty.
I shall proseed to mencion heere, first, the commodities; secondly, the deseases it
is most incident to, and in what parts; thirdly, the best judgment I could make of
what number there ar of natives, how many of each other nacion, and where they
inhabite, havienge11), besides my owne observacions, taken measures from the
aforemencioned Mr. Hendrickson and Matteson and journalls I fortuned to meet
with; fourthly, what nations of Europe have from time to time settled there, and what
fortune they have had.
The commodities of Guiana are gold, silver, annotta12) (a dye), rich gumms, balsoms,
honey, wax, specklewood13), fustick14), many phisickall druggs, sugar, cotton, and
rice.
It hath been observed that from the river Amazones to Sinamare the people are
strangely affected with ye gout and dropse, and not free from other diseases. From
Sinamare westward to Curranteen15) greatly infected with pestilentiall feavers and
agues, and a certaine sweating disease to follow, attended with numbness in the
joynts. When it is most raging it is a most strang, violent feavour, burning within,
and yett the whole blood coole without, and the feet and hands very could and dry;
but it hath not the same opperation on all, nor ar the natives much trubled with these
distempers, but the Europeans.
From Curranteen to the west side of Dissekeef16) the
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natives, as well as others, are strangely troubled with the Indian-pox, which hath till
of late yeares broke out into great plotches17) and scabs, which they use to dry up
with the milkey quallity of a tree, produced from the young twigs and leaves. In few
dayes the scabs will be dryed up, and there would remaine onely an akeing in the
joynts, which they cured themselves of by batheing their joynts with an oyle produced
of bereyes18) from the same tree. But those that live neare the English, Dutch, or
French, and drink wines or strong waters, finde quite different simptoms, the disease
payning much inwardly, and the antient remedies will not effect the cure, which often
inwraps them in great difficulties.
From Dissekeeb to Awarabish19), a river on the west side of Oranoque, I observed
the inhabitants to be full of children, and subject (but as in all other healthful countries)
to noe raging distemper, except it be in rainy weather, and then they are subject to
sore eyes. Women that keep much within are not troubled with the distemper, nor
men that use much exercise. The river water of Guiana is not soe healthful as wells
and springs that ar kept from branches and leaves of trees that have a poysonus
quality, with which ye rivers, especially those that came from the high lands and run
farr, are greatly troubled with.
The most numerous nacion of Indians in Guiana are ye Careebs, and these are
inhabited in Aricare20) about 6,000 Careeb families. In Wiapoca21), Macorea22), and
Abrewaco23), 11,000 Careebe families.
In the River Marrawina24), about 800 Careeb families, and up the same river, and
towards the head of Sinnamar25) lives about 1,400 Paricoates26), the great masters of
poyson in America. They pretend to poyson fountaines, are a people very formall,
marry ever with their owne nation, have little commerce but for their poyson, which
they sell to other nacions. The Careebs have some judgment in ye art of poisoning
their arrowes, and are great masters in the cure, but short of these people.
In Suranam27), Commowina28), Suramaco29), Copenham30), and Currianteen31) are
about 5,000 Careeb
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families, and there lives in Suramaco and the upper parts of Suranam about 1,400
Turroomacs32) and up Curianteen about 1,200 Sapoyes33).
From the west side of Curianteen to Wina there lives about 8,000 families of
Arawagoes34), the best humoured Indians of America, being both very just and
generous minded people, and in little villages by the sea side lives about 400 families
of Warooes35) in Maroca36) and Wina, and in the islands of Oranoque River, and neare
the mouth of that river, lives about 5,000 families of Warooes, the only shipwrights
of those partes, for all the great periagoos37) are made by them. They make their
vessells, their cordage, sayles, hammocks, bread, and drinke all of one tree. They
likewise make great periagoos of another wood called white wood. They differ from
all other Indians in life and manors (have nothing for delight, whilst all other Indians
are great lovers of fine gardens, drinking, danceing, and divers other pleasures), are
a people bloody and trecherous, and not to be conversed with, and therefor I advise
all people that sayle into those partes to discource with the Waroos nation with their
armes in their hands.
From Wina to the utmost part of Awarabish38), on the West syde of Oranoque and
the rivers Oronoque, Poraema39), and Amacora40), are about 20,000 Careebs families.
The Occowyes41), Shawhouns42), and Semicorals43) are great powerful nacions, that
live in the uplands of Guiana, either under the Line or in South lattitude, and there
hath none soe converced with them as to make a judgment of them as to their numbers.
But its most certaine they are setled in a most fertile countrey and cover a vast
tract of land, beginning at ye mountaines of the Sun on the West and North, and
extending them selfes to Rio-negroe, 500 miles South and East, a famous river that
emties itselfe into the great Amazone. They have a constant warr with some nations
on the islands in the Amazones, and are often gauld44) by the willey45) Carcets, who
often, when they are ingaged abroad, visett their townes to their noe small prejudice.
And thus much of the natives.
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The first Christian that ever attempted to sett footeing on Guiana to the southward
of Oranoque, was Pedro de Acosta, a Spaniard, with two small carvils46), 300 men,
anno 1530, setled in Parema47), was drave thence by the Indians the same yeare, many
slaine, and their goods and chattles become a booty to the Careebs.
The second Colonie was setled at Cayan48) by Gasper de Sotelle, being one hundred
and 26 families, from Spaine, anno 1568, but were expelled by the Careebs and
Paracoates, anno 1573.
The third setlement was by three ships from France at Wiapoca, anno 1607, and
being 400 men, began to plant tobacco, and to thinke themselves secure, and too
franckly to converse with the natives: they were all cut off anno 1609, except a few
marriners.
The fourth Colonie was of 160 families from France, landed at Cayan, and fortified
themselves anno 1613. The Parecoates begun to offer them friendship: they were in
few months many destroyed and the rest forct to quitt the place and retire to France.
The fift Colonie49) consisted of two hundred and eighty Zealanders with two small
ships, landed theire men at Cayan, anno 1615, but could not bring the natives to a
trade, were often gauled by the Indians and were at lenth forced to quit their poste:
returned to Zealand the same yeare.
The sixth Colonie was undertaken by one Captain Gromweagle50), a Dutchman,
that had served the Spaniard in Oranoque, but understading a companie of merchants
of Zealand had before undertaken a voyage to Guiana, and attempted a settlement
there, he deserted the Spanish service, and tendred himself to his owne countrey,
which was accepted, and he dispatched from Zealand, anno 1616, with two ships
and a galliote, and was the first man that tooke firme footeing on Guiana by the good
likeing of the natives, whose humours the gent' perfectly understood. He erect a
fort51), on a smal island 30 leagues up the River Disseekeeb, which looked into two
great braches of that famous river. All his time the Colonie flourished; he managed
a great trade with the
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Spaniards by the Indians with great secrecy, he was a great freind of all new Colonies
of Christians, of what nacion soever, and Barbadoes oweth its first assistance both
for foode and trade to this man's speciall kindness, anno 1627, at what time they
were in a miserable condition, he dyed anno 1664 and in the 83rd yeare of his age; a
welthy man, having been Governor of that Colonie 48 yeares. In this Colonie the
authour had the good fortune to meet with some injenious observaciones of the former
Governor of what had been transacted in Guiana in his time, to whome the world is
obliged for many particulars of this story.
The seaventh was a small factory at Berbishees52) about ye yeare 1624, is now a
strong garrison and belongeth to two merchants of Flushing, Myn Heer Van Ree and
Myn Heer Van Pear53); a place that abounds with excellent horses and chattle, and is
a good factory for annotta dye and druggs.
Sir Walter Raleigh's54) first voyage, 1598(5), and his last unfortunate voyage, 1618,
and the business of Mr. Harcourt55) at Wiapoca, and writt being with their owne penne
I shall say nothing of them, onely that if Sir Walter Raleigh had lived he would have
left matter for a gratefull story. He left soe good and so great a name behind him
with the native Indians in those parts that the English have often been obliged to
remember with honour.
The eight Colonie was a ship and a barque from France, which landed their people
at Meriwina, anno 1625. The next vessell that came could heare noe news of their
Collonie, and were, without all dout, distroyed by the natives.
The ninth Collonie was three ships from Rochell, anno 1626, with 534 men, some
women and children; they settled at Suramaco, lived three years in peace, but
sicknesse falling amongst them and the Indians being troublesome those few that
were left, deserted the Collonie and went to St. Christophers.
The tenth Collonie was two ships and a small vessell from France, anno 1639,
with 370 men setted at Sura-
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maco, and the yeare after came to them from France many famillies. They lived
peaceably untill the year 1642, at which time they had great supplies of men,
ammunicion, and provision from France, grew careless, spred themselves to Suranam
and Curanteen, had differance with ye Indians, and were all cut off in one day.
The elleaventh Collonie was one Mr. Marshall, with 300 families of English
imployed by the Earle of Warwick, &c., who settled Suranam, Suramaco, and
Curanteen, anno 1643, lived peaceably untill the yeare 1645, at which time they
espoused the quarrell of the French and were cut off by the natives.
The twelfth Collonie was of Dutch, setled by the Zealanders in the rivers
Borowma56), Wacopow, and Moroca haveing been drawn off from Tobago, anno
165057), and ye yeare58) following a great Collonie of Dutch and Jewes, draw of from
Brazile, by the Portugaize settled there, and, being experienced planters, that soone
grew a flourishing Collonie.
The thirtheenth Collonie was of French, at Suramaco and at Chyan, were the
greatest part cut of by the Careebs and Saepoys, anno 1649.
The fourteenth Collonie was at Suranam anno 1650, about 300 people of the
English nacion from ye Island of Barbados under the Collonie of one Lieut.-Collonel
Anthony Rowse, a gentleman of great gallantrie and prudence, and of long experience
in ye West Indies; his making a firme peace with the Indians soone after his landing,
and, reviveing the name of Sir Walter Raleigh, gave the English firme footeing in
those parts, and it soone became a hopeful Collonie.
These people had the accommodacion of a ship from Francis Lord Willoughby59),
of Parham (then at the Barbados), and the loane of a parcell of Indian trade; the Lord
Willoughby settled a plantacon amongst them at Suranam, another at Comowina,
upon which he disburst at least 26,000 pownds.
Anno 1654, Lieutenant-Collonel Rowse haveing established this Collonie, left it
in a flourishing condicion and in perfect peace with the Indians, and one Major
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William Byam60) was chosen Governor, a judicious gentleman, and in ye condicion
it stood dayly increaseing untill the yeare 1660, at which time His Majestie being
happily restored to his just rights, Francis Lord Willoughby (amongst other pretencies
in the West Indies) layde claime to Suranam by vertue of a compact with ye first
settlers, and in consideracion of his great disbursements in those parts. And although
there was some difference in that point between the inhabitants and his lordship, it
passed61) in favour of his lordship, and Lawrence Hide, Esq., second sonn to the Earle
of Clarendon, as lord proprietors of that province, under the appellacion of Willoughby
land. But Major Byam was continued Deputy Governor to the proprietors, and was
commissionated Lieut.-Generall of Guiana.
Anno 1665, the Lord Willoughby sayled from Barbados to Suranam, and upon
his lordship's arrival a contagious sickness began at the town called Tararica62), and
spread itselfe all over the Collonie swept away many people, and, dureing his stay
at Suranam he had like to have been murthered by one Mr. Allen63), who was of
opinion his lordship coveted his estates. Mr. Allen was charged with blasphemy
before his lordship arrived in those parts, but cleared of the fact, yett (in his lordship's
sence) held strange opinions as that there could be no subjects held lord proprietors,
because it both clipt the wings of monarchy, and infringed the liberty of the subject;
Mr. Allen cutt of two of the Lord Willoughby's fingers and wounded him the head,
expecting at the same stroake to have slaine him, and afterward poysoned himselfe.
Severall people this yeare left Suranam, strange jealousies haveing possest them,
which brake out into great discontents, which his lordship indeavoured to satisfie
them in by a kinde messuage sent to the Collonie by one Capt. John. Parker, which
proved effectuall.
The same yeare in the month of October, ye author haveing been commissionated
Commander in Chiefe of a small fleet, and a regiment of soldiers for the attaque of
the Island Tobago, and severall other settlements in
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ye hands of the Netherlanders, on Guiana, as Moroco, Wacopow, Bowroome, and
Dissekeeb, and having touched at Tobago, in less than six months had the good
fortune to be in possession of those countries, and left them garrisoned for His
Majestie of Great Britaine, and sayled thence for Barbados, where, meeting with ye
news of ye eruption of war between the two Crownes of England and France,
endeavoured to persuade Francis Lord Willoughby to reduce those severall small
garrisons into one stronghold, and offered that was the way to make good our post
in those parts, haveing to doe with two potent enemies, but his lordship that was His
Majesties Captain-Generall in those parts, was of another opinion, and before he
imbarqued on the unfortunate voyage for the reducing of St. Christophers, in which
designe, he perished by a hurricano, the wayes he had prescribed for supplyes, to the
forementioned garrisons proved ineffectuall, and they were lost the yeare following
to the Dutch after they had indured great misery, in a long siege by the French.
In the month of March, 1665, Lieutenant-General Byam, in pursuance of an order
from Francis Lord Willoughby, commissionated one Capt. Peeter Wrath (a Kentish
gentleman), with a party of men and vesselles, to attaque the Dutch Collonie of
Aprowaco, which was prosecuted with successe. In August following, Capt. William
Cowell, from Suranam, took the French Collonie of Sinamare, sacked the place, and
brought them away prisoners. This yeare the English could boast of the possession
of all that part of Guiana abutting on the Atlantick Ocean, from Cayan on the
south-east to Oronque on the north-west (except a smal colony on the river
Berbishees), which is noe lesse than 600 English miles.
In February, 166664), one Capt. Abraham Crynsens65) arrived at Surinam, with a
fleet of seaven sayle from Zealand, where the Colonie, for want of suplies, and beeing
discontended, and haveing been greatly afflicted with sharp sickness, and dispaireing
of any reliefe, surrendered66) themselves to the High and Puissant
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States of Zealand67)68)69) upon the articles heertofore insarted in Wm. Byam's narrative
of the State of Guiana.
Anno 1667. In the month of Aprill, Capt. Crynsens sayled from Suranam, for the
takeing in of the Island Tobago leaving Capt. Ram70) commander of his land force
and Governor for the Lords of Zealand in Surinam.
In August next Henry Willoughby, Esq. Commanderin-Chiefe, accompanied with
Sir John Harman, their land force one regiment of foot, their fleet consisted of nine
sayle, departed from Barbados for the attaque of ye island Cayan, under the command
of Monsieur de Leisle71), Governor there for the French King. In September following
they arrived there; and the place soon became a subject of their mercy. They sacked
the place, carried away some of ye people prisoners, but left the greater part seised
of the island, but little to defend themselves with against the natives, as the French
have complayned since.
From thence, in October, they sayled to Suranam, a river and countrey seaventy
leagues north west from Cayan, layd close seige to the fort by sea and land, and after
a sharpe encounter (both sides sustaining losse) Capt. Ram72), Governor for the States
of Holland, was forced to surrender to the sayd Henry Willoughby, Esq., who in few
dayes left the Colonie, carrying Capt. Ram and his soldiers prisoners to Barbados,
and leaving the fort and Colonie under the command of one Collonell Barry.
In January Henry Willoughby returned from Barbados to Suranam and there
distroyed some plantations, and removed a great part of the Collonie to the Island
St. Iago, or Antigo, putt Collonell Barry by his Government, and Commissionated
in his stead one Segt. Major James Banister, an inhabitant of the place.
Between the first retakeing of this Collonie from ye State of Zealand and this
month of January, the Lords of Zealand had dispatched to Suranam divers ships to
ascertain their interest, but were denyed possession, at which the State Agents made
many protestacions, and sent home to Zealand many complaints, where occasioned
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the Lords Ambassadors of the Nether lands, then in England, to make their addresses
to his majestie for reperacion, which after due proofe of the fact his majestie concented
to73), and likewise dispatched a second order74), for the delivery of the sayd Province,
to which order William Lord Willoughby yielded obedience, and Captain Abraham
Crynssens, in the right of his masters, the Lords of Zealand, was putt in full possession
of all the Province, called Willoughby Land, ye 30th Aprill, 166875)76).
Copie naar Sloane MSS., 3662, fol. 31b. British Museum, Londen.
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Register.
De cijfers verwijzen naar de bladzijden; die met een sterretje voorzien, naar de
aanteekeningen.

A.
Accawaus, 41*.
Acosta, Pedro de, 181.
Afra (Aphra), 59*, 60*.
Allen, 184, 59*, 63*.
Amacura, 40*.
Amazone, 176, 178, 180, 54*.
Amucu, 54*.
Andriessen, Jan, 69*.
Anglesey, Lord, 73*.
Anotta, 12*.
Antigua, 186, 59*, 60*.
Anville, d', 54*.
Aprowaco, 185.
Approuaque, 23*.
Arricarri, 20*.
Arrowakken, 34*.
Atlantische Oceaan, 175, 176, 185.
Awarabisch, 19*, 38*.
Azoras islands, 176.

B.
Bacon, Lord, 54*.
Bannister, James, 186.
Bannister Kreek, 62*.
Barbados, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 59*, 73*, 74*.
Barry, Colonel, 186.
Baryma, 39*.
Basilier, 69*.
Behn, Mrs, 59*, 60*.
Benckelaer, Jan Hendriksz, 4*.
Berbice, 52*.
Berbishees, 185.
Boumerona, 66*.
Bowroome, 185.
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Brakel, Mr. Dr. S. van, 49*.
Brazilië, 183, 54*.
Brasyl, 66*.
Breda, 74*.
Brema, Cape, 177.
Bridget (St.-, Santo, Saint-), 62*, 63*.
British Guiana, 174, 54*.
Burr, 174.
Byam, William, 173, 184, 185, 186, 60*.
Byam, Eduard, 60*.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

211

C.
Caraïben, 179, 180, 181, 183, 6*.
Caraïbische eilanden, 59*.
Carlisle, Graaf van, 59*.
Cayan, 181, 185, 186.
Cayenne, 22*, 48*, 72*.
Ceuvelaer, 69*.
Charles II, 61*.
Christophers, St.-, 182, 185.
Chyan, 183.
Clarendon, Earl of, 184, 59*, 61*.
Commewijne, 183, 28*.
Condamine, la, 54*.
Coppename, 30*.
Corantijn, 15*, 31*.
Cowell, William, 185.
Crijnssen, Abraham, 173, 185, 186, 187, 59*, 60*, 66*, 69*.
Curranteen, 178, 183.

D.
Danube, 176.
Dartmouth, 55*.
Davis, Darnell, N., 173, 63*.
Devonshire, 54*.
Diseekeeb, 179, 181, 185.
Dorado, El, 54*.

E.
Eaglesfield, Elisabeth, 60*.
Edmundson, George, 173, 174, 175.
Elinck, Bastiaan, 69*.
England, 185, 187, 54*.
Essequibo, 16*, 54*.
Evertsen, Evert, 69*.

F.
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Ferant, 71*.
Florida, 177.
Flushing, 182.
France, 182, 185.

G.
Gambia, 2*.
Ganges, 176.
Gent, 3*.
Georgetown, 173, 63*.
Grande Bretagne, 76*.
Grenada, 174.
Groenewegen, Aert Adriaensen, 50*.
Groot-Brittannië en Ierland, 175.
Guernsey, 7*.
Guiana, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 185,
Guyana, 173, 75*.

H.
Harcourt, Robert, 55*.
Harman, Sir John, 186, 60*, 72*.
Hartsinck, 33*, 61*.
Haughton, Henry, 59*.
Hendricson, 178, 4*.
Hendrix, Willem, 69*.
Hendryck, 4*.
Hyde, Lawrence, 184, 59*, 61*.
Holland, 75*.
Horstman, Nicholas, 54*.
Humboldt, Von, 54*.
Huybert, Justus de, 75*, 76*.

I.
Ierland, 175.
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J.
Jago, St.-, 186.
James I, 54*.
Jameson, 174.
Jang tse Kiang, 1*.
Jersey, 177.
Johnson, Afra(Aphra), 60*.
Johnson, John, 59*.

K.
Karel I, 59*.
Karel II, 59*.
Keymis, Lawrence, 20*, 26*, 54*.
Kissack, W.L., 174.
Kijkoveral, 51*.

L.
Lécy, Chevalier de, 71*, 72*.
Londen, 75*.
Louis, St.- (Fort), 71*.

M.
Manao del Dorado, 54*.
Marshall, 183, 62*.
Marshallskreek, 62*.
Matteson, 177, 178.
Marrowijne, 24*.
Mazarin, 5*.
Mecouria, 22*.
Meertens, Salomon, 69*.
Meriwina, 182.
Michael's, St.-, 176.
Middelbourg, 76*.
Misson, Jean, 76*.
Moor, De, 69*.
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Moruca, 183, 185, 36*.
Morice, 73*.
Mulert, F.E. Baron, 65*.

N.
Navarre, Henri de, 54*.
Nederland, 75*.
Negro, Rio, 180, 54*.
Netherlands, 187.
Nilus, 176.
North, Cape, 177.

O.
Oppenheim, Samuel, 57*.
Orinoco, 19*, 20*.
Oranoque, 176, 177, 179, 180, 181, 185.
Oudschans Dentz, 62*, 63*, 75*.
Oxford, 174, 54*.
Oxfordshire, 55*.
Oyapock, 55*.

P.
Padeus, Johannis, 68*.
Pagan, Graaf, 5*.
Paracuttos, 181, 26*.
Paramaribo, 173.
Parima, 47*, 54*.
Parham, Willoughby of, 59*, 63*.
Parker, Capt. John, 184.
Parijs, 174, 75*.
Pere, Van, 53*.
Pepys, Samuel, 174.
Pirmeriba, 66*.
Plato, Rio, 176.
Pomeroon, 56*, 57*.
Praet, Jan Jacob de, 69*.
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Q.
Quajana, 69*.
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R.
Raleigh, Sir Walter, 183, 54*.
Ram (Rama, Raem), Maurice de, 70*, 72*.
Ree, Van, 182.
Rhine, 176.
Rochell, 182.
Rodway, James, 63*, 74*.
Rowse, Anthony, 183, 59*.

S.
Sapayos, 183, 33*.
Saramacca, 180, 29*.
Schomburgk, Sir Robert Herman von, 54*.
Scott, John, 173, 174, 175.
Serenamie, 69*, 73*.
Sinamary, 178, 185, 25*.
Sotelle, Gasper de, 181.
Spaine, 181.
Storm van 's Gravesande, Laurens, 54*.
Suramaco, 182, 183.
Suriname, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 27*, 59*, 66*, 73*, 74*, 76*.

T.
Tabago, 174, 183, 184, 186, 66*.
Thome, St.-, 177.
Thorarica, 62*, 63*.
Trinidad, 174.
Throckmorton, Elizabeth, 54*.
Turroomacs, 32*.

V.
Venezuela, 173, 174.
Verdiest, Daniel, 69*.
Vereenigde Staten van Venezuela, 175.
Verulam, Lord, 54*.
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W.
Wacopow, 183, 185.
Warraus, 35*.
Warren, 60*.
Warwick, Earl of, 183.
Washington, 175.
Waterland, 62*.
Watt, Thomas, 63*, 74*.
Western Guiana, 175, 57*.
Westhuysen, Abrahamus à, 66*.
West-Indies, 174, 183, 184.
Westminster, 61*.
Wia, 22*.
Wiapoca, 181, 182.
Willoughby, Francis Lord, 184, 185, 59*, 60*, 61*, 63*, 66*, 74*.
Willoughby, Henry, 186, 59*, 72*, 73*.
Willoughby, William Lord, 187, 73*, 74*.
Willoughbyland, 187, 59*, 60*.
Wina, 180.
Wolf, Lucien, 57*.
Wrath, Capt. Peeter, 185.

Y.
Ysequepe, 66*.

Z.
Zealand, 181, 185, 186.
Zeeland(t), 74*, 75*.
Zeelandia, Fort, 60*.
Zélande, 76*.

Eindnoten:
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1)
2)
3)
42)
33)
41)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Jang tse Kiang.
Gambia.
Gent.
Zie Aanteekening 32.
Sou ayes of Sapayos. Zie Hartsinck, dl. I, blz. 7 en 143.
Accawaus (bovenlandsche Indianen).
Genoemd ‘Yonnker Hendryck’ in Lieutt. Genl. Byam's Journall of Guiana 1665-1667, an exact
narrative of the State of Guiana as it stood anno 1665; particularly of the English Collony in
Surynam, beginning of the warr and of its actions dureing the warr, the taking by a fleet from
Zealand. Vgl. George Edmundson, Verhaal van de inneming van Paramaribo door Generaal
William Byam: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, dl. XIX blz. 234.
Deze Hendricson kan geweest zijn Jan Hendriksz. Benckelaer, die in 1628 als assistent naar
Essequibo was gegaan (U.S.C. Report, II 56-66) en afkomstig was uit Bencker in Zwitserland.
In 1665 werd door graaf Pagan eene beweging op touw gezet voor eene Fransche verovering
en vestiging aan de Amazonerivier, welk plan aan kardinaal Mazarin werd onderworpen.
Wanneer men vijf koloniën zou vestigen aan die rivier van hare monding af, dan zou de geheele
handel - zoo werd beweerd - van Guyana en Amazone ten voordeele van Frankrijk verzekerd
zijn.
Caraïben.
Guernsey.
Buffel.
Hert.
Pluimvee.
Having.
Anotta is Bixa Orelana L. Ook genoemd koesoewe, roucou of orlean Wordt gebruikt voor boteren kaaskleursel en het geelverwen van spijzen, zoomede door schilders voor het kleuren van
katoen en linnen.
Letterhout.
Geelhout (Zanthoxylon Caribeum).
Corantijn.
Essequibo.
Blotches.
Berries.
Awarabisch, zijrivier van de Orinoco.
Arricarri. In L. Keymis's Table of all Rivers and larger creeks from the Amazon on the South-east
to the Orinoco on the North-west of Guiana, wordt onder nos. 3 en 4 met dezen naam een
Indiaansche natie aangeduid.
Oyapock.
Eiland Mecouria tusschen de rivieren Wia en Cayenne.
Approuaque.
Marrowijne.
Sinamary.
Paracuttos. Zie no. 22 in Keymis's Table of rivers etc.
Suriname.
Commewijne.
Saramacca.
Coppename.
Corantijn.
Deze naam kon ondanks alle moeite niet worden geverifieerd.
Sou ayes of Sapayos. Zie Hartsinck, dl. I, blz. 7 en 143.
Arrowakken.
Warraus.
Moruca.
Indiaansche scheepjes of kano's.
Zie Aanteekening 19.
Baryma.
Amacura, zijrivier van de Orinoco.
Accawaus (bovenlandsche Indianen).
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42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

50)
51)
52)
53)
54)

Zie Aanteekening 32.
Zie Aanteekening 32.
Galled, verbitterd.
Wily, sluw.
Karveelen, kleine snelzeilende schepen in Spanje en Portugal in gebruik.
Parima.
Cayenne.
Dat de 5de kolonie de eerste Hollandsche was, is niet geheel juist, want in 1613 bestond er reeds
een Amsterdamsche factorij aan de Surinamerivier, waar de Hollanders een geregeld
handelsverkeer onderhielden, zooals is gebleken uit de akte, gepubliceerd door Mr. Dr. S. van
Brakel in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 35ste deel, 1914.
Aert Adriaensen Groenewegen, commandeur van Essequibo, stierf 19 Aug. 1664 (Notulen
Kamer van Zeeland 9 Maart 1671).
Fort Kijkoveral.
Berbice.
Van Pere of Peere, patroon van Berbice.
Sir Walter Raleigh, geboren in Devonshire omstreeks 1552, gehuwd met Elizabeth Throckmorton,
werd in Oxford opgevoed, diende vijf jaren in Frankrijk in het leger van Henri de Navarre,
ontsnapte aan het bloedbad van den Bartholomeusnacht en kwam in Engeland terug in 1575.
In 1577 hielp hij de Hollanders in hun worsteling tegen Spanje en keerde in 1578 in Enge'and
terug. Hij nam deel aan talrijke tochten en werd in den Tower te Londen opgesloten, waaruit
hij in 1595 ontslagen werd. Hij werd lid van het Parlement en schreef in 1596: ‘The Discoverie
of the Large, Rich and Bewtiful Empire of Guiana, with a relation of the great city of Manao,
which the Spaniards call El Dorado’, waar gevonden zou worden de hoofdstad Manao del
Dorado, ‘De vergulde man’, de gouden stad aan het meer van Parima gelegen, waar de
onnoemelijke schatten der Peruaansche Inca's verborgen zouden liggen.
Raleigh's werk werd in talrijke Europeesche talen en in het Latijn vertaald. In 1595 rustte hij
drie schepen uit om een reis naar Guyana te ondernemen, waarbij een der kapiteins Lawrence
Keymis was. Van hoogverraad beschuldigd, werd hij in 1603 schuldig bevonden en veroordeeld
gehangen te worden. De koning voerde dit vonnis niet uit en deed hem in den Tower te Londen
opsluiten, waar hij tot 1616 bleef, toen hij tegen een som van £ 1500 de vrijheid herkreeg. In
1611 deed hij van den Tower uit het volgende voorstel aan de Regeering:
‘An Agreement betweene Sr. Wa. Raleigh and the Lords for the journey of Guiana, to be
performed by Captaine Keemish in Anno 1611’.
Den 26sten Augustus 1616 schonk na veel aarzeling koning James I hem bijzondere voorrechten
voor eene reis naar Guyana. Deze reis mislukte; in 1618 teruggekeerd, werd hij weder gevangen
genomen en op 29 October onthoofd. Kapitein Keymis had tevoren, na eene woordenwisseling
met Raleigh in Trinidad, zelfmoord gepleegd.
Noch zijn verdediging, noch de tusschenkomst der koningin had kunnen baten. Na zijn dood,
welke een groote ontevredenheid in Engeland wekte, publiceerde koning James eene verdediging,
een daad in de geschiedenis wel zeldzaam. Vermoedelijk was zij geschreven door lord Verulam
(Bacon) en door den koning zelf herzien. De tekst luidde ‘A Declaration of the Demeanour and
Carriage of Sir Walter Raleigh, Knight, as well in his voyage, as in, and sithence his return,
and of the true motives and inducements which occasioned His Majesty to proceed in doing
justice upon him, as hath been done’.
In 1738 was als commandeur en directeur-generaal van Essequibo in die kolonie aangekomen
Laurens Storm van 's Gravesande, die een Duitsch geneesheer in dienst der W.-I. Compagnie,
Nicholas Horstman, met een expeditie naar het binnenland zond om een weg te vinden naar de
Amazonerivier, om met de inboorlingen onderweg handel te drijven en, indien mogelijk,
Raleigh's beroemde en geheimzinnige stad van Eldorado te ontdekken. Horstman vond, terwijl
hij de waterscheiding tusschen de Essequibo en de Amazone overtrok, den werkelijken oorsprong
van het Gouden Meer, evenals Von Schomburgk dezen honderd jaren later ontdekte. Het was
slechts een klein meer, Amucu, welks water van tijd tot tijd over de oevers stroomde en aldus
een groot moeras vormde. Toen Horstman de Rio Negro bereikte, ontmoette hij La Condamine
en overhandigde dien reiziger een kaart van het gebied, hetwelk hij had doorreisd. La Condamine
gaf ze aan D'Anville, een beroemde kaartenteekenaar van de 18de eeuw, door wien zij tot de
basis word gemaakt van een over het algemeen juiste teekening van dat deel van het land en
als eerste groote kaart van Zuid-Amerika in 1748 uitgegeven. Die kaart, door Von Humboldt
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55)

56)
57)

58)
59)

dikwijls aangehaald in zijn ‘Voyage aux Régions équinoxiales’, was meer dan eene eeuw
verloren, totdat ze in 1900 werd teruggevonden in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Toen
bleek ze van groote waarde bij de grensregeling met Brazilië en Britsch Guyana, daar ze de
Hollandsche invloedssfeer van dien tijd weergaf.
Door de onderzoekingen van Sir Robert Herman von Schomburgk is het groote meer van Parima
van de kaarten verdwenen of ingekrompen tot het kleine meer van Amucu. Schomburgk's
wetenschappelijke reis in 1835 ondernomen, met steun van het Aardrijkskundig Genootschap
te Londen, duurde 4 jaren.
Voor de Hakluyt-Society gaf Schomburgk uit: ‘The Discovery of the Empire of Guiana bij Sir
Walter Raleigh Knight’.
Robert Harcourt van Stanton Harcourt, in het graafschap Oxfordshire, rustte in 1609 een expeditie
uit met drie schepen, welke 29 Maart van Dartmouth vertrokken en 17 Mei in Oyapock
aankwamen.
Pomeroon.
Volgens Samuel Oppenheim te New-York moet worden aangenomen, dat de Joodsche vestiging
in Pomeroon in 1656 moet hebben plaats gehad, niet in 1650, en wel naar aanleiding van een
tevoren onbekend privilege van de Joden, door den heer Lucien Wolf te Londen in het Britsch
Museum gevonden in de Egerton MSS. no. 2395, fol. 46, hetwelk eene vertaling is van een
Hollandsch privilege. Zie: ‘An early Jewish Colony in Western Guiana’ (1658-1666). Publication
of the American Jewish Historical Society no. 16 (1907), p. 95-186 en de Transactions of the
Jewish Historical Society of England, 1895, III p. 82-84.
Hiermede zal dan bedoeld zijn: de volgende jaren, nl. de kolonisaties van 1657, 1658 en 1659,
resp. van Zeeuwen, Hollanders en Joden van Brazilië.
Francis Willoughby, vijfde baron Willoughby of Parham (1613?-1666), kan beschouwd worden
als de eigenlijke stichter van de volkplanting Suriname, was gouverneur van Barbados en de
overige Engelsche bezittingen in West-Indië, welke post hij met toestemming van koning Karel
I van den prins van Wales (later koning Karel II), toen deze in Holland vertoefde, had gekregen.
Verdacht van deel te hebben in een komplot tegen den koning, vluchtte Willoughby, die in 1642
lid van het Parlement was geworden, naar Holland, waar hij openlijk 's konings partij opnam.
Op 26 Febr. 1647 ontving hij een ‘Patent’ van den graaf van Carlisle, waarbij hij
luitenant-generaal van de Caraïbische eilanden werd gedurende 21 jaren, te rekenen van 28
September 1646 (St.-Michaelsday).
In 1650 had hij eene expeditie onder bevel van den sergeantmayor Anthony Rowse naar Suriname
gezonden om een geschikte plaats voor de vestiging van eene kolonie te zoeken. ‘It is commended
by all that went’, schreef hij aan zijne vrouw, ‘for the sweetest place that ever was seen; delicate
rivers, brave land, fine timber. They were out almost five months, and amongst forty persons,
not one of them had so much as their head ache. They commend the air to be so pure, and the
water so good, as they had never such stomachs in their lives, eating five times a day plenty of
fish and fowl, partridges and pheasants innumerable: brave savannahs, where you may in coach
or on horseback, ride thirty or forty miles’.
In 1652 werd hij van zijne waardigheid ontzet en van het eiland verbannen. Hij vertrok 27 Maart
1652 naar Suriname, waar hij een korten tijd verbleef.
Wegens deelneming aan complotten tegen het Parlement werd hij in Juni 1655 en opnieuw in
Maart 1656 gevangen gezet in den Tower; in Nov. 1656 werd hem de vrijheid aangeboden op
voorwaarde, dat hij tegen een waarborg van £ 10.000 binnen 6 maanden naar Suriname zou
vertrekken; men stelde hem in vrijheid, maar hij vertrok niet, doch zond een familielid John
Johnson, die onderweg overleed. Diens weduwe en kinderen, waaronder de aangenomen dochter
Afra, later bekend als de dichteres en tooneelschrijfster Mrs. Behn, woonden op een van
Willoughby's plantages St.-Johns Hill.
Na den terugkeer van Karel II in Engeland op 29 Mei 1660 volgde opnieuw zijne benoeming
tot gouverneur van Barbados en de overige Engelsche bezittingen in West-Indië.
Met Lawrence Hyde, tweeden zoon van lord Clarendon, werd hij bij charter van 2 Juni 1662
begiftigd met de landstreek: ‘called Serrinam also Surrinam lying in breadth East and West one
English Mile next beyond the Westerly Banks of the River of Copenam and Easterly one Mile
from or beyond the River Marawyne conteyninge from East to West Forty Leagues or thereabouts
and extendinge from the maine Ocean or Sea called the North Sea southward up into the Land
to the Heads or Springs of the said River and from thence by direct Lynes unto the mayne Ocean
called the South Sea and the said Waters, Rivers and Streams commonly called the Rivers of
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Seramica, Surrinam, Copenam, Marawyn,’ enz. ‘and shall be called by the Name of Willoughby
Land’.
In Mei 1665 vertrok hij - na den moordaanslag van Allen - uit de kolonie en in Juli 1666 verliet
hij, op bevel van den koning, Barbados met een vloot om de Franschen van de W.-I. eilanden
te verdrijven. De vloot werd door een orkaan overvallen op 23 Juli. Willoughby leed schipbreuk
en verdronk. De verovering van Suriname door Abraham Crynssen beleefde hij dus niet.
Bij testament, gedateerd 17 Juli 1666, liet hij aan zijne twee dochters zijne plantages na in
Antigua, twee derden van zijn aandeel in de bezittingen in de provincie Willoughbyland, twee
derden van zijne plantage Parham Hill aan de Suriname rivier, en al zijn particulier bezit in
Willoughbyland. Zijn neef Henry Willoughby erfde het overige derde deel van zijne landerijen
in Suriname. Zijne executeurs ontvingen 20.000 pond suiker elk om daarvoor een ring te koopen,
en zijn trouwe dienaar Henry Haughton kreeg een jaarlijksche lijfrente van £ 100 en vergoeding
der kosten om zijne plantages in Antigua en Suriname te beheeren. Vgl. Encyclopaedie van
Ned. West-Indië 1914/1917, blz. 749-750.
60) William Byam, zoon van Eduard Byam en Elisabeth Eaglesfield, was in het gevolg van Francis,
lord Willoughby of Parham, toen deze als gouverneur-generaal de W.-I. eilanden namens den
in Nederland tegenover Cromwell als koning uitgeroepen Karel II, in 1650 naar Barbados
vertrok en kort daarna een eigen kolonie stichtte onder den naam van Willoughbyland, waar
de kolonisten in 1653 een soort royalistisch gemeenebest vestigden en voor den tijd van drie
jaren majoor Byam als president kozen. Toen in 1657 Byam's termijn om was, wilden de
kolonisten een anderen president kiezen, doch Byam slaagde er in de overhand te verkrijgen
en behield zijne positie tegen den zin van vele kolonisten. Hij beweerde eene koninklijke
aanstelling te bezitten, welke hij echter nimmer toonde. Met behulp van een groot gedeelte van
de koningsgezinde partij, die hem steunde, veranderde hij zijn titel in dien van gouverneur en
maakte van het gekozen parlement een kolonialen raad.
Deze raad bestond volgens Mrs. Behn (Aphra Johnson) uit zulke beruchte schurken als de
gevangenis van Newgate nog nimmer had losgelaten. Een samenraapsel van verschillende
nationaliteit en van revolutionairen aard, dat zich in Suriname in den loop dier eeuw had
gevestigd, maakte Byam het bestuur zeer moeilijk. Hij trad als een despoot op. Tal van pamfletten
werden in dien tijd te Londen uitgegeven. Toch scheen het bestuur van Byam de eerste kolonisten
te bevredigen. Er was vrijheid van handel en geweten en volgens Warren was het bestuur
monarchaal, een navolging van het Engelsche; de wetten van Engeland waren die der kolonisten.
De zetel van het bestuur werd in 1665 overgebracht naar het houten Willoughby-fort (het
tegenwoordige fort Zeelandia) en, daar niet voldoende versterkt, moest Byam zich op 27 Februari
1667 aan den Zeeuwschen commandeur Abraham Crynssen overgeven, waarbij hij eervollen
aftocht verkreeg.
Het verhaal van de inneming van Paramaribo, door Byam geschreven en bewaard in Sloane
MSS. 3662, is in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1898, deel
XIX opgenomen.
Na de herovering van Suriname door den Engelschen admiraal John Harman op 3 Oct. 1667
verzocht Byam om door een krijgsraad zijne overgave van 27 Febr. 1667 te doen onderzoeken.
Deze verklaarde: ‘that they found he had in all particulars demeaned himself as became a loyal
and faithful subject, as a valourous, prudent commander and an honourable person’.
Later wordt Byam als gouverneur van Antigua vermeld. Vgl. Encyclopaedie van Ned. West-Indië
1914/1917, blz. 184-185.
61) Letters patent for the Colony of Surinam granted to Lord Willoughby and Lawrence Hyde, the
second son of Lord Clarendon by Charles the Second, dated Westminster, the second day of
June 1663. Rodway & Watt, p. 153-161; Hartsinck, blz. 522-558.
62) Thorarica, waarschijnlijk een naam van Arowakschen oorsprong, lag aan den linkeroever van
de Surinamerivier, ter hoogte van de tegenwoordige plantage ‘Waterland’, aan de vroegere
Bannisterkreek. In 1630 werd daar door den Engelschen kapitein Marshall, wiens naam nog
leeft in de Marshallskreek, een blokhuis gebouwd, waarbij uit Holland en Italië gekomen Joden
zich vestigden, zoodat weldra een dorpje ontstond. Willoughby verdeelde Suriname in parochiën.
Thorarica lag in de parochie St.-Bridget, Santo Bridges of Saint-Bridges en was de hoofdplaats
der volkplanting. Er waren, behalve een gouvernementsgebouw, Parhamhouse genoemd, een
Anglicaansche kerk St.-Bridget, een bedehuis der Puriteinen, een Joodsche synagoge en een
honderdtal huizen. Overblijfselen dezer synagoge en der Joodsche begraafplaats waren daar
nog te vinden in de 18de eeuw. De Neger-Engelsche naam van plantage ‘Waterland’, (‘Stonigron’,
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steenachtige grond) duidt ongetwijfeld daarop. De plaats verviel en werd verlaten, zelfs de
Hervormde gemeente werd reeds in 1700 met die van Paramaribo vereenigd na een 2-jarig
bestaan (Fred. Oudschans Dentz, De Hervormde gemeente: Protestantenblad voor de Kolonie
Suriname, 25 Sept., 2, 9, en 16 Oct. 1915).
Een der divisiën, waarin de kolonie Suriname onder Nederlandsch gezag was verdeeld, heette
Thorarica. In 1863 had de verdeeling in districten plaats en verdween de naam Thorarica.
63) Het volgende verhaal van Allen's poging om Lord Willoughby in 1665 te vermoorden, werd
in het Britsch Museum afgeschreven door Hon. N. Darnell Davis uit Byam's ‘Exact Relation
of the most Execrable attempt of John Allen committed in the person of H. Exc. Francis Lord
Willoughby of Parham, Captain Generall of the continent of Guiana and of all the Caribby
Islands and our Lord Proprietor 1665 London, Richard Lowndes.’ Het luidt aldus:
‘The usual hour for evening prayer being come, all went to Divine Service in an upper room,
where myself, council, and several gentlemen of the Colony, besides domestic servants, attended
his Excellency. And as, his Chaplain was reading the first lesson being the 3rd of II Samuel
and the 27th verse, “And Joab smote Abner under the fifth rib, etc.” Allen enters the room with
a ghastly and direful countenance, at first unknown to any present and going towards His
Excellency with his left hand extended, as if he intended some civil address, and his right hand
aloof behind his right thigh with his short cutlass in it, and as soon as within reach smote His
Excellency's head with all his fury, and seconded his blow, before I who was one of his nearest,
could interpose; immediately other gentlemen rushed on him. At the instant in which I seized
him, Allen stabs himself with his short cutlass in his right side and down he fell. All were
surprized with amazement and horror, and had I not with a passionate earnestness most strictly
commanded them to forbear, that he might be reserved for the hand of justice, several would
have slain him, and he, hearing them cry out: Kill the dog! replyed: “I came here to dye, to kill
my lord and than myself”. After I had secured him with a guard, I waited on His Excellency,
whom I found through God's mercy better, than I expected, wounded in the forehead with a
slanting blow, but his worst hurt was in his hand, with holding up after he had received the first
blow, had his forefinger and middle finger cut off, and had lost a third had not a large ring,
which he wore thereon defended it. I returning to Allen, commanded him to be secured. In his
pockets were found some powder and balls, and several papers. His wound had a large orifice
and about his bare body a new card-board band, for what use I know not; and charge being
given to a Chirurgeon to dress him, and take care of him, I with my Council perused his papers,
among which we found the letter which he had written to His Excellency, which I have here
inserted that the world may see what an infamous bloody villain this was. But this as in the
posteript he writes, was sent but not delivered. (Volgt een niet afgedrukte brief).
This night he lay in torment with the anguish of his wound, which caused a violent fever. He
repented for nothing but that he had not killed His Excellency, and cursed the coat that he wore
(which was one of his negroes', that he might be less known), that denied his sword from entering
deep enough in his body. His Excellency's Chaplain giving him spiritual advice, he bid him
talk to the rabble, and not to him. He gloried in the action he had committed, but grieved it was
unsuccessful; and being by an intimate acquaintance interrogated of his complices, he answered:
“He scorned any man should share with him in so noble an action!” Being demanded whether
he desired anything to despatch himself, he answered: “He could do that at any time”, and at
about 12 at night the Marshal being gone out of the room, he drew forth a pistol (which was
supposed to be tied to his thigh) charged up to the muzzle, clapped it to his breast; struck fire,
but it would not go off. He then called to a sentinel to spare him a stick of fire to light his pipe,
which received, he clapped the burning coal to the pan, but all would not discharge the pistol,
which being then discovered, was taken from him.
Being deprived of his instrument to murder himself, he in vain solicited the Marshal privately
for another, still continuing obstinately unrelenting and grieved at nothing but that he had not
murdered His Excellency and butchered himself.
On the 6th day he was sent down to the gaol with a strong guard and seemed cheerful when he
was put in the boat, but had not gone above two leagues when, feeling death approaching but
undiscoverably to the Marshal and Guard, he discoursed a little, and was immediately seized
with internal tortures, and in a short time became senseless and expired. His carkase was
delivered to the common gaol where I commanded several Chirurgeons to dissect him and
narrowly observe whether he had taken any poison in his maw. They found a pinch of Laudanum
undigested, some digested, and some that had passed into his intestines. This was probably
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given to him by one Sergeant, the Chirurgeon that dressed him, enticed thereunto by a diamond
ring and some small presents, who now in durance, too late bewails his folly.
The Jury of Inquests found Allen Felo de se, and because such an unheard attempt merited an
unusual punishment, his naked carkase was ordered to be dragged from the Gaol by the common
hangman, and negroes to the Pillory at the Town of Toorarica, where a Barbacue was erected,
- where he was dry barbicued or dry roasted after the Indian manner, his body quartered and
his head stuck on a pole at Parham, his quarters being put up at the most eminent places of the
Colony’.
De heer Darnell Davis zond een afschrift aan de heeren James Rodway en Thomas Watt te
Georgetown (Britsch Guyana), die dit afdrukten in hun boek Chronological history of the
discovery and settlement of Guiana (1493-1668), Georgetown 1888, p. 168-171. Zie ook Fred.
Oudschans Dentz, de Anglicaansche kerk in Suriname, Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis, 1916 XIII, afl. 2, nieuwe serie, blz. 198-202.
De Kerk van Santo Bridget werd begiftigd met de goederen van Allen.
64) 26 Februari 1667.
65) F.E. Baron Mulert: De Verovering van Suriname voor 250 jaren herdacht (27 Februari 1667):
Onze Eeuw, 1917 17de jaargang, afl. 3, blz. 401-410.
66) ‘Een groote gesegende overwinninge: gesegende, om dat daer in so veel opsichten van God
sonderlingen segen is te bespeuren geweest; als vooreerst: om dat synde het daer in de regen
maenden, een tyt opwelck het daer soo sterck gewoon is te regenen, dat het Landt door den
overvloet des waeters by na onbruyckbaer is; soo heeft in tegendeel den tyt, dat de onse aldaer
hebben verkeert, soo schoon en drooch weder geweest, dat sommige onder de Engelse dit
merckende, Godt lasterlick seyden: Dat Godt niet meer engels, maer geheel zeeuws was
geworden. Bij dit eerste komt een tweede geluck, namentlyck dat Milord Willougby, Generael
van dat Landt de Inwoonderen door een straffe regieringe nu langen tyt seer hadde gequeelt1):
sulcx dat sy nu lang syner straffe sat synde, maer verlangd hadden daer van ontslagen te syn,
door wat redenen wy haer te gemaeckelicker onder onse Regieringe konden krygen. En voor
de derden segen, is het ook te reeckenen, dat gemelte Willougby met syn persoon over oenigen
tyt uyt de Reviere was getrocken, 't welck oorsaecke was, dat desselfs bescherminge wat meer
is genegligeert geworden als wel mogelyck in syne tegenwoordigheyt niet soude hebben geschiet;
want het Casteel met seer weynich amonitie en victualie voorsien, wiert bevonden. Voor den
laetste en sonderlingen segen, is oock te reeckenen dat seeker secours van 600 man, die na het
Casteel quamen, eenige uuren te kort gekomen zyn, 't welck in dien sy by tyts waren gekomen,
ons buyten twyffel de overwinninghe swaerder soude hebben doen vallen, en duerder doen
staen, als op de prys van een man, gelyck die nu heeft gedaen. Het is oock een groote
overwinninge, gelyck ick die noem, om de groote voordelen, die daer aen voor de Provincie
van Zeelandt vast syn; want behalven de confisqueerde goederen, die ick op vier hondert duysent
gulden heb hooren estimeren, soo is daer en boven verovert de schoonste Revier, die aen de
gantsche Kust is; Ja meer weerdigh als alle de Revieren 't samen; voorsien met een schoone en
welgeleghen Citadel, een groot getal schoone Plantagien; waer soo schoone Suyckeren werden
ghemaeckt, als oyt Brasyl gegeven heeft; ende soo het onder Godts zeghen kan behouden
werden, is seer bequaem om een ander Brasyl van te maecken’. (Abrahamus à Westhuysen,
Waerachtich verhael Van de Heerlijke overwinning van Pirmeriba, Ende de Reviere Seraname,
gelegen aen 't vaste lant van America, door de Zeeusche Oorlogschepen, en 't gene zy daer
verrigt hebben: Nevens 't weder veroveren van Ysequepe, Boumerona en Tabago. En wat haer
verder op hare Reys ontmoet is onder het Commando van den Commandeur Crynsen.
's-Gravenhage 1667, blz. 4-5.)
67) De expeditie van Crynssen had gekost 21203.18.9 pd. Vlaamsch, zooals blijkt uit den volgenden
‘Pertinenten staet’ (R.A. Verspreide West-Indische stukken No. 168), waarvan op 8 Februari
1669 nog onbetaald was 6330.0.5 pond Vlaamsch, blijkens de Memorie opgenomen in
aanteekening no. 69.

1) gekweld.
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68) Pertinenten staet van betalinge ten comptoire generael gedaen tott d'expeditie naer Suriname
tsedert pa January 1667 totten 8 February 1669 in cluys, alles op ordonnantien van de Ed Mo.
heeren gecommiteerde Raden van Zeelant en eerst
aen montcosten van matroosen en
soldaten op schepen van oorlog
gedestineert naer Suriname

£. 3298. -. 2

aen besoldingen en maentgelden als
boven

5821. 4. -

aen blockwercken en equipage

255. 8 -

aen incoop van schepen

425. -. -

aen huyre van 't schip Aerdenburg en
anders

1100. -. -

aen incoop van vivres en victualie met
diversche schepen gesonden

6785.10.10

aen ammonitie van oorlog en vergoeding
van geweer gebleven op Suriname

444 5. 2

aen diversche behoeften en materialen
gereetschappen enz. gesonden met
verscheyden schepen

1618.17. 6

aen diversche gequeste matroosen en
soldaten medicamenten enz

297.13.11

aen oncosten in 't magasyn op Suriname

10.11. 8

aen veelderhande voortvallende saeken
en oncosten

1147. 7. 6
_____

tsamen in alles totte voors. expeditie
betaelt

£. 21203.18. 9

Waertegens by de provintie is geprofiteert de vercoopingen van een partye suyckeren door den
Camerbode Johannis Padeus alhier tot Middelburg gedaen in den jaere 1668 van welke in
diversche posten is ontvangen £. 5892.4.8 Vls.
69) Memorie van eenige ordonnen gedepecheert voor d'expeditie naer Suriname die jegenswoordig
op 8 February 1669 noch onbetaelt syn, en waervan dagelyx de betalinge ten comptoire generael
werdt geyscht en eerst
aen schipper Jan Andriessen Commandr
van 't schip Aerdenb. over montcosten

£. 120. 9. 0

aen Salomon Meertens over leverantie
van victualie voor 't Schip de Vogel
Phanix

24. 6. 0

aen Capn Willem Hendrix over
montcosten

559.16. 6

aen Commandr Abraham Crynssen over
prepareeren van twee kisten met
medicamenten, sustagen etc

178. 0. 6
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aen Jan Jacob de Praet over leverantie
van zeylen en andere voor Snauw
Tydtverdryf.

60.14. 1

aen Bastiaan Elinck als Boeckhouder
van 't schip de rysende Son over reste
van huyren

2204. 3. 4

aen Daniel Verdiest Commandr van
hoeker Ooster Souburgh op rekeningen
tot opgaffen van montcosten

100. 0. 0

aen Commisss De Moor over 2 maenden

54. 6. 0

gagie voor Capn Evert Evertsen en syn
scheepsvolck
aen dselven £ 2600 vls. tot betalingen

2000. 0. 0

r

van Bootsvolck van Command
Abraham Crynssen, waerop betaelt £
600 vls. rest
aen Guillaume de Backer by procuratie
van d. predicant Basilier

33. 6 8

aen Capn Ceuvelaer over montcosten

894.18. 4
_____

't samen

£. 6330. 0. 5

Hiertegens is geprofiteert de somma van £ 500 vls. van recognitie ofte het lastgelt van schepen
vaerende naer Suriname.
(R.A. Verspreide W.I. stukken No. 168).
In het ‘Register van de Instructies, resolutien, acten en munimenten, raeckende de Expeditie
naer de provintie en Colonie Serenamie, ghelegen aen de vaste cust van Quajana, mitsgaders
naer andere colonien, Eylanden en quartieren van Amerika, loopende van 4 Dec. 1666-23 Juli
1668’, ten Rijksarchieve in Zeeland te Middelburg aanwezig in een handschrift van 900
bladzijden, staat vermeld op blz. 435: ‘onkosten f 154.333: 6 st: 10 pen. gedaen en geleden om
te bekoomen de restitutie en inruyminge van het casteel en provintie van Suriname’. Dit zouden
dan de kosten der herovering zijn, zoodat de verovering in 1667 en de herovering in 1668 te
zamen ongeveer f 280000 zouden hebben bedragen, dus meer dan de overdrachtskosten van de
kolonie aan de Societeit van Suriname op 21 Mei 1683, welke transactie zou geschieden, volgens
een Octrooi der Staten-Generaal van 1682, door overdracht van Suriname aan de W.I.
Compagnie, tegen vergoeding van do kosten van de expeditie van Crynssen.
70) Maarice de Rama of de Raem
71) Chevalier de Lécy. Inplaats van na een kort gevecht de kolonie te blijven verdedigen en in het
fort St-Louis te blijven, scheepte hij zich in met 200 soldaten en met zooveel artikelen van
waarde, als hij slechts mede kon nemen; hij vluchtte naar Suriname, waar hij de bewoners
waarschuwde om zich te redden door zich naar de Indianen te begeven.
Na het vertrek van De Lécy kozen de weinige soldaten een sergeant als commandant, die echter
even laf bleek te zijn, daar hij laat in den avond met tal van soldaten vluchtte. Een Zwitsersch
sergeant, Férant, trachtte de overgebleven soldaten nog te overreden het fort te verdedigen,
doch de paniek was te groot, zoodat men zich 15 September 1667 moest overgeven, waarbij
het garnizoen krijgsgevangen werd gemaakt.
72) Maurice de Ram (de Rama, de Raem) gaf Suriname niet zoo gemakkelijk over, als de Franschen
Cayenne, toen admiraal Harman 3 Oct. 1667 voor het fort Zeelandia kwam.
Met de 200 weggeloopen Fransche soldaten en de waarschuwing van De Lécy waren de
Hollanders bereid te vechten en de kolonie te verdedigen en ze gaven den vijand veel
moeilijkheden. Op 7 October 1667 vielen de Engelschen het fort aan, waarin 225 manschappen
en 24 kanonnen waren en na een hevig gevecht, waarbij van den Hollandschen kant 54 man
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sneuvelden en gewond werden, moesten de Hollanders het fort overgeven. Van den Engelschen
kant sneuvelden ook velen, waaronder twee kapiteins.
Lord Henry Willoughby zeide van deze verdediging: ‘Hans exceeded Mons. much in his defence
and it was an honourable parting blow’, in tegenstelling met de laffe houding der Franschen bij
den aanval op Cayenne.
73) Zie de notulen van de vergaderingen te Londen en de 14 punten van overeenkomst (Verspreide
W.I. stukken, R.A. no. 767.) Deze luiden als volgt:
‘Points desquels on est provisonellement tombé d' accord dans les deux dernières conférences
tenues la première avec my Lord le Comte d' Anglescy, et Monsr le Secrétaire Morice; à la
seconde avec ledt My Lord Anglesey.

Dans la première conférence.
1. Qu'il n'a pas esté licite a My Lord William Willoughby de se mesler plus avec la Colonie de
Serename, depuis qu'il a sçeu la conclusion de la paix, e a lu les articles d'icelle et la copie
imprimée de la Patente Royale, et principalement depuis que ladte paix a esté publiée a Barbados.
2. Que Henry Willoughby et tous les autres estant a Serename, ayans vue l'original de la lettre
patente de Sa Majté estoient obligéz d'obéïr a ses ordres.
3. Que n'ayant pas fait-cela, ils ont encourrus, selon le texte de ladte Patente, l'indignation
Royale.
4. Que tous les biens, que les deux Willoughbys possédoient dans ladte Colonie, estoient les
biens d'autruiy, a sçavoir de Messrs les Etats de Zélande.
5. Et par conséquent, que tout ce que Monsr Willoughby en a emporté doit estre rendu; Et s'il
a emporté autant que la liste exhibée contient a sçavoir 168 esclaves, 8 chaudrons, 126 Besteaux
et 21000 livres de sucre qu'il aura incontinent a rendre tout cela,
Et si par adventure il pourroit estre qu'il n'en auroit pas emporté autant, que ladte liste contient,
qu'il soit tenu de rendre autant, qu'il en a emporté, et qu'il doit estre asseuré de la dernière
indignation du Roy, si en cela il procéderoit de mauvaise foy.
6. Que tout ce que ledte Willoughby ou quelques autres ont fait bruller, ou ruiner, de quelque
nature que ce soit, ou ce qu'ils ont pris sur ceux qui y out voulu demeurer, doit estre réparé et
rendu par eux, et toute satisfaction en donnée, comme aussi de tous autres dommages et intereste
soufferts.
7. Que restituant la Colonie, le fort doit estre réstitué aussi a celuy qui monstera les ordres du
Roy.
8. Que toute la réparation doit estre faitte en l'Isle de Barbados, sans renvoyer les poursuivants
a d'autres plantations angloises.
9. Que restituant lesdtes biens emportéz, on aura a bailler aussy autant de vivres, fourage, foin,
et autres choses pour la nourriture des Esclaves et Besteaux, qu'ils auront besoin sur leur voyage
entre Barbados et Suriname.
10. Que les frais dudte transport, doivent estre aussy rembourséz incontinent par Willoughby.
11. Qu'on expédiera deux lettres de Sa Majté addressantes à My Lord Willoughby susdit sur ce
qui est dit cy dessus, et une troiesiesme au Gouverneur du Fort de Surename.

Dans la seconde conférence.
12. Que si Monsr Willoughby a emporté de Serename 120000 livres de sucre apportenans à
l'Esglise de ladte Colonie, comme il est exprimé dans ladte Liste, que tout cela doit aussy estre
rendu, et que satisfaction en doit estre donné.
13. Que les cinq par cent qu'on a levé sur toutes les marchandises entrantes et surtantes depuis
l'exhibition de la Patente doivent estre aussy rembourséz.
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14. Que le Roy déclare qu'il sera permis à tous ceux qui ont changé leur domicile à la persuasion
ou menaces de Willoughby, de retourner à Serename sans pouvoirs estre empesché en cela, par
qui que ce soit, et que ledt transport se fasse aux fraix dudt Willoughby.
Sa Majté est donc priée très instamment par les soubsignés Ambassadrs Extraordes de vouloir
faire ampliéz et dresséz le projest de la lettre, selon le contenu des 1, 2, 3 et 4es articles, par
forme de déclaration et advertissement a inséréz en ladte lettre, et le reste des articles par forme
d'un commandemt précis.
Sans que par cecy fut donné aucun préjudice à tout ce que Messeignrs les Etats de Zélande en
cette affaire de Serename pourroient encore prétendre d'adventage cy après, sur le fondement
d'une bonne justice.

Fait à Londres, le 27 de juin 1668’.
74) Brief van den koning aan Willoughby, luidende:
‘Being informed by the Ambassadors Extraordinary from the States General that in the matter
of Surinam, himself and his son Lieut-Gen. Willoughby, have done many things not only
contrary to the late Treaty of Breda, but in disobedience to his Majesty's Letters Patent for the
execution thereof; the King cannot but express his just resentment of the same, and does therefore
declare that Lord Willoughby ought not to have had anything to do with the colony of Surinam
since he had knowledge of the conclusion of the Peace and received the same, and printed copies
of his Majesty's Letters Patent, and particularly since said Peace was published at Barbados.
The King will also tell him that his said son and all with him at Surinam were obliged to obey
his Majesty's orders, which not having been done, they have justly incurred his Majesty's
displeasure. And lastly, the King judges that all goods which Lord Willoughby and his son
possessed in Surinam when the same was taken, were by the Articles made at the capture
confiscate to the States of Zeeland, and though since retaken ought to be restored by virtue of
the said Treaty of Breda. And therefore his Majesty strictly commands him to restore all the
said goods which his son carried from thence, and if he took away so much as is contained in
a bill presented to his Majesty, to wit, 168 slaves, 8 coppers, 126 cattle and 21.000 lbs. of sugar,
that he forthwith make restitution of the same; but if he did not carry away so much, to restore
what he hath taken away under pain of his Majesty's highest displeasure. Also, whatever his
son or any other have caused to be burnt or ruined, or have taken from those willing to remain
at Surinam, is to be restored, or full satisfaction made for the same, as also for damages suffered.
He is further commanded to restore the fort to whomsoever shall exhibit his Majesty's warrant
to that purpose, and strictly enjoined to make all said preparation at Barbados, to furnish victuals
and forage for sustenance of the slaves and cattle on their voyage from Barbados to Surinam,
as also the freights of their transportation. Also to restore the 120.000 lbs. of sugar, if he took
so much, belonging to the church of the said colony, and to reimburse the five per cent, he has
levied upon merchandise since his Majesty's said Letter Patent were exhibited. And lastly, it is
the King's pleasure that he publish in all his Majesty's Plantations that all who have been removed
from Surinam by force or menaces of his said son or his officers, be free to return without any
molestation, and that Lord Willoughby bear the charge of their transportation thither. To all
these commands the King expects and requires his punctual obedience and exact observance,
as he tenders his Majesty's highest indignation’. James Rodway & Thomas Watt, Annals of
Guiana, Georgetown, p. 219-221.
75) Dit blijkt uit het volgende plakkaat van 3 Mei 1668, hetwelk beschouwd kan worden als de
diplomatieke inbezitneming van Suriname door de Staten van Zeeland, die, ondanks de
tegenkanting van de Staten-Generaal, ook naar buiten als souverein is geproclameerd.
Justus de Huybert, ex-gezant voor Nederland te Parijs - er waren er 2, ook te Londen, één voor
Holland en één voor Zeeland - was in 1668 secretaris der Staten van Zeeland. (Verspreide W.I.
stukken R.A. no. 168.)
In dit plakkaat wordt kolonisatie van het nieuwe gewest aangemoedigd op ongeveer dezelfde
voorwaarden als die, blijkende uit het plakkaat van 6 Juli 1668, aangehaald door F. Oudschans
Dentz in het artikel: De Kolonisatie van Guyana, Koloniaal Tijdschrift, 6de jaargang, no. 3,
blz. 312.
76) DE PAR LES CONSEILLERS DE ZÉLANDE.
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Les Conseillers des Illustres et Puissants Seigneurs les Estats de Zélande, à tous ceux, qui ces
présentes lettres verront, Salut: Comme ainsy soit que la Province et Colonie de Suriname fut
réduite sous l'obéissance de cet Estat, Nous ayons esté tousjours portés pour la favoriser en
toute manière: Et qu'à présent par une cession solemnelle du Roy de la Grande Bretagne, en
vertu du Traicté de paix elle soit revenu soub la Souveraine Puissance, propriété, et possession
de cet Estat; Nous avons résolu en ce temps plus favorable d'exécuter Notre bonne intention,
et ainsi d'accorder et concéder a tous les Habitans & Planteurs de Suriname de quelle Nation
qui ce soit, Comme Nous accordons et concédons par ces présentes une immunité et exemption
générale par deux ans entiers de suite de tout Impost de quelle nature qui ce soit, à commencer
aussi tost que ces présentes seront publiées & affigées dans ladte Province et Colonie de
Suriname, à fin que lesdts Habitans par ce moyen soyent toulagéz des maux et dommages
soufferts par la guerre passée. Et comme par la bonne situation, vertu, et fertilité de ce païs
estant aussi exempt des Oracans (qui font tant de ravages ailleurs) beaucoup de gens, soit dans
l'Europe, soit dans les Isles et Païs de l'Amérique, ont envie pour s'y transporter, et faire des
cultures et plantages, et que Nous désirons de les favoriser et mesme aider en ce dessein, Nous
avons résolu, aprèz une mûre et sérieuse déliberation, d'accorder, comme Nous accordons par
ces présentes à tous ceux de quelle Nation ou Condition qui ce soit, qui se veulent transporter
dans ladicte Province de Suriname, pour y habiter avec leurs Esclaves, Bestiaux, et autres
nécessitéz pour la culture, non seulement un libre accès, mais y estans arrivéz, de les pourvoir
des bons quartiers et endroits pour la culture du sucre et des autres fruiets de ce païs, avec une
immunité et exemption générale de tout Impost durant cinq ans de suite à commancer le jour,
que chaque famille ou personne sera arivée dans ladicte Province; Et afin que chacun puisse
prendre la dessus des certaines mesures et que tout cecy sorte son plein et entier effect, Nous
ordonnons et commandons que Nostre Gouverneur de Suriname, et tous autres Commandeurs,
Officiers, et Soldats, tant par mer, que par terre, estans en Nostre service, de laisser aux dicts
Habitans et Planteurs de Suriname, qui y sont à present, et qui y vriendront à l'avenir, plainement
et paisiblement user et joüir des exemptions et immunitéz cy dessus spécifiées, Et mesme Nous
défendons bien expressément tous ceux, qui y seront employéz en aucune charge de Justice,
Police, ou Milice, dans ladite Province, d'y recevoir aucun émolument, et moins encore d'y
exiger aucune Taxe dedits Habitans & Planteurs, sans Nostre consentement exprès. Et à fin que
tout le monde en puisse avoir cognoissance de ces grâces et faveurs, Nous ordonnons que
celle-cy sera publiée et affigée dans la Province de Suriname, et envoyée en tous autres lieux,
ou l'occasion se présentra.
Faict et arresté à Middelbourg en la Cour de Zélande le troisjesme de May 1668.

Par Ordonnance dudict Conseil.
JUSTUS de HUYBERT.
A Middelbourg, Chez J e a n M i s s o n , Imprimeur Ordinaire de Messeigneurs les Estats de
Zélande. 1668.
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Moryson's reis door en zijn karakteristiek van de Nederlanden,
Medegedeeld door J.N. Jacobsen Jensen.
‘From my tender youth I had a great desire to see forraine Countries, not to get
libertie,... but to enable my understanding, which I thought could not be done so well
by contemplation as by experience, nor by the eare or any sence so well, as by the
eies. And having once begun this course, I could not see any man without emulation,
and a kind of vertuous enuy, who had seene more Cities, Kingdomes, and Provinces,
or more Courts of Princes, Kings, and Emperours, then my selfe’.
Met deze van hartstochtelijke en naijverige liefde voor het reizen klinkende
woorden begint Fynes Moryson een der gedeelten van zijn boek, dat voor de
beschavingsgeschiedenis van Europa der zestiende eeuw een der belangrijkste
gedrukte bronnen is. Deze reiziger toch bepaalde zich niet zooals anderen tot een
min of meer vluchtige beschrijving van de door hem bezochte landen en steden, maar
hij trachtte zich ook van de bevolking in al haar eigenaardigheden een juist denkbeeld
te vormen, waarbij hem zijn groote belezenheid en talenkennis, die hij in die landen
zelf nog aanvulde, uitstekend te stade kwam.
Ook over de zeden en gewoonten van ons volk vindt men in zijn Itinerary gegevens,
die men of elders tevergeefs zoekt of die volkomen bevestigen, wat in andere werken
verspreid ligt en door Fruin in zijn klassieke Tien jaren is gecondenseerd.
Het bevreemdde mij dan ook, dat Fruin van dit toch niet zoo heel zeldzame werk
geen gewag maakte en toen bij nader onderzoek bleek, hoe onbekend het hier te
lande
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is - ik zag het maar éénmaal citeeren1) - trachtte ik er in een opstel, geplaatst in Onze
Eeuw, 1917, dl. I blz. 118 e.v., de aandacht op te vestigen.
Naar aanleiding van dat artikel, waarin ook gewezen werd op de groote
zeldzaamheid van het werk in ons land2), noodigde het Bestuur van het Historisch
Genootschap mij uit, den Engelschen tekst, voor zooverre hij op Nederland betrekking
heeft, in de Bijdragen uit te geven.
Als inleiding zijn zeker een levensschets van den reiziger en iets betreffende de
uitgave van zijn Itinerary noodig en gewenscht. Ik ontleen beide grootendeels aan
mijn opstel in Onze Eeuw3).
Fynes Moryson werd in 1566 in Lincolnshire geboren als derde zoon van Thomas
Moryson, Clerk of the Pipe, wat zooveel was als rentmeester der koninklijke
domeinen. Na beeindiging van zijn rechtsgeleerde studiën te Cambridge kreeg hij
verlof buitenlands te reizen. Tweemaal doorkruiste hij het toenmalige beschaafde
Europa. Op zijn eerste reis, die van Mei 1591 tot Mei 1595 duurde, bezocht hij
Wittenberg, Dresden, Leipzig, Praag en Heidelberg. In October 1592 kwam hij te
Leiden, waar hij zich als student liet inschrijven4), bleef daar tot het vroege voorjaar
van 1593 en trok toen over Kopenhagen, Krakau en Weenen naar Padua. Eerst in
Maart 1595 keerde hij van Italië naar zijn vaderland terug, zijn weg nemende door
Zwitserland, den Elzas en Frankrijk.
Reeds in November van hetzelfde jaar verlaat hij echter opnieuw, nu in gezelschap
van zijn jongeren broeder Henry, den Engelschen bodem. Door Holland en Oost-

1) Door dr. Edw. B. Koster in de Augustus-aflevering van Groot-Nederland van 1914 naar
aanleiding van de Engelsche maatschappelijke toestanden in Shakespeare's tijd. Ook in Will.
Shakespeare, Gedenkboek haalt Dr. Koster Moryson eenige malen aan.
2) De Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek is de eenige Nederlandsche openbare boekerij,
welke een exemplaar bezit.
3) Bronnen zijn: Dictionary of national biography; de inleiding van Ch. Hughes voor Part IV;
W.B. Rye, England as seen by foreigners, Introd., p. XIV, XV; E.S. Bates, Touring in 1600,
p. 4, 5.
4) Album Studioserum Acad. Lugd. Bat., kolom 34.
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Friesland trekken zij naar Duitschland, gaan over Innsbruck naar Italië, steken vandaar
over naar Cyprus en vervolgens naar Palestina, waar Henry ziek wordt en sterft. In
het begin van 1597 bevond Fynes zich te Constantinopel; vier maanden later is hij
te Venetië, vanwaar hij te paard reist naar Stade aan de Duitsche Noordzeekust. Twee
maanden doet hij over dezen in die dagen zeker niet ongevaarlijken tocht; den 9den
Juli landt hij te Gravesend.
Nu is het uit met zijn groote reizen; wel kwam hij als secretaris van Lord Mountjoy,
later Earl of Devonshire, in Schotland en Ierland. Deze Mountjoy, gehuwd met de
weduwe van den dichter-krijgsman Philip Sidney, droeg Moryson op de geschiedenis
te schrijven van den opstand, in Ierland onder den graaf van Tyrone verwekt en door
hem onderdrukt. Eerst na den dood van Devonshire in 1606, waardoor Moryson
weder ambtloos werd, begon hij aan zijn reisbeschrijving. Maar na drie jaar werkens
vond hij, dat zijn boek te lijvig werd en... vernietigde het, volgens het bijna
ongelooflijke bericht in de Dictionary of national biography, waarna hij een beknopter
schreef in het Latijn om het daarna, wel wat omslachtig, in zijn moedertaal over te
zetten. Oorspronkelijk zou het boek uit vijf gedeelten bestaan, doch toen het in 1617
verscheen, waren er slechts drie in opgenomen, hoewel die ondanks hun beknopteren
vorm toch noch waren uitgedijd tot een zwaren foliant van 888 bladzijden.
De titel van deze uitgaaf luidt: An itinerary written by Fynes Moryson Gent. first
in the latine tongue, and then translated by him into English: containing his ten yeeres
travell through the twelve dominions of Germany, Bohmerland, Sweitzerland,
Netherland, Denmarke, Poland, Italy, Turky, France, England, Scotland, and Ireland.
Divided into III parts. At London printed by John Beale, dwelling in Aldersgate
street, 1617. Het eerste gedeelte bevat de eigenlijke reisbeschrijving, het tweede
beschrijft in den vorm van een dagboek den Ierschen opstand, terwijl het derde zich
weer meer aansluit bij het eerste en naast algemeene wenken aan toekomstige reizigers
en uitspraken van anderen over het reizen een beschrijving geeft van de door Moryson
bezochte landen. De twee
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overige gedeelten, die toegezegd werden in het privilege van uitgaaf aan de achterzijde
van den titel, waren toen nog niet voltooid; ze zouden ‘shortly to be perfected by
him’, doch verschenen nimmer.
Het was echter bekend, dat aan de Universiteit te Oxford onder de handschriften
van het Corpus Christi College het manuscript van het vierde gedeelte te vinden
was1). De heer Ch. Hughes vond het daar op aanwijzing van de door hem terecht
geprezen Dictionary of national biography. Het handschrift bleek een vrij uitvoerige
karakter- en zedeschildering te zijn van de door Moryson bezochte volken. Volgens
Hughes is het voltooid tusschen de jaren 1620 en 1623, zoodat hiermede vervalt de
bewering van de Dictionary, als zou Moryson kort na het verschijnen van zijn werk
in 1617 overleden zijn. Nauwkeurige onderzoekingen van Hughes bepaalden den
sterfdatum van den reiziger op 12 Februari 1630.
Wel bleek bij nader onderzoek in dit vierde gedeelte, dat Hughes geheel liet
afschrijven, niet alles even belangrijk, maar het was de moeite en kosten der publicatie
alleszins waard en zoo verscheen dan in 1903, dus bijna driehonderd jaar na het
verschijnen der drie eerste gedeelten, Part IV onder den pakkenden titel: Shakespeare's
Europa. Unpublished chapters of Fynes Moryson's Itinerary. Being a survey of the
condition of Europa at the end of the 16th century. With an introduction and an
account of Fynes Moryson's career by Ch. Hughes. London, Sherrat and Hughes,
19032).
Ofschoon het nog een dikke kwartijn van 542 bladzijden geworden is, heeft de
uitgever het noodig geacht

1) H.O. Coxe, Catalogus Codicum Mss. qui in Collegiis aulisque Oxoniensibus hodie
adservantur. Vol. II, No. XCIV. Van Part I vindt men onder de Harleian Mss. (No. 5133) in
het Britsch Museum den Latijnschen oertekst van Moryson's hand. Van beide oorspronkelijke
stukken komt een bladzijde in facsimile in de uitgaaf van Hughes voor.
2) In 1907 verscheen te Glasgow een nieuwe uitgaaf van Part I-III in 4 dln. in 8o, die, zooals
de uitgevers James Mac Lehose and Sons zoo vriendelijk waren mij te schrijven, slechts is
‘a reprint of the text of the original edition only’ zonder noten en met een korte inleiding.
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groote gedeelten van het manuscript weg te laten, welk ingrijpen men kan betreuren,
al is het verlies, zoolang het oorspronkelijk handschrift bestaat, niet onherstelbaar.
Zoo mist men in het hoofdstuk over kerken en godsdiensten een gedeelte, waarin
van ons land sprake is, welk gedeelte door de zorg van dr. P. Geyl te Londen op
verzoek van het Genootschap voor de uitgaaf in de Bijdragen werd afgeschreven1).
Waar echter verder ons land besproken is, werd deze censuur niet toegepast.
Behalve in de gedeelten, speciaal aan the United Provinces gewijd en hier
uitgegeven, vindt men ook elders in zijn boek enkele bijzonderheden, die ik hier laat
volgen. Zoo vertelt Moryson, dat hij in Lubeck het veertiende boek van Amadis de
Gaule ‘in the Dutch tongue’ voor 18 Lubecksche schellingen kocht, om zich in het
Hollandsch te oefenen; want ‘these Bookes are most eloquently translated into the
Dutch, and fit to teach familiar language’ (Part I, p. 56, 57). Daar hij tot in Italië met
twee Hollanders reisde, kon hij het geleerde tevens practisch toepassen. Op p. 69
van hetzelfde eerste gedeelte leest men, dat over de Italiaansche rivier Tagliamonti
een brug lag, die blijkens het Latijnsche opschrift speciaal gebouwd was ‘For the
carrying over of Dutch merchandize’. Dat in dien tijd vele Nederlanders aan de
Universiteit te Padua studeerden, kan men op dezelfde bladzijde vinden. Ook in
Parijs noemt hij onder de studentenhuizen ‘the Colledge of the Dutch’, zeker een
bewijs, dat ook daar vele Hollanders de beroemde hoogeschool bezochten (Part I, p.
191).
In Florence bezocht hij den befaamden beeldhouwer en bouwmeester Jean Bologne,
Vlaming van geboorte, dien Moryson ‘a excellent engraver’ noemt en bij wien hij
ziet het toen nog niet voltooide koperen ruiterstandbeeld van Cosmo de Medici en
het marmeren van diens opvolger Ferdinand (Part I, p. 152).
Ten slotte mogen hieraan toegevoegd worden de namen

1) Ook vergeleek Dr. Geyl Hughes' boek met het handschrift, waardoor eenige fouten ontdekt
werden, die in deze uitgaaf zijn hersteld.
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van de twee ‘Flemmings’, die Moryson met anderen op de muren van zijn kamer in
Jeruzalem las: Henry Vonwildt en Peterson Van Narden, die daar den 14den Augustus
1595 vertoefden, doch korten tijd daarna aan de in een twist bekomen verwondingen
stierven.
J.N.J.J.

The first part. The first Booke.
(p. 42) Chapter IIII.
Of my journey from Emden in Germany, to Leyden in Holland, and through the
United Provinces of the Low Countries.
(Ann. 1592) On Thursday the twenty seven of October, in the yeere 1592, I tooke
ship after dinner at Emden; being to saile into West Freesland, one of the United
Provinces, and paied for my passage tenne Stivers. The same night wee cast anchor
neere Urspenhurn, a Fort seated beyond the Emsz, and belonging to the States of the
United Provinces; and beyond this Port towards Flaunders, on the same side of the
Emsz, lieth the Territory of the City Groning, seated in an Hand, rich in pastures,
and at this time governed by a Spanish Garrison, which the Citizens had willingly
received, though the States after besieged this City, and drove out the Spaniards, and
united the City to the rest. As we lay at Anchor, two little Hands lay on the North
side, one subject to Emden, the other to Groning, and beyond them lay the German
Sea. On Friday wee set saile with a scant winde, and towards night were left upon a
Flat, vulgarly called Gat: where the water forsaking us, we walked out of the ship
upon the sand, compassed round about with the Sea, till the same flowing backe
againe, our ship floated. On Saterday we set saile againe, and towards night rested
upon a like Flat, expecting the floud. Three of these Flats are in this Inland sea, and
there be two like Flats in the Inland sea, beteene Freesland and Holland. At last wee
landed on Sunday

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

220
in Freesland, at the Village Aniou1), lying neere the Sea shore, whether wee hired a
sledge for eight stivers, and were drawne thither over the yce and snow.
After we had dined for twelve stivers each man - whereof more then halfe was
reckoned for drinke - we went in a skeut by water, in foure houres space, one
(Dockam) mile to Dockam: and each man paid for his passage foure stivers and a
halfe, we could not passe by waggon, the high way being then drowned. Nothing
were more pleasant, nothing more quicke, then Seavoyages, if a man might promise
himselfe a good wind, and a reasonable gale: but through contrariety of winds and
tempests, they commonly prove tedious. This small voyage which afflicted us foure
daies, might have been passed in sixe houres, if the winds have favoured us. And (p.
43) this hope of a short passage, caused us to make no provision of victuals, so as
the Barke being governed by one Mariner and a boy, who had nothing but cheese
and musty bread to live upon, and so could not much releeve us; each houre of these
foure daies seemed a yeere unto us. Dockam a City of West Freesland, little in circuit,
is in two places divided with water, which at this time overflowed into the very
houses. The wall is strong with rampiers of earth, and the houses here, as in all these
parts of Netherland are built of bricke. Here I paid for my supper twenty stivers,
eating at an Ordinary, but the company sitting at the fire, and drinking after supper,
all useth to be divided equally, whether a man drinke or no.
The first of November we went by water in sixe houres (Lewerden) space two
miles to Lewerden, having on each side the water, fertile pastures, and passing by
two Forts, and each man paid for his passage three stivers. The City is faire and well
fortified, and William Count of Nassau, cousin to Count Maurice, and Governour
of Friesland, had his residence in the same. The streetes are large, and divided with
water, and the houses are

1) Anjum.
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fairely builded of bricke. The City hath no Suburbs, and is of a round forme, but the
waters dividing the streetes, slowly or not at all moved, are in this City - as almost
in all other of these Provinces - subject to stinking. In the midst of the City there is
a dam to let in water at pleasure, which in this place and two miles further is salt in
tast. Passengers entering the City leave their swords with the guard of souldiers, and
recieve them backe when they goe out of the Towne. The Villages hereabouts paid
yeerely contribution to the Spanish garison of Groning, left they should breake in,
and spoile them. Here - they say - the first sermon of reformed religion was made,
in the Monastery of the Jacobines: and here I paid for my supper foureteene stivers.
From Lewerden we went by water from eight a clocke in the morning, to five in
the afternoone, two miles to (Froniker) Froniker, an University of Friesland, lately
(Harlingen) renewed, and one mile to the City Harlingen, and we paid six stivers
for our passage. Entering this City, we left our swords with the guard of the souldiers,
who restored them to us when wee went away. It is a little City, and lieth in length
from the East to the West, but is somewhat more narrow towards the North, where
the houses are thinly built. On the west and North sides, lies an arme of the Sea,
comming out of the German Sea, and here inclosed with the continent and Ilands.
On the South and East sides without the gates, are faire pastures in a large plaine. I
lodged in an Englishmans house, the chiefe Host of the City, who either dispising
England and Englishmen, or too much respecting his masters of Friesland, gave me
such entertainment, as I tooke him for one of the old Picts: for having placed his
Gentlemen of Friesland at one table, he called me to the second, and seeing that I
tooke it in ill part, left I should no lesse dislike my lodging, he intreated a gentleman
of Friesland to admit me partner of his bed, but I hearing the gentleman condition
with him about the cleannesse of my body and linnen, for very scorne would not
trouble his worship, but chose rather to lie upon a bench. And it was most ridiculous,
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that this Host excused himselfe to me, as having for countries sake made bold with
me, whom he had never seene before. I paid for my supper and breakefast with wine,
thirty stivers, and one of my consorts drinking no wine, paid sixeteene, whereof nine
was for beere.
From Harlingen I went by the said Inland Sea, vulgarly called Zwidersea,
foureteene miles to Amsterdam, and paid eight stivers for my passage. Some of our
(Enchusen) passengers going onely to Enchusen paid five stivers, for by covenant
betweene the Cities, the ships must land their passengers at Enchusen, and there
receive such new passengers as they find, and one ship at least is bound daily to make
this passage. From the said Harlingen a City of Friesland, wee passed in foure houres
saile Enchusen a City of Holland, which is fortified with a wall of earth, and strong
rampiers, and lieth in length from the North to the South. The Haven lies on the East
side; and the new City was then building towards the West side. This City lying
betweene the mouth of the German sea, and Amsterdam, another City of Holland,
and in the beginning of the warre taking part with the Prince of Orange, forced
Amsterdam by stopping all supply of victuals, to yeeld to the said Prince. Having
made short stay here, we tooke ship againe, (p. 44) and sayling from five a clocke
in the evening, to twelve in the night, in the same Inland sea, we entered the River
Tay1), where we cast anchor till foure in the morning, and then setting sayle, passed
one mile in that River before sixe of the clocke, and landed at Amsterdam.
(Amsterdam) Five streetes of this City are divided with water: the River Tay
flowes like a large and calme sea on the North side, where is a safe port, the trafficke
being great in this City, and at Midleburg since the passage to Antwerpe was stopped.
Upon the Haven lies a field or market place, called Campplatz2), where the

1) Het Y.
2) Het Kamperhoofd bij den Schreierstoren.
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Citizens use to behold their friends going to sea, and returning home. From this place
towards the South lies Warmerstrat, a long and large street, betweene two Rivers,
which part of the City is called, the new Ditch. The Marchants in summer meet upon
the Bridge, and in winter they meet in the New Church, in very great number, where
they walke in two rankes by couples, one ranke going up, and another going downe,
and there is no way to get out of the Church, except they slip out of the doores, when
in one of those rankes they passe by them. On the East side of the City there is a wall
of stone, higher then the City, having a pleasant walke upon it. In the same place are
houses for exercise of shooting in gunnes and crosse-bowes: beyond this wall there
is another of earth, and betweene these wals the new City was plotted out, whereof
few houses were then built, but since I heare it is fully fineshed. Likewise on the
South and West sides there be two like wals, and between them the plot of the said
new City, in which many faire houses were then built. The fields on all sides without
the gates being fenny and drowned with water, doe make the City more strong, but
for this cause - they say - the foundations of the houses being laid in water, cost as
much or more as the houses themselves. The River Amster - of which, and the word
dam, the City is named - running from the South through three lakes, entereth this
City, and passing through it, fals into the River Tay on the North side. The City hath
five gates, which are shut at dinners and suppers, though the danger of the warre be
farre from them. There be two Churches in which they have two sermons each second
day, and foure on sunday. The City lay in length from the North to the South, but
adding the plot of the new City, it is of a round forme. The streetes are narrow, and
the building of bricke, with a low roofe, showed antiquity. They have two
Almeshouses - called Gasthausen, that is, Houses for strangers - which were of old
Monasteries. One of these houses built round, was a Cloyster for Nunnes, wherein
sixty beds at this time were made for poore weomen diseased, and
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in another chamber thereof were fifty two beds made for the auxiliary Soulders of
England, being hurt or sicke, and in the third roome were eighty one beds made for
the hurt and sicke Souldiers of other Nations, to which souldiers and sicke weomen
they give cleane sheetes, a good diet, and necessary clothes, with great cleanlinesse,
and allow them Physitians and Surgions to cure them: and most of the Cities in these
Provinces have like houses. Here I lodged with an English-man, and paid for dinner
and supper twenty stivers, and for a guest invited to supper, ten stivers, and for three
pints or chopines of Spanish wine, twenty one stivers.
From Amsterdam I went in a boat three miles to Harlam and paid for my passage
foure stivers: we had not passed farre from Amsterdam, when we came to a damme,
shutting out the flowing of the sea, for the waters are salt thus farre, though the ebbing
and the flowing of the sea can hardly be discerned at Amsterdam, for the depth of
the River Tay; and because inland seas shew little ebbing or flowing. Our boat was
lifted over this damme by ropes, and so lett fall into the water on the other side, for
which the Mariners paid tribute. There is another damme for greater Barkes, and as
by these dammes they let in waters to the Land at pleasure, so they have other dams
at Torgay1) to let them out againe into the Sea, when the Land hath too much water.
From hence we had the Sea-shore all the way on the North side, not farre distant,
and on both sides of the water in which we passed, were faire pastures, parted with
ditches of water.
The River running from Amsterdam, from the East to (p. 45) (Harlam) the North,
doth turne neere Harlam towards the South, and divideth the City, which on all sides
is compassed with Navigable waters. On the North side neere the gate Jans-port,
Don Frederick, sonne to the Duke of Alva, pitched his tent in a meadow, when he
besieged the City with the Spanish forces, and much

1) Tergouw of Gouda.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

225
spoiled those parts, beating downe Gentlemens faire houses - dwelling frequently in
that part - with his Artillery, playing into this street, having the name of the Knights
of Saint John. On the same side are two other gates, Sayle-port, and Cruyse-port,
and without them toward the sea, being halfe a mile distant, are very faire pastures,
but there is no river nor ditch that leads from the City to the sea. For these Provinces
have onely three passages to goe to sea: one betweene Rotherodam and Bril, a Fort
of Zealand, the second at Vlishing another Port of Zealand, and the third from
Amsterdam betweene two Hands, called the Fly and Shelling. We comming from
Amsterdam to Harlam, entred the Citie by the gate Kleine-holt Port, on the East side,
where the very Almeshouses were beaten downe, in the aforesaid siege of the
Spaniards, and the walles then beaten downe, were not yet rebuilt. On the South side
is the fifth gate, Groteholt Port, the street whereof is the fairest, next that of the
Knights of Saint John. On this side was a wall of stone, but at this time they were
building another very strong wall beyond it of earth. In the New-street is the house
for exercise of shooting, and another old house for the same use, and one market-place
sweetly shaded with trees, and a second market-place of good length for the selling
of Cattle. Likewise on this side another part of the Spanish Army lay, and destroyed
a most pleasant Wood, of which the gate and street have the name. And they report
that the Spaniards taking the City, used great cruelty to all; but especially to the
Garrison of the English Souldiers. The Histories witnesse, that three hundred were
beheaded, and more then two hundred drowned in the Lake, called Harlam-mere.
On the West side the Citie is compassed with a wall of earth, and there bee faire
pastures betweene the City and the Sea. Among the Churches, that which is called
the Great, is the fairest, and our Ladies Church, vulgarly called Unserfraw-kirke, is
the next in beautie. All the sea coast of Holland, is a sandy downe, in which are great
store of conies. This Citie makes great store of linnen clothes, and hath some five
hundred spinsters in it. The water
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heere (as most of these Cities) standing, and little or nothing moving, is subject to
stinking, so they are forced to fetch water for brewing by boats. Here I paied for
supper, and my part of wine twenty stivers, and for my dinner without wine, thirteene
stivers. About a mile from the City is a very sweet Hil, called Weligheberg, wether
the brides use to walke, and there take their leaves of the Virgins. And in the mid
way towards Almer, is anotner Hil, where the Counts of Holland were wont to bee
consecrated. In the market-place, over against the Pallace, they shew the house for
one Laurance John, whom they brag to bee the first inventor of the Presse for Printing;
and they shew two bels of the brasse of Corinth, which they say were brought from
Pelusium, a City in Affrick upon the Nyle.
From Harlam wee hired a waggon for eight stivers, and (Leyden) came five miles
in five houres space, to Leyden, our waggoner baiting his horses in the mid way, but
staying very little. In the way we had on all sides faire pastures, and passed by the
Lake, or Mere of Harlam, lying towards the South, and the sea bankes within sight
towards the North. The high wayes in these Provinces seeme to be forced, and made
by Art; being sandy and very dry, though all the pastures on both sides bee compassed
with frequent ditches of water. At the gates of Leyden, the men goe out of the waggon,
and onely women may be carried into the City, lest - I thinke - the wheeles of the
loaded waggons, should breake the bricke pavements of the streets.
Hence I returned presently to Amsterdam, that I might receive money sent me by
exchange. So I hired a waggon for eight stivers my part, from hence to Harlam, and
by the way I observed, that the waggons having past more then halfe the way, must
have the way given them by all the waggons they meet, because their horses should
in reason be most weary. At Harlam I paied for supper, bed, and breakfast, twenty
five stivers. Hence I went by waggon, and paied for my part of it (p. 46) sixteene
stivers, for three miles to Amsterdam, and there receiving my money, returned to
Harlam,
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drawne over the snow and ice - which had plentifully fallen - on a sledge: for which
I paid foure stivers; and I observed many markes set up in the fields, to direct the
way to passengers.
(Leyden) From Harlam I returned to Leyden, where I lodged in a French-mans
house, for intending to bestow all my time in the French tongue, till by Lerters1) I
should dispose of my estate in England, and there being a famous University in this
City, I found no abiding fitter for me then this. I paid for my diet and chamber in this
French-mans house three guldens, and fifteene stivers weekely, but in the common
Innes they pay ten or fifteene stivers a meale, according to the quantity of beere they
drinke, and ordinarily twenty stivers or more, if they drinke wine. Leyden is so called
of the words Legt bey de dunen, that is, lieth by the Downes - so they call the sandy
bankes of the Sea, as the English doe like wise in Kent - Leyden is of a round forme,
or perhaps somewhat longer from the East to the West, where the Rheine passeth by
it. It is a City of much beauty, the houses are very fairely built of bricke, and be
uniforme. The Churches are covered with long slates - as they be almost through all
Holland - and among the streetes one is much fairer then the rest, in the middest
whereof is a peece of ground railed in, where the Merchants meet. Many streetes are
divided with waters, which are passed by woodden bridges, and in deede if a man
dig two foote in any part of Holland, he shall find water. I said that the Rheine passeth
by this City, yet doth it not fall into the Sea, but leeseth it selfe in many standing
ditches of water, in this low parth of the continent. Toward the North-west about a
mile from the City, there is the end of a ditch digged of old from the very City, and
vulgarly called Malgatt, because the Citizens spent much treasure, in a vaine hope
to make a Haven for ships, and a navigable water to come up to the Towne; for the
heapes of sand daily cast up by the Sea, filled the place up, where they thought to
have made the

1) Letters?
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Haven, as fast as they could dig it, yet was it long before they would cease from this
ill advised worke. Notwithstanding salt water comes under the earth from the Sea
into this ditch, and they carry the same unto the City to make salt thereof. Upon the
same Sea-shore, towards the North, and like distance from the City, is a Village
called Catwicke, seated upon Mountaines of sands, on the maine sea. Upon the same
shore further towards the North, is a place where they say the Romans of old had an
Armory, the ruines whereof - some musket shot from the shore - more or lesse
appeare, as the wind covers them with sand, or blowing from another quarter, drives
away the sand, and so laies them open. Hereabouts they say that many coines of the
Romans are oftentimes digged up, and neere the Hoch-landish Church is a Monument
built by Caligula the Emperour, which now belongs to a Gentleman of that Countrey.
Upon the North side of this city the Villages Warmond and Nortwicke, lie upon the
aforesaid Downes, but the City hath no gate that directly leades to them. Leyden hath
five gates, Regenspurgport, on the West side, which leadeth to Harlam, and to
Catwicke; and white port, which leadeth to Hage, betweene which gates there is a
low water-gate of iron grates for boates to passe in and out. Neere White Port lies a
house, where they exercise shooting with the Peece and Crosse-bow. On the South
side is the gate Kow-port, leading into the pastures. Upon the East side is the gate
Hochwertz-port, more fortified then any of the rest, and it leadeth to Wherden1),
Gonda (sic), and to Alphen. There is another gate Zillport, which leadeth to Utrecht,
whither you passe by water or land. The foresaid street, which I said was the beauty
of the Towne, lieth from the West to Hochwertz-port, on the East side, and is called
Breitstrat, that is Broadstreete.
(Ann. 1593) In the spring time of the yeere 1593, purposing to see the Cities of
the United Provinces, I hired a Waggon for sixe stivers, and went from Leyden to
Delph, three miles in three houres space, through

1) Woerden.
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corne fields and rich pastures, and having gone two third parts of the way, we passed
over the water that runnes from Leyden to Delph. In all these parts the high way hath
ditches on both sides, and is very plaine, sandy, and very dry, being daily repaired
by the countrey people. By the way is a mill, in which they make oyle of rape and
line seedes mingled with wallnut shels, and (p. 47) they have many such miles in
those parts. Not farre of, at Voberg1), the Histories write of a holy Grove, famous for
a conspiracy against the Romans.
(Delph) The City of Delph, lyeth in length from the North to the South, and the
fairest street called Cornemart, lies the same way. Here - as in all the Cities of these
parts - the buildings are of bricke, but the houses of Delph are more stately built, and
seeme to have more antiquity then other where. In the New Church is a Monument
of the Prince of Orange, the poorest that ever I saw for such a person, being onely
of rough stones and morter, with posts of wood, coloured over with black, and very
little erected from the ground2). Neere the Church is a large market-place, and within
a little Hand the Senate house is built. The Haven is on the South side. The Prince
of Orange dwelt heere in a Monastery, and used to cat in a low parlor, whence as he
ascended the staires into the chamber, a wicked murtherer gave him his deaths wound,
who flying by a backe doore, was after taken in the Citie, and put to a most cruell,
but most deserved death. The Countesse of Buren, daughter to this said Prince, now
lived in this Monastery with her family. Here I paied for one meale, for my selfe and
a guest invited by me, and two pots of Rhenish wine, three guldens, and five stivers.
When the Spanish Army most pressed the United Provinces, the Prince of Orange
then lying here, to shunne a greater mischiefe from the Spaniards, brake downe the
bankes of the sea

1) Voorburg.
2) Het tegenwoordig bestaande grafmonument van Hendrick de Keyser werd in 1609 begonnen.
Zie D.v. Bleyswyck, Beschryvinge der stadt Delft, blz. 261.
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and let in the waters, which did much hurt to the Countrey, but saved them from the
Spaniards, who with great feare hasted away, giving great rewards to those that
guided them to the firme continent. At Delph are about three hundred Brewers, and
their beere, for the goodnesse, is called Delphs-English; but howsoever they had
Brewers, and the very water out of England, they could never make their beere so
much esteemed as the English, which indeed is much bettered by the carriage over
sea to these parts.
Hence I went to Sluse1), so called of the damme to let waters in and out, and came
thither in two houres, paying for my waggon thirteene stivers, which I hired alone,
for if I had light upon company, we should have paied no more betweene us. Hence
I passed the River Mase, where it falleth into the sea, and came to Brill, my selfe and
two others, paying twelve stivers for our passage: but the barke being presently to
returne, and therefore not entring the Port, set us on land neere the Towne, whether
we walked on foot.
(Brill) Brill is a fortified Towne, laid in pledge to Queene Elizabeth, for money
she lent the States, and it was then kept by foure English Companies paid by the
Queene, under the government of the Lord Burrowes. The Towne is seated in an
Iland, which was said to bee absolute of it selfe, neither belonging to Zealand, nor
Holland. On the North side, the River Mase runneth by. On the East side are corne
fieldes, and the River somewhat more distant. On the South side are corne fields. On
the West side are corne fields, and the maine Sea little distant. Here I paied for my
supper and dinner twenty stivers, and for a pot of wine eighteene stivers.
From hence I returned by water to Roterodam in Holland, and paied for my passage
three stivers. In the mouth of the River of Roterodam, lies the City Arseldipig2), and
another called Delphs-Ile being the Haven of Delph,

1) Maassluis (vroeger Maaslandssluis).
2) Vlaardingen(?).
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which was then a pleasant Village; but growing to a City, and having beene lately
burnt by fire was fairely rebuilded.
(Roterodam) Roterodam lies in length from the East to the West. The Haven is
on the South side, being then full of great ships; upon which side it lay open without
walles, having many faire houses, and a sweet walke upon the banke of the water.
Neither is it fortified on the sides towards the land, nor seemed to mee1) able to beare
a siege; having low walles on the North and East sides, yet compassed with broad
ditches. The street Hoch-street is faire and large, extending it selfe all the length of
the Citie; and lying so, as from the gate at the one end, you may see the gate at the
other end, and in this street is the Senate house. In the market place toward the West,
is the statua of Erasmus, being made of wood, for the Spaniards brake downe that
which was made of stone; and the inscription thereof witnesseth, that hee was borne
at Roterodame, the twenty (p. 48) eight of October, in the yeere 1467, and died at
Bazel the twelfth of July, in the yeere 1531. In New-Kirk-street, there is the house
in which Erasmus was borne, wherein a Taylor dwelled at this time, and upon the
wall thereof, these Verses are written:
AEdibus his natus, mundum decoravit Erasmus,
Artibus ingenuis, Religione, fide.
The world, Erasmus in this poore house borne,
With Arts, Religion, Faith, did much adorne.
The same Verses also were written in the Flemmish tongue, and upon the wall
was the picture of Erasmus. Upon the same West side is the house for exercise of
shooting in the Peece and Crosse-bow. The waters of Roterodam and Delph, being
neere the sea are more wholesome then the standing waters within land. Heere I
lodged at an English-mans house; and paied for my supper tenne stivers, for my
breakfast two stivers, and for beere betweene meales five stivers: by which expence,

1) to bee.
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compared with that of the Flemmish Innes, it is apparant that strangers in their
reckonings, pay for the intemperate drinking of their Dutch companions.
(Dort) From hence I went by sea three miles to Dort, in two houres space; to which
City we might have gone great part of the way by waggon, as farre as Helmund, but
then we must needs have crossed an Inland sea, for the City is seated in an Iland,
having beene of old divided from the continent of Holland, in a great floud. The
forme of the City resembles a Galley, the length whereof lies from the East to the
West. Wee landed upon the North side lying upon the sea, where there be two gates,
but of no strength. On the East side is the New gate, Reydike, and beyond a narrow
water, lye fenny grounds. On the South side, the ditch is more narrow, yet the sea
ebbs and flowes into it, and upon old walles of stone is a convenient walking place.
On this side is the gate Spey-port, and beyond the ditch lye fenny grounds. On the
West-side is the gate Feld-port, and a like walke upon walles of stone, and there is
a greater ebbing and flowing of the sea. There is a great Church built of bricke and
covered with slate; being stately built with Arched cloysters, and there of old the
Counts of Holland were consecrated. From this part the two fairest streets
Reydike-strat, and Wein-strat, lie windingly towards the North. Turning a little out
of the faire street Reydikestrat, towards the South, lies the house for exercise of
shooting in the Peece and Crosse-bow, and there by is a very pleasant grove; upon
the trees whereof certaine birds frequent, which we call Hearnes1), vulgarly called
Adhearne or Regle, and their feathers being of great price, there is a great penalty
set on them, that shall hurt or annoy those birds. There is a house which retaines the
name of the Emperor Charles the fifth, and another house for coyning of money; for
the Counts of Holland were wont to coyne money at Dort, as the Counts of Zealand
did at Midleburg. Betweene the faire streets,

1) Herons (reigers).
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Reydike-strat and Wein-strat, is the Haven for ships, to be passed over by bridges,
and there is a market place, and the Senate house; which hath a prospect into both
these streets. The houses are higher built then other where in Holland, and seeme to
be of greater Antiquity. This Citie by priviledge is the staple of Rhenish wines, which
are from hence carried to other Cities, so as no imposition being here paied for the
same, the pot of Rhenish wine is sold for twelve stivers, for which in other places
they pay eighteene, or twenty stivers. For three meales I paied heere thirty stivers.
(Getrudenberg) From hence I went by water to the States Campe, besieging
Getrudenberg, and came thither in two houres space, but the windes being very
tempestuous, wee saw a boat drowned before us, out of which one man onely escaped
by swimming, who seemed to me most wretched, in that hee over-lived his wife and
all his children then drowned. The besieged City lies in the Province of Brabant; and
the County of Buren, being the inheritance of the Prince of Orange, by right of his
wife; and in this Month of June, it was yeelded to Count Maurice, the Spanish Army
lying neere, but not being able to succour it.
The Sea lying upon this part of Brabant, was of old (p. 49) firme land, joined to
the continent, till many villages by divers floods - and seventeene Parishes at once
by a famous flood - were within lesse then 200 yeeres agoe swallowed up of the Sea,
and for witnes of this calamity, divers Towers farre distant the one from the other,
appeare in this Sea, and according to the ebbing and flowing, more or lesse seene,
doe alwaies by their sad spectacle put the passengers in mind of that wofull event.
And the Hollanders say, that these flouds caused the Rheine to change his bed, as
hereafter I shall shew in the due place.
From Count Maurice his Campe at Getrudenberg, I sailed in six houres space to
the Iland Plate1), and at midnight putting forth againe, sailed in ten houres space

1) Waarschijnlijk een plaat in den Biesbosch.
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to the Iland Tarlot1), and from thence in three houres (Bergenapzome) space to the
City Bergenapzome, where we landed. By the way we saw one of the aforesaid
Towers high above the water, being a steeple of some parish Church swallowed up
in the said deluge, of which there be many like sad remembrances in this Inland sea.
The channel leading to the City is called Forcemer2), and hath upon the banke many
strong forts, and in this channel lay a man of warre to defend passengers from the
bordering enemy. This City is strongly fortified, and is seated in Brabant, and had
many castles of the enemy lying neere it, and it was governed by a garison of English,
not in the Queenes, but in the States pay, as Ostend at that time was - whereas Vlishing
and Brill pledged to the Queen for money, were kept by English Garisons in the
Queenes pay - and Sir Thomas Morgan was at this time Governour of this City3). At
our entrance every man gave his name to the Guard. Without the City on the West
side, many akers of land were drowned, when the Prince of Orange - as I said - let
in the waters to drive the Spaniards out of those parts, which from that day to this,
could never be dried and gained againe. On this side I entered the City, where be
many poore houses built in forme of a Lutes necke, which being added to the City
almost of a round forme, make the whole City much like unto a Lute. On this side
were three strong ravelings, and uppon the necke of the said Lute is the Haven, in
the channel Forcemer, which going no further into the land, endeth in a mill made
of purpose to keepe the ebbing water, so as the ditches may alwaies be full. On the
North side is the prison, not unpleasant for situation, and the English House, and the
House of the Governour, which of old belonged to the Count of Brabant. Betweene
the Gates Wouldport and

1) Tolen.
2) Op ons verzoek om inlichting kwam uit Bergen-op-Zoom geen bericht.
3) Zie over hem Van der Aa, Biographisch woordenboek; Dictionary of national biography en
de daargenoemde bronnen.
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Stephenbergport, which are both strongly fortified, the River Zome fals into the
Towne, whereof it hath the name, yet the channel being stopped, it seemes here a
standing water, rather then a River. Towards the East, the City is very strongly
fortified, and there is the Gate Boskport, so called - as I thinke - of the word Bosco,
which in the Italian tongue, signifies a wood: for on this side without the gates, were
many woods and orchards, till they were destroied in the warre. On this side is another
Raveling of greath length, and beyond the fortifications lie faire pastures, but
somewhat covered with waters. And from hence wee might see Woudcastle, scarce
three English miles distant, which was then possessed by the Spaniards. On the South
side is a new fort, beyond a strong bulwarke, and a very strong counterscarp
compassing the City. And from hence was of old a most pleasant walke, under the
shade of trees, to the old castle, some mile distant. On this side in a pleasant grove
were many such birds, as I said to be at Dort, vulgarly called Adherne, much esteemed
for the fethers they beare in their fore-head, and there is a penalty set on those that
hurt or drive them away. On this side also is the English Church, and upon this and
the East sides the Prince of Parma incamped, when hee besieged this City. There is
in the middest of the City a triangular market place, and from the sharpe end thereof
towards the West, five ravelings run beyond the wals. The houses are built of bricke,
and seeme ro1) be built of old. The Church hath a very high steeple, whence the
watchmen shew the comming and number of horse-men by hanging out white flagges,
and of foot by redde. All the Villages hereabouts, though living under the Spaniard,
yet pay contribution to this Garrison, lest the souldiers should upon advantage breake
out, and spoile them. The Citizens live of manuall arts, and the expences of the
Garison.
From hence I sayled to Midleburge, and at one ebbe of (p. 50) the Sea, passed in
seven houres space to Der-goese, and at another ebbe in foure houres space to
Armuren,

1) to.
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a City of the Iland Walkern, belonging to Zealand, and I paid for my passage six
stivers. From hence in halfe (Midleburg) an houre I walked on foot to Midleburge,
the houses whereof are stately built, and very high, especially the new City, and are
all of bricke, as be the Cities of Holland, and as be the houses of Vlishing, but some
of these are stately built of free stone, yet the streetes are somewhat narrow. Here I
paid for my supper five stivers in the English House, where the Host is onely bound
to provide for the Merchants and such guests as they invite, yet many times he admits
English Gentlemen both to lodge and eat there. The House lies in the street Longdelf,
and howsoever the Merchants eat there, yet they hier1) their lodgings scatteringly in
the City, and refused an Abbey which the Senators offered them to lodge therein,
perhaps out of feare, lest in any civill tumult they might more easily be wronged, if
they should all lie together. This City is the Staple of all Merchandise, excepting
Rhenish wine, for which by old priviledge Dorte is the Staple. Therefore French and
Spanish Wines are here sold much more cheape then other where, because they are
free of impost in this place, and have great impositions laid on them, being carried
out to other Cities. The forme of the City is round, save that on the East side, the
buildings of the new City being unperfected, made it to have the forme of a halfe
Moone, though the plot thereof were round. Comming from Armuren, I entered on
this East side, by a very faire gate, called the New Gate, where the water falling into
the Towne, passeth to the Burse, where the Merchants meet. There is a publike House
for shooting, the wall on this side - as round about the City - is of stone, and is rather
adorned then fortified with some Towers. And this wall is double, upon the Inner
whereof compassed with deepe ditches, many Houses are built. On the West side
without the gates, almost halfe way to Vlishing, is Rammakins Castle, kept by English
Souldiers, sent from Vlishing to that purpose, being a place

1) hire.
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of great importance, because the channell going to Midleburge, runnes within the
command of their Artillery. On this South side is the Haven, and without the wals
very faire pastures, to the uttermost part of the Iland. Also on this side is a new Haven
made for ships in the winter time, and the gate is called, Rammakins Port, of the said
Castle. On the West side you may see Vlishing a mile off, and in a cleere day, the
Downes of Kent in England. On this side within the wals is a round market place,
and the Senate-house of anticke building, and two Gates called of the Cities to which
they leade, Vlishingport and Longe-ville-port. On the North side is an Abbey, and
pleasant walking, and another publike House for exercise of shooting. This populous
City hath onely two Churches, either because the people being of many sects in
Religion, and much occupied in trafficke, scarce the third part comes to Church, or
else because the people being much increased by strangers, comming to dwell in
these parts, upon the stopping of the passage to Antwerp in the civill warres, it is no
wonder that the old Churches will not receive them. The Citizens may at pleasure
drowne all the fields about them. And this, one, and the chiefe Iland of Zealand,
called Walkerne, containeth five walled Cities, besides Villages; but the aire is reputed
unwholsome. Midleburge is the chiefe place of trafficke in Zealand, as Amsterdam
in Holland.
From hence I went in a long Waggon covered with (Vlishung) hoopes and cloth
to Vlishing, a long mile; and paid for my passage two blankes. Ten English foot
companies, one hundred and fifty in each company, under the government of Sir
Robert Sidney, kept this strong Towne for the Queene of England, and under her
pay; being ingaged to her for money lent the States, and the ten Captaines in course
watched each third night. The City is little and of a round forme, but very strong. It
hath a narrow Sea on the West side, where, upon the last confines of Zealand and
the United Provinces, is one of the three passages - whereof I formerly spake - to the
Maine Sea. On this side is the Mountaine of the Mill, where the Souldiers watch
nightly, and beyond the Moun-
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taine is a damme to let in the Sea at pleasure. On the South side is the Gate Waterport,
strongly fortified, lying upon the Inland Sea. On this side towards the North, the Sea
flowing into the Towne, maketh one Haven, and (p. 51) towards the East another,
and divideth the City into three parts: the Old, the New, and the Middle, whereof
any one being taken by the enemy, yeth the other are fortified for defence. Beyond
these Havens or channels, is a Mountaine lying over the City, upon which the
Souldiers kept guards day and night, as they did likewise upon the Bridge dividing
the Cities, and upon other lower hils, at all the gates of the City, and in prayer time,
at the doore of the English Church. This Church is on the East side, and is common
to the English and Dutch at divers houres. Betweene the high mountaine and this
Church, was the Governours House, belonging of old to the Counts of Zealand, and
the publike house for exercise of shooting, but lesse pleasant then the like houses
are in other Cities. On the same East side lie two waies, one to Rammakins Castle,
the other to Midleburge. On the North side the Downes of Kent in England may
easily be seene, and there is the Hospitall or Gast-house for sicke people, and for
sicke and maimed souldiers, of which a Mountaine thereby hath the name. On this
and the East sides, are two Mils to retaine the water when the Sea ebs, that the ditches
round about may alwaies be filled, and if need be to overflow the fields. These ditches
are commonly a pikes depth, and can by no art or enemy be dried. The Citizens want
good water, having no wels nor any fresh water, but raine water kept in Cesternes.
The foresaid number of Souldiers in the Garrison, was not sufficient to master the
Citizens, onely their couragious minds dispising death, kept the Citizens in such awe,
as they durst not attempt to recover their liberty by force, which they hoped to obtaine
by peaceable meanes, and the United Provinces depended upon the opinion of the
Queenes aid, perhaps more then upon the aid it selfe, so as either failing, they were
like to be a prey to the Spaniards. Since that time I heard the Garison was
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diminished, so as it seemes the English had lesse strength to keepe it, if the States
changing their minds, should attempt to surprise it. Being invited by my English
friends, I spent nothing in this City.
Hence I returned to Midleburge on foot, upon a paved causey, having on each side
rich corne fields, and faire pastures, with many orchards; and in the mid-way a
Gentleman called Aldegondey, famous for his wisdome, hath his Castle, wherein he
dwelt. At Midleburge I paid six stivers for my supper, and two for my bed, and
providing victuals to carry by Sea, I paid for a loyne of mutton twenty four stivers,
as also for my washing seven stivers, and staying in the Towne two daies, I spent in
all foure guldens and foure stivers.
I tooke ship at ten in the morning, and betweene the Iland Der-goese, and the
Inland Sea, called Zurechsea, I saw two Towers of Villages swallowed in the foresaid
deluge, and sailing by the Iland Plate, and the Iland of Brill, we passed certaine
booyes directing to find the channell. The next day in the afternoone, I landed at
Roterodam in Holland, and paid ten stivers for my passage. Thence I passed in two
houres space by boat to Delph and paid two stivers for my passage. Thence in two
houres space I passed to the Hage by Waggon, and paid for my passage two stivers;
for which journey one man alone may hire a Waggon for seven stivers.
(The Hage) At the Hage Count Maurice with his mother in law the Countesse of
Orange - born of the Noble Family of the Chastillons in France - and the Generall
States of the United Provinces, and Princes Ambassadours, have their residence,
which made me desirous to stay here a while, to which purpose I hired a chamber,
for which, for my bed, sheets, tableclothes, towels and dressing of my meat, I paid
twenty five stivers weekely. I bought my owne meat, and living privatly with as
much frugality as conveniently I might, I spent by the weeke no more then five
guldens and a halfe, though all things were in this place extraordinarily deere. My
beere in one weeke came to foureteene stivers, and among other things bought, I
paid for a quarter of
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lambe thirty stivers, for a Hen seven stivers, for a Pigeon foure stivers, for a Rabet
three stivers. I remember not to have seene a more pleasant village then this: great
part of the houses are fairely built of bricke, though many of them in by-streetes be
covered with thatch, and some few are stately built of free-stone. The village hath
the forme of a Crosse, and upon the East side comming in from Leyden, there is a
most pleasant Grove, with many wild walkes like a maze, and neerer the houses is
another very pleasant walke, set round about (p. 52) with willowes. Here is the publike
house for exercise of shooting in the Peece and Crosse-bow, which hath a sweet
prospect into a large greene plaine, where they use to spread linnen clothes in the
sunne, and here certaine rowes of trees being planted yeeld a pleasant shade to them
that walke therein. One of the said rowes of trees called Vinareberg, leades to an old
Castle of the Counts of Holland, compassed with a drie ditch, in which Count Maurice
dwelt, but in the great Hall thereof were many shops of Merchants for small wares.
Upon the wals of the said Castle, and upon the windowes of the Church, these words
were written in latine:
To Charles the fifth, etc. To the most invincible Caesar Charles the fifth Roman
Emperour, the victorious defender of the Catholike Religion, and Augustus. The
Provisors of this House have placed this, in the yeere 1547.
Thereby was the statua of Charles the fifth, kneeling on his knees. In the window
were painted the Armes of all the Knights of the golden Fleece. The Histories of the
Countrey report the building of this Pallace to be wonderfull, in that the top of the
Hall is not joined with beames, but with arches: but for my part I observed no great
magnificence in the worke. The second of the foresaid rowes of trees, called Furholt,
leads to a gentlemans house, the fairest and most stately built in this Village. In the
middest of the Hage lies the market place, and the Church. On the South side is the
water that leades to Delph: and round about on all sides without the Village, are faire
pastures, excepting the Northside, where the sandy downes of the Sea lie neere to
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the Village. In the Church is a Monument of Count Albertus, Duke of Bavaria, and
another of a Count of Hanaw, with divers others, which I omit, as having no antiquity
or magnificence.
While I staied at the Hage, I walked out in a halfe (Lausdune) an houres space to
the village Lausdune, where I saw a wonderfull monument, the History whereof
printed in a paper, the Earle of Leicester - as they said - had carried with him into
England, leaving onely the same in written hand, the coppy whereof I will set downe,
first remembring that two basens of brasse hanged on the wall, in which the children
- whereof I shal speak - were baptized.
The manuscript was in latine as followeth:
En tibi monstrosum nimis et memorabile factum,
Quale nec a Mundi conditione datum.
Haec lege, mox animo, stupefactus lector abibis.
So strange and monstrous thing I tell,
As from the worlds frame nere befell,
He parts amasde that markes it well.
The rest in latine is thus englished:
Margaret wife to Hermannus Count of Henneberge, daughter to Florence Count
of Holland and Zealand, sister to William King of the Romans, and Coesar, or
Governour of the Empire. This most noble Countesse being about forty two yeeres
old, the very day of preparation called (This yeere fell in a lying and superstitious
age) Parasceue, about nine of the clocke, in the yeere 1276 brought forth at one birth
three hundred sixty five children, which being baptized in two basens of brasse, by
Guido Suffragan of Utretcht, all the males were called John, and all the females
Elizabeth; butt all of them together with the mother, died in one and the same day,
and lie buried here in the Church of Lausdune: and this happened to her, in that a
poore woman bearing in her armes two twinnes, the Countesse wondering at it, said
shee could not have them both by one man, and so rejected her with scorne,
whereupon the woman sore troubled, wished that the Countesse might have as many
child(r)en at a birth, as there be daies in the whole yeere; which
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besides the course of nature, by miracle fell out, as in this table is briefly set downe
for perpetuall memory, out of old Chronicles, as well written as printed. Almighty
God must be in this beheld and honoured, and extolled with praises for ever and ever.
Amen.
From the Hage, my selfe and other consorts hired a Waggon for two guldens, and
passed to Leyden, having on both sides faire pastures, fruitfull corne fields, and some
pleasant groves.

(p. 53) Chap. V.
Of my journey out of the United Provinces, by the Sea coast, to Stode and Lubeck in
Germany. Of my sailing to Denmarke, and thence to Dantzk in Prussen, and my
journey through Poland to Padoua in Italy.
(Ann. 1593) In the end of the Month of June, and the yeere 1593: having now
dispatched by Letters, all my businesse in England, and having seene the United
Provinces, I was in doubt by what way I should returne into Italy: and having already
passed the two waies of Germany, that by Augspurge, and the other by the Sweitzers,
and the way by France being then shut up by the civill warres, the common desire
of Travellers not to passe the same way twice, but to see as many new Countries as
their course will permit, made me resolue to passe through the Kingdomes of
Denmarke and Poland, and by the fortified City of Wien in Austria. In which journey,
howsoever I should goe much out of my way, and was like to indure many troubles;
yet I thought nothing was difficult to a willing minde. Therefore I hired a waggon
from Leyden to Utrecht, and paied for my part twelve stivers. Wee passed three miles
and a halfe in three houres, by the village Alpha, where the Spaniards incamped,
when they besieged Leyden; and by a little Towne called Gonda (sic), having on
both sides faire pastures, but somewhat overflowed, and ditches set with willowes;
and we came to a little village, where the waggoner gave his horses meat. Then in
foure houres space wee passed foure miles and a halve, having on
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both sides fruitfull corne fields, and like ditches set with willowes, and so we came
to Utrecht. But a mile and a halfe before we came thither, we passed out of the
Territory of Holland, and entred the Bishopricke of Utrecht, which is one of the
United Provinces. Not farre from the City wee saw a crosse, set up for a Monument
of a Bishop dying in battell against the Hollanders. I had almost forgotten the little
City Werden, which they shewed us by the way, and told us, that the forme thereof
was like the City of Jerusalem, which at that time I had not seene, and therefore
mention this from their report, rather then from my judgement.
(Utretcht) The City Utrecht is seated in length from South-east, by East, to
North-west by West, and upon the end at South-east, by East, is the gate Weitefraw,
where the Rheine enters the City. At the other end, North-west by West, are the ruines
of an old Castle, which the Spaniards kept before the wars, to bridle the City: and
there be two gates Saint-Katherine-port, and Wert-port, each of them having their
suburbes. On the South-west side are walles of earth, but the ditches were almost
dry. On the North-east side is the gate Olske-port, and there bee three strong
Ravelings, one defending the other. On this side bee two streets fairer then the rest,
called New-graft, and Altkirkhoffe; and there is a pleasant walke well shaded with
trees, upon the banke of the River. In the midst of the City is the Cathedrall Church,
having a faire Tower, and a Bell, which they report to be of eighteene thousand
pounds weight. Neere to the same is the Bishops Pallace, wherein the Bishops dwelt
before the union of the Provinces; but at this time there dwelled the Countesse of
Meurs, whose husband died in these warres. In the same part lie the market place,
and the Senate house. The houses of the City are of bricke, and fairely built, but lose
much of their beautie by being covered on the outside with boords, and they seeme
to have more antiquitie, then the buildings of Holland. There be thirty Churches, but
onely three are used for divine service. In Saint Maries Church - which as I remember
is the Cathedrall Church - these verses are written upon a piller:
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Accipe posteritas quod per tua secula narres,
Taurinis cutibus fundo solidata columma est.
(p. 54) Posterity heare this, and to your children tell,
Bull hydes beare up this piller from the lowest hell.
Upon a second piller this is written in Latine:
A Frison killed the Bishop because hee had learned of him, being drunke, and
betrayed by his sonne, the Art to stop a gulfe in this place, the yeere 1099.
Upon a third piller this is written in Latine:
The Emperour Henry the fourth, built this Church to our Lady, because hee had
pulled downe another Church at Milane, dedicated to her. And to my understanding,
they shewed me at this time manifest signes of the aforesaid gulfe, which these
inscriptions witnesse to have beene in this place. Heere I paied for my supper twenty
stivers, and for my breakefast six stivers.
From hence I went to Amsterdam five miles in three houres space, and paied for
my passage in the waggon ten stivers. For halfe the way on both sides wee had faire
pastures, and saw many strong Castles belonging to Gentlemen. Neere Utrecht, at
the passage of a river each man paid a Doight, and before wee came to the halfe way,
we passed the confines of this Bishopricke, and entred the County of Holland. Then
in the space of two houres and a halfe, we came to Amsterdam, having in our way
on both sides faire pastures.
On Friday in the beginning of the Month of July, at five a clocke in the evening,
I tooke ship, upon the Mast whereof was a garland of Roses, because the master of
this ship then wooed his wife, which ceremony the Hollanders used. And the sea
being calme, wee passed eight miles to Enchusen, where wee cast anchor. By the
way wee passed a hole, where our sterne struck twise upon the sand, not without
feare of greater mischiefe. On Saturday we sayled betweene West-Freesland upon
our right hands towards the East, and Holland upon our left hands towards the West,
and after tenne miles say-(Fly) ling, came to the Iland Fly, which being of small
compasse, and consisting of sandy hils, hath two villages in it. From hence they
reckon twenty eight
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miles by sea to Hamburg in Germany, whether we purposed to goe. Assoone as wee
cast anchor here, the Master of our ship went aboard the Admirall of certaine ships,
which used to lie here, to guard this mouth of the sea, with whom hee spake
concerning our passage to Hamburg, and delivered him Letters, commanding that
our ship should have a man of war to waft it. This Admirall lay continually in this
harbour, to guard the passage into the sea, and he commanded nine ships, which were
upon all occasions to waft the Hollanders to Hamburg, and defend them from the
Dunkirkers, and all Pirats. But at this time there was not one of these men of warre
in the harbour, and the Admirall himselfe might not goe forth. So as for this cause,
and for the tempestious weather, wee staied here all Sunday. But upon Monday, the
winde being faire for us, and contrary for the men of warre that were to come in, so
that losing this winde, we must have expected - not without great irkesomnesse - a
second winde to bring in some of these men of warre, and a third winde to carry us
on our journey: the Master of our ship - carrying sixe great Peeces, and having some
tenne Muskets - did associate him selfe with seven other little ships - having only
Pikes and swords - and so more boldly then wisely resolued to passe to Hamburg
without any man of warre.
This Monday morning we hoysed saile, but being calmed at noone, we cast anchor
between the Fly, on our left hand toward the West, and another little Iland Shelling
on our right hand towards the East: and lying here, wee might see two little barkes,
hovering up and downe, which wee thought to be Fisher-men, and nothing lesse then
Pirats of Dunkirke. Here till evening we were tossed by the waves, which use to bee
more violent upon the coast; but a faire winde then arising, all our shippes gladly
weighed anchor. At which time it happened that the anchor of our ship brake, so as
our consorts went on, but our Master, according to the navall discipline, not to put
to sea with one anchor, returned backe to the harbour of the Fly, there to buy a new
anchor, all of us foolishly cursing our fortune and the starres.
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On Tuesday morning while wee sadly walked on the shoare, wee might see our
consorts comming backe with (p. 55) torne sailes, and dead men, and quarters of
men, lying on the hatches. We beholding this with great astonishment, tooke boat to
board them, and demanding the newes, they told us that the little barks we saw the
day before were Dunkirkers, having in each of them eighty Souldiers, and some few
great Peeces, and that they had taken them, and spoiled their ships, of their chiefe
and lightest goods, and had carried away prisoners to Dunkirk all the passengers and
chief Marriners, after they had first wrung their foreheads with twined ropes, and
with many horrible tortures, forced them to confesse what money they had presently,
and what they could procure for ransom. Further, with mourning voice they told us,
that the Pirats inquired much after our ship, saying that it was the bride, with whom
they meant to dance, cursing it to be destroyed with a thousand tuns of divels, and
swearing that if they had foreseene our escape, they would have assailed us by day,
while we rode at anchor. They added, that they had left no goods, but those they
could not carry for weight, and had changed their ragged shirts and apparell with the
poore Marriners. And indeed they had just cause to bewaile the escape of our shippe,
being laded with many chests of Spanish Ryalls, whereof they were not ignorant,
using to have their spies in such places, who for a share in the booty, would have
betrayed their very brothers. As we had just cause to praise almighty God, who had
thus delivered us out of the jawes of death, so had wee much more cause to bewaile
our rashnesse, yea and our wickednesse, that we had striven, yea and repined against
his divine providence, which with humble and hearty sorrow I confesse to the glory
of his sacred name. In this Iland I paied for my supper and bed ten stivers, for my
breakfast and dinner eight stivers.
On Wednesday we had a most faire winde, but the terrour of our last escape, made
us stay in the harbour. In the evening I went to lodge in the village, and paied tenne
stivers for my supper and bed, and there I saw
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great store of all kindes of shel-fish, sold for a very small price.
Since this journey by Sea, - had besides our expectation - proved so difficult, my
selfe, though I had seene the Cities upon the sea coast of Germany, yet preferring
my safety before the charge and trouble of that way, did resolue to passe to Hamburg
by land, with which purpose when I acquainted my consorts; suddenly al the
passengers resolued to leave the ships, and to go by land; at which resolution the
Masters of the ships stormed, but when each of us had payed them a Doller for our
passage from Amsterdam to the Fly, they were well pacified.
My selfe and nine consorts in my company, hired a boat for thirty stivers, each
man paying three stivers: and so upon Thursday in foure houres space, wee sailed
three miles to Harlingen, a City of west Freesland, passing the aforesaid Inland sea.
And the same day hiring a boat, for which each man paied six stivers: wee passed a
mile to the City Froniker, where is an University, and passing by water through the
midst of that pleasant little City, we passed two miles further, to Lewerden, where
we lodged, and I paied for my supper ten stivers. The next morning, being Friday,
wee passed in six houres space two long miles to Dockam, and each man paied for
his boate hire three stivers. Without delay in the afternoone we entred a barke, to
saile from West Freesland, one of the United Provinces, into East Freesland, a
Province of the German Empire: but scarce one mile from the towne we cast anchor,
to expect the floud; and lying there, we heard from the land great noise, barking of
dogs, cries of men, and sounding of bells, which proceeded from some Spanish
Free-booters breaking out of Groning, to spoile the Peasants. All the next day wee
sailed, and in the evening for our better safety wee cast anchor neere a man of warre,
- whereof there be some appointed to lie in this Inland Sea, to guard the friends of
the States, - and early the next morning being Sunday, wee set saile, and by the rising
of the sunne, landed in the Iland of Rotermere - which is divided from the continent
by this Inland Sea, and hath the
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maine Sea on the other side, - whence soone after we parted, and were put on land
in East Freesland, a Province of the Empire, and passing one mile on foot, came to
the City of Emden.
I said that the States maintained some men of warre (p. 56) in this Inland Sea, and
these used to send out in lesser boates some bodies of men, to search the Barkes
whether they be friends or not; which bodies of men are vulgarly called Die jagt,
that is, the hunting, of a metaphor taken from the hunting of dogs. For my passage
from Dockam to Emden I paid ten stivers, and here for supper and breakefast I paid
twenty three stivers, though the ordinary rate be but sixe stivers a meale without
wine: and for a pound of cherries I paid eight stivers.

The third Booke.
(p. 200) -------------- (Ann. 1595) Then in the twilight of the evening, wee put to Sea,
and the ninth of December entring the narrow Sea of Zealand, upon our call a boat
came out of Vlishing to us, in which we went thither, leaving our ship, which went
forward to Midleburg, and each man paying a doller for his passage. The eleventh
of December we walked on foot one mile to Midleburge, where being invited by our
friends - as we were at Vlishing - we supped on free cost. The twelfth day wee passed
by Sea in two houres space to Armuren, where wee cast anchor not without feare of
Spanish Pirats, who comming with small boates out of the Castle Wouda, did then
many robberies upon this Sea. The thirteenth day in the morning, wee sailed nines
miles to the Iland Plat where a Man of warre, sent out by the States against these
Pirats, did lie at anchor, under the guard whereof we also lay at anchor the night
following. The fourteenth day in the morning, having alwaies a faire winde, wee
sailed eight miles to Delphs haven in Holland, where we left our Barke, and each
man payed twelve stivers for his passage, and my selve gave three stivers to a Marriner
that had attended me. From hence my selfe and three consorts hired a Wagon for 18
stivers to the Hage, where I payed for my supper a Flemish guilden
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and seventeene stivers. The fiftenth day of December - which after the new stile was
Christmas day, that Feast by the old stile falling on the twentie five of December my selfe and three consorts hired a Wagon for two guldens, for two long miles to
Leyden. From Leyden at a set hower every day boates passe to all the next Cities,
and we entring the boat that went for Amsterdam, payed each of us 6 stivers for our
passage. First wee passed five miles upon the Lake called Harlam Meare, which
Lake is much subject to Tempests. Our boate was then drawne by force of hands
over a Damme into a Channell of water, in which we passed two miles, and so came
to Amsterdam. The boates are thus drawne out of the Lake into the Channell, by a
priviledge granted to Harlam, because that Citie had spent much money in the workes
for conveyance of waters. And this was granted to them, to the ende, that this passage
being shut up to Barkes of greater burthen, the Merchants wares passing by land,
should be forced to come by Harlam. We lodged in a English Merchants house at
Amsterdam, and payed eight stivers for each meale.
The seventeenth of December we entred a little ship, to saile out of Holland into
West-Freesland: but being almost frozen in with yce, after wee had sailed two dayes
and a night - with great danger - through huge pieces of yce, and were the second
night also compassed therewith, and had been forced to lie at anchor a good space,
we hardly arrived the third day at Horne in North-Holland, which Citie is five miles
distant from Amsterdam, and each man payed ten stivers for our passage, and two
stivers for the use of a little cabbin in the ship. The ninteenth day we would needs
go on foot two miles - as long as ten English miles - to Enchusen, because they asked
foure guldens and a half for a Wagon. And in the mid way it hapned that we light
upon a sledg, which wee 4 consorts hired for 20 stivers, and therin wee were all
carried, but for my part I paied 5 stivers more for the cariage of my necessaries. And
(p. 201) we could not sufficiently marvell at our first setting forth, that the Villages
should be so frequent in such an obscure Countrey, as wee could hardly see how
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they were parted one from the other, for halfe the way at least. From hence we sailed
with a very faire wind, in three houres space two miles to Stavern, a Village seated
in West-Freezland, and each man paid ten stivers for his passage, foure for his supper,
and foure for beere.
The next day we passed on foot one mile of Freezland, - which miles are exceeding
long - to Warcome, and we hired two Clownes for two guldens, to carry our
necessaries, which Clownes drinking stoutly all the night, we were forced beyond
our bargaine to pay for their intemperance, which wrong we could not avoid, though
we much repined at it. Early in the morning we passed by water one mile over a Lake
to Bolsworth, and each man paid two stivers and a halfe for his passage, and eight
stivers and a halfe for his dinner. In the afternoone we hired a boat for three miles
to Lewerden, and each man paid sixe stivers for his passage, and thirty foure stivers
for his supper and breakefast with wine. The next day in the morning, we might have
passed to Groning, in a common boat, each man paying twelve stivers: but because
the covetous Marriners had overloaded it, and the winds were boisterous, we foure
consorts hired a private boate for seven guldens and a halfe. The first day we passed
by water five miles, to Kaltherberg, that is, the cold Inne, with a very faire wind, but
so boysterous as we were in no small feare. Here each man paid twelve stivers for
his supper, and seven stivers for his drinke, while in good fellowship we sate at the
fier after supper. The next day we passed in the same boat two miles to Groning, in
a great tempest of wind; besides that in the midst of the Lake we lost our Rudder,
being thereby in great danger, had not the waves of the water - by Gods mercy driven it to us. Here we paid eight stivers each man for a plentifull dinner, but without
wine. In the afternoone we passed by water two miles to Delphsile, and each man
paid forty stivers for the hier1) of the boate, and twenty foure stivers for supper and
breakefast, and fire in our private chamber.

1) hire.
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From hence we sayled with a most faire wind, in two houres space two miles to
Emden.

Part III. The second Booke.
Chap. I.
Of the fit meanes to travell, and to hire Coaches and Horses.
(p. 56) -------------- (Low Countries) In the Low-Countries Travellers passe most
in long narrow Country Waggons, the sides thereof being like Rackes for Horses,
and acrosse over them short and somewhat narrow boards, being fastened for
Passengers to sit upon, two in a ranke, so as they hold some eight or tenne passengers;
And they have goodly Mares to draw these Waggons, using their Horses for the
troops in their Army, or exporting them - as sometimes their Mares also - to sell in
forraigne parts. I did never see the meanes of passage so ready in any place, as these
Waggons here at all times are, before the doore of the Waggoners Inne, nor consorts
so readily found to all places, whereof the numbers are infinite passing both by
Waggon and Boate: Neither did I ever see Travellers passe at so easie rates, - I mean
for their passages, not for the Innes, - so they have not heavy luggage: For in that
case, the Waggons being left and taken at the gates of the Citie - as I thinke not to
weare the bricke pavements with their wheeles, - and the waggons being often changed
in each dayes journey, this carriage to his Inne and from it so often, must needes be
a great burthen to his shoulders, or charge to his purse: The Waggoners being
commonly drunken, drive their Mares like mad men, yet without danger of turning
over their Waggons, because the wayes are most plaine, faire, and sandy. From Delph
to Hage, being two houres journey, with consorts I paied two stivers for my Waggon,
and alone I paide seven. The way lies betweene ditches, and is plaine and safe, the
Countrey people continually repairing it: For otherwise the wayes in this low watry
soyle, could not be so drie and sandy as they are. And
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because they cast up sand upon the passengers, some curious men use spectacles of
glasse to preserve their eyes.
On all sides from City to City, they have ditches cut, upon which boates passe
almost every hower to and fro, and give passage at a low rate, and the wind being
faire, they beare sayles, otherwise they are drawne by Horses or by Marriners, with
a rope fastened upon a pole, set up in the hinder part of the boate, and the Marriners
being commonly drunke, through their too much hast and negligence, it often happens,
that the ropes wherewith the boates are drawne, catch hold on some posts and stakes
by the way, or chance to be intangled with the horses or roapes of other boates,
meeting them, and so overturne them in the water, with no small danger to the
passengers. The rates of passages by boate are divers, but ever small. My selfe have
passed three miles for foure stivers, seven miles for sixe stivers, and foureteene miles
- as from Amsterdam to Harlingen - for eight stivers. The Marriners use not to deceive
strangers in the rates, neither can they easily doe it, they being vulgarly knowne to
every child. Every day and at a set hower, the Boates must goe away with those
passengers they have, and may not stay for more, and if at any time some few
passengers, or any one alone, will pay the whole fraight of the Boate, then they must
without any delay transport those passengers or that one man. (p. 57) This I will
illustrate with one example. A Barke must everie day at a set hower set sayles from
Harlingen a Citie in Freesland to Amsterdam a Citie in Holland - and like are the
customes of other Cities for mutuall trafficke -, neither may the covetous Marriners
stay one minute after the hower, and after it is never so little loosed from the strand,
it may not come backe to the shoare, though never so many passengers should come
suddenly, and desire to bee received into it, but these new passengers must hire
another barke, the price whereof is vulgarly knowne, and that being offered by them
or any one passenger, the Marriners may not refuse to goe presently away. Sometimes
it happens, that one Barke receives so many passengers, as the owner gets tenne
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Flemmish guldens for one fraight; for if great number of passengers comes before
the appointed hower, that turnes to the Marriners profit. But if one man alone, or few
man, doe after the appointed hower, offer to give five guldens for the said passage,
they may not refuse presently to transport him or them. The like custome is kept in
other Cities for small boates and short passages, namely, that tenne consorts - which
are most readilie found - shall pay each man three stivers for his passage, and if one
or two being in haste will pay these thirty stivers, the boate without delay must carry
him or them. I cannot denie, but these rates of hiring barkes or boates are subject to
change. For in the passage from Harlingen to Amsterdam my selfe paid eight stivers
for my transporting, which of old was but five stivers a man. As likewise for small
boats we then paid three stivers for a passage, which of old was but one blanck. But
in the meane time these increases are not raised by the Marriners covetousnesse after
their pleasure, but by the publike authority of the Magistrate in lawfall and decent
manner.
In the publike Innes a passenger paies some ten or fourteene stivers each meale:
but if he drinke wine, that will cost as much more, by reason of the great impositions
upon the Wines. Besides that, the Flemmings his consorts drinking beare stiffely,
especially if they light upon English beare, and drinke being put into the common
reckoning of the company, a stranger shall pay for their intemperancy.

Chap. II.
Of the Sepulchers, Monuments, and Buildings in generall; for I have spoken
particularly of them in the first Part, writing of my daily journies.
(p. 70) -------------- (Low Countries) In the United Provinces, the houses are most
of bricke, aswell in Cities as in Villages, and so uniforme, as if they had all beene
built at a time, and by the same workemen. The fronts of them towards the streetes
are commonly narrow, - excepting some
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few that are broade and high, - and so are built inward in length, with narrow
windowes, and nothing at all cast out from the wals, and the roofes have windowes
for use of the roomes, being covered with tiles, or peeces of wood in the same forme.
At Leyden and Delph the houses are built very high of many stories, and the roofes
are steepe, and have also windowes for use. At the Hage, being a most pleasant
Village, where the States keepe their residence, the building is like; but the Castle
in which Count Maurice dwelt, and some few Gentlemens houses, are built of
freestone, and in some outlanes many houses are covered with straw. The wares of
Merchants, the vessels of tinne and brasse, - being kept most cleane - and like
ornaments, lie open in the lowest and greatest roome, by large dores to passengers
view, - as I formerly said of the Cities on the Sea coast of Germany -. They build
with very slender timber, so as the houses new built, threaten falling, and (p. 71)
upon little force totter and shake. The floares are paved with plaster, boards being
more costly, and apt to take fire. And these floares are daily cast over with sand, to
keepe them from durt, onely by sweeping away the sand at night.

Chap. IIII.
Of the United Provinces in Netherland, and of Denmarke and Poland, touching the
said subjects of the precedent third Chapter [the trafficke, the diet etc.].
(p. 94) -------------- (The situation) The United Provinces of Netherland, - through
which onely I did passe - have a most intemperate Aire, the Winter cold being
excessive, and the Summers heat farre exceeding the ordinary heate of that clime.
The reason of the cold is, that the Northerne winds of themselves ordinarily cold,
doe here in a long course on all sides glide upon the German Sea, thereby gathering
farre greater cold, and so rush into those plaine Provinces, no where stopped either
by mountaines or woods, there being no Mountaines, scarce any hils, no woods,
scarce any groves, to hinder them from
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violent passage with their uttermost force. Like reason may be given for the heate:
For the same open Plaine, no way shaddowed from the beames of the Sunne by
opposition of Woods or Mountaines, must needs in Summer be subject to the heate
of the Sunne and winds from land. Adde that in Winter the frequent Rivers, Lakes,
and Pooles or standing waters, infinitely increase the coldnesse of the aire. These
waters aswell running as standing, are almost all Winter frosen over with a thicke
ice, so as they will beare some hundreths of young men and women, sliding upon
them with pattins, according to their custome. Yea, the Arme of the Sea called
Zwidersea, lying within land, betweene Holland and Freseland, though it be large
and deepe, having only two flats or shoales, yet being compassed with Ilands and
the Continent, is many times in Winter so frosen over, as Victualers erect Tents in
the middest of it, having Beere and Wine, and fier1) made upon iron furnaces, to
refresh such as passe upon sledges, or sliding upon iron pattens from one shoare to
the other. This cold is the cause, why their sheepe and cattell are kept in stables, to
bring forth their young. And howsoever the same be done in Italy, subject to great
heate, yet it is not of necessitie, as here, but out of the too great tendernesse of the
Italians, towards the few cattle they have. And this is the cause, that howsoever they
use not hot stoaves, as the Germans doe, yet the Weomen, as well at home, as in the
Churches, to drive away cold, put under them little pannes of fier1), covered with
boxes of wood, boared full of holes in the top. And this sor- (p. 95) did remedy they
carry with them, by the high way in waggons, which the Danes or Moscovites use
not, though oppressed with greater cold: onely some of the more noble Weomen,
disliking this remedy, choose rather to weare breeches, to defend them from the cold.
(The fertility of the United Provinces) In this distemper of Aire, it cannot be
expected that there

1) fire.
1) fire.
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should be plenty of flowers and summer fruites. No doubt, in regard of the fatnesse
of the soile, watered with frequent ditches, and through the foresaid heat of the
Summer, they might have plenty of flowers and fruits, were it not impossible or very
difficult to preserve them from perishing by the winters cold, and were not the
Inhabitants carelesse of such dainties, though in later times, as they have admitted
forraigne manners, so luxury hath more power with them, then formerly it had. I
have oft seene one Apple sold for a blancke, and those great Cherries which are
brought into England, grow not here, but in Flaunders, and the Territories within
Land. They have abundance of Butter, Cheese, and Rootes, and howsoever they have
not of their owne full sufficiency of other things to maintaine life, yet they abound
with the same brought from other parts. Some provinces - as the Bishoprick of Utrecht
- yeeld corne to be transported, but in generall the United Provinces - of which only
I discourse in this place - have not sufficient corne for their owne use, yet by traffick
at Dantzke, they furnish themselves and many other nations therewith. They have
little plenty of River fish, excepting onely Eales, but in the Mosa, as it fals from Dort
to the sea, they have plenty of Salmons, and other fish, which fishing did of old yeeld
great profit to the Prince and Merchants. And for Sea fishes salted and dried, they
make great trafficke therewith. My selfe lying for a passage in the Iland Fly, did see
great quantity of shell-fish sold at a very low rate. Great heards of Oxen and Calves,
are yeerely brought into these parts out of the Dukedome of Holst, united to the
Kingdome of Denmarke - in which parts they feed most on dry and salt meates, and these Heards are fatted in the rich pastures of Gelderland and Freesland. There
is great abundance of Sea Fowles, - especially in West-Freesland - and they want
not land Fowles. They carefully nourish Storkes, as presaging happinesse to an
Aristocraticall governement, making them nests on the tops of publike houses, and
punishing any that drive them away, or trouble them. In which kind also they preserve
Hernes making nests in those
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groves, which are onely in few Cities. They have a race of heavy horses, and strong,
which they sell in forraigne parts, using onely their Mares to draw Waggons, and for
like uses at home. The Provinces on the Sea Coast - as I formerly said - burne their
owne earth, by the frequent digging whereof, they say the Sea or lake at Harlem was
first made. And of these turffes they make fiers1), both cleere and of good smell,
without smoke, and commodious to dresse meat, to starch linnen, and like uses.
(The traficke) They are notable Marriners, yet in that to be blamed, that being at
Sea, they use no publike prayers, that ever I heard: And severall Cities have great
numbers of ships, wherein they trade with such Industry and subtilty, as they are in
that point envied of all Nations.
---------------- (p. 97) The foresaid trade of the United Provinces, hath at home
much commodity and increase by the Rivers, - as the Rheine bringing downe the
commodities of Germany - and by the standing or little moving waters, which are
most frequent, and by channels or ditches wrought by hand, and bearing at least little
boates for passage to each City and Village: but these waters for the most part ending
in standing pooles, by reason they fall into a low ground neere the Sea, the Ayre is
unholsome, the waters are neither of good smell nor taste, neither doe they drive
Mils, as running waters doe elsewhere, of which kind they have few or none. My
selfe in a darke rainy day passing one of these said narrow channels, numbered an
hundred little boates at least, which passed by us, - and are hired at a low rate whereby the great trade and singular industry of the Inhabitants may be conjectured.
Adde that besides, the German Sea, lying upon divers of these Provinces, they have
many Armes of the Sea, that runne farre within Land. All the Rivers fall from
Germany, which in this lower soyle often overflowing, have changed their old beds,
and falling into

1) fires.
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ditches made by hand, doe no more runne with their wonted force, but - as I have
said in the description of Holland - doe end - as it were - in lakes. By reason of the
foresaid industry of the people inhabiting the United Provinces, the number of their
ships, and the commodity of their Seas and waters, howsoever they want of their
owne many things for necessity and delight, yet there is no where greater abundance
of all things, neither could any Nation indowed with the greatest riches by nature,
have so long borne as they have done a civell warre, and intollerable exactions and
tributes, much lesse could they by this mischiefe have growne rich, as this people
hath done. One thing not used in any other Countrey, is here most common, that
while the Husbands short idly at home, the Weomen especially of Holland, for
trafficke sayle to Hamburg, and manage most part of the businesse at home, and in
neighbour Cities. In the shops they sell all, they take all accompts, and is no teproch1)
to the men to be never inquired after, about these affaires, who taking money of their
wives for daily expences, gladly passe their time in idlenesse.
(Diet) Touching this peoples diet, Butter is the first and last dish at the Table,
whereof they make all sawces, especially for fish, and thereupon by strangers they
are merrily called Butter-mouths. They are much delighted with white meats, and
the Bawers drinke milke in stead of beere, and as well Men as Weomen, passing in
boates from City to City for trade, carry with them cheese, and boxes of butter for
their foode, whereupon in like sort strangers call them Butter boxes, and nothing is
more ordinary then for Citizens of good accompt and wealth to sit at their dores even dwelling in the market place - holding in their hands, and eating a great lumpe
of bread and butter with a lunchen of cheese. They use to seeth little peeces of flesh
in Pipkins, with rootes and gobbets of fat mingled therewith, without any curiosity;
and this they often seeth againe, setting it each meale of the weeke on the Table,
newly heated, and with some

1) reproach.
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addition of flesh rootes or fat morsels, as they thinke needfull, and this dish is vulgarly
called Hutspot. They feed much upon rootes, which the boyes of rich men devoure
raw with a morsell of bread, as they runne playing in the streetes. They use most
commonly fresh meates, and seldome set any salt meates on the board, except it be
at Feasts to provoke drinking. They use no spits to roast meat, but bake them in an
earthen pipkin as in an oven, and so likewise seeth them: And these meates being
cold, they often heat and serve to the Table, so as I have come into an Inne, and being
in the Kitchen, could see nothing ready for supper, yet presently called to supper,
have seene a long Table furnished with these often heated meats, which smoaked on
the outside, yet were cold on the inside. This people is proverbially said to excell in
baked meates, especially in baking of Venison; yet to my knowledge they have no
red Deare in these Provinces, neither have they any inclosed Parkes for fallow Deare,
nor any Connygrees. (p. 98) Onely Count Mauritz hath of late had out of England
some Buckes and Does of fallow Deare, which runne in the grove at the Hage, and
there be some Connies neere Leyden upon the sandy banke of the Sea, which are not
sufficient to serve the Inhabitants of those parts, but are accounted good and pleasant
to eat. Neither in forraigne parts doe they much desire to feed on Connies, either
because they are rare, or because the flesh is not favoury. They use to eate early in
the morning, even before day, and the cloth is laid foure times in the day for very
servants, but two of these times they set before them nothing but cheese and butter.
They seeth all their meate in water falling of raine, and kept in Cesternes. They eate
Mushromes and the hinder parts of frogges for great dainties, which frogges young
men use to catch and present them to their Mistresses for dainties. I have seene a
hundreth of Oysters in divers Cities sold sometimes for eight or twelve, yea for twenty
or thirty stivers. They dresse fresh water fish with butter more then enough, and
salted fishes favourly with butter and mustard: where they eate not at an Ordinary,
but upon
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reckoning - as they doe in Villages and poorer Innes - there they weigh the cheese
when it is set on Table, and taken away, being paid by the waight; and I have knowne
some waggish Souldiers, who put a leaden bullet into the Cheese, making it thereby
weigh little lesse then at first sitting downe, and so deceiving their Hosts: But in the
chiefe Innes, a man shall eate at an Ordinary, and there Gentlemen and others of
inferiour condition sit at the same Table, and at the same rate.
The Innes are commodious enough, and the Cities being frequent scarce some
eight miles distant one from the other, commodities of lodging are as frequent, yea
they hang out signes at the doore, - which fashion is not in use in may1) Cities of
Germany, in Denmarke, Poland, Scotland, and Ireland, where the Innes are onely
knowne by fame -; and this made me marvell, that notwithstanding this signe obliging
them to lodge strangers, my selfe though well apparelled, have divers times beene
refused lodging in many of those Innes, which seemed to me a scorne and flat injury.
At the faire City of Leyden not wanting many faire Innes, I was refused lodging in
sixe of them, and hardly got it in the seventh, which made me gather that they did
not willingly entertaine Englishmen: neither did I attribute this to their inhospital
nature, but to the licentiousnesse of our Souldiers, who perhaps had deserved ill of
them thereby, or perhaps by ill payment, for which I cannot blame the English in
that case, but rather the unequall Law of England, giving all to the elders brothers,
lying sluggishly at home, and thrusting the younger brothers into the warres and all
desperate hazards, and that in penury, which forcibly driveth the most ingenious
dispositions to doe unfit things2). By reason of the huge impositions - especially upon
wines, the passengers expence is much increased, for the exactions often equall or
passe

1) many.
2) Bij deze verontschuldiging voor het gedrag van zijn landgenooten, waarvan de oorzaak in
het eigenaardige Engelsche erfrecht gelegen is, denkt men onwillekeurig aan Falstaff ‘younger
sons to younger brothers’ in Shakespeare's Hendrik IV, 1e dl., 4e bedrijf, 2e tafereel.
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the value of the things for which they are paid. And though a man drinke beere,
subject to lesse imposition and lesse deere then wine, yet he must understand that
his companions drinke largely, and be he never so sober in diet, yet his purse must
pay a share for their intemperance. After supper passengers use to sit by the fier1),
and passe some time in mirth, drinking upon the common charge, and to warme their
beere till it have a froth: yet doe they not use these night drinkings so frequently nor
with such excesse, as the Germans doe.
I remember that having beene at Sea in a great storme of wind, thunder, and
lightning, about the moneth of November, when such stormes are rare, and being
very wearie and sad, I landed at Dockam at West-Freesland, where at that time some
yong2) Gentleweomen of that Countrey, passing through that City towards Groning,
according to the fashion of those parts, we did eate at an ordinary Table, and after
supper sat downe by the fier1), drinking one to the other; where after our storme at
Sea, the custome of Freesland did somewhat recreate us: For if a woman drinke to
a man, the custome is that shee must bring him the Cup and kisse him, he not moving
his feete nor scarcely his head to meete her, and men drinking to them are tied to the
like by custome. A stranger would at first sight marvell at this custome, and more
specially that their very husbands should take it for a disgrace, and be apt to quarrell
with a man for (p. 99) omitting this ceremony towards their wives, yet they interpret
this omission as if they judged their wives to be so foule or infamous, or at least base,
as they thought them unworthy of that courtesie. In the first Book of this third Part,
and in the Journall of the first Part, I have particularly set downe the rates of expences
for passengers through those parts. They greatly esteeme English Beere, either for
the dearenesse of wine, or indeed the goodnes thereof; and I have observed, some in
their cups thus to magnifie it, English Beere, English

1) fire.
2) young.
1) fire.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

262
verstant, English beare makes an English wit. So in the Sea townes of England they
sing this English rime: Shoulder of mutton and English Beere, make the Flemmings
tarry here. They say that there be 300 brewers at Delph, and there they imitate the
English Beere, and call that kind Delphs English. But with no cost could they ever
make as good as the English is, though they provided to have English Brewers, either
by reason of the difference of the waters, or rather, - as by experience I have found
- because our Beere carried over Sea - whereby it workes as new, and gets a better
favour - doth drinke much better then that we have at home. They say, that of old
there were more then 700 brewers at Torgaw, till upon the water diverted or corrupted,
they forsooke that place. It is not lawful to sel Rhenish wine and French white wine
in the same taverne, lest they should be mixed: but one man may sell French red
wine and Rhenish wine, which cannot well be mixed, without being easily perceived.
And for the same cause they may not sel in one place divers kind of the same country
wine, and of the same colour. The Netherlanders use lesse excesse in drinking then
the Saxons, and more then other Germans. And if you aske a woman for her husband,
she takes it for an honest excuse, to say he is drunken and sleepes. But I will truly
say, that for every day drinking, though it bee farre from sobernesse, yet it is not
with so great excesse as the Saxons use, neither in taverns - where they, and specially
the common sort most meet - and in private feasts at home, doe they use so great
excesse as the Saxons. Neither doe drunken men reele in the streets of Netherland
so frequently, as they do in those of Saxony. Only I did once see, not without
astonishment, a man of honorable condition, as it seemed by his apparell, of Veluet,
and many rings on his fingers, who lay groveling on the ground, close by the carte
rutt of the high-way, with two servants distending his cloake betweene the Sun and
him, and when wee lighted from our waggon, to behold more neerely this spectacle,
thinking the man to be killed or sore wounded, his servants made signes unto us, that
wee
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would not trouble him, who was onely drunken, and would be well assoone as he
had slept a little. At this we much wondred, and went on our journey. At feasts they
have a fashion to put a Capons rump in the saltseller, and to contend who shall deserve
it, by drinking most for it. The best sort at feasts for a frolike will change hats,
whereby it happens that Gallants shal weare a Burgers cap, and a Burger an hat with
a feather, crying, Tousfolz à mode de Liège, All fooles after the fashion of Liege.
Some wanting companions to drinke, lay down their hat or cloke for a companion,
so playing themselves both parts, of drinking to, and pledging, till they have no more
sence or use of reason, then the cloke or hat hath. Lastly, all bargaines, contracts,
and solemnities whatsoever, are done in their cups.

Part III. The fourt Booke.
Chap. I.
Of the Germans, Bohemians, Sweitzers, Netherlanders, Danes, Polonians and Italians
apparrell.
(p. 169) -------------- (Netherland) In the United Provinces, the Inhabitants being
for the most part Merchants and Citizens, the Men use modest attire of grave colours,
and little beautified with lace or other ornament. They weare short cloakes of English
cloth, with one small lace to cover the seames, and a narrow facing of silke or veluet.
Their doublets are made close to the body, their breeches large and fastened under
the knees commonly of woollen cloth, or else of some light stuffe, or of silke or
veluet. They use very little lace, no imbroderye, yet the Hollanders of old accounted
the most rude of the other Provinces, at this day increased in wealth, and reputation
of the State, doe by little and little admit luxury, and their sonnes apply themselves
both to the apparrell and manners of the English and French. Women, aswell married
as unmarried, cover their heads with a coyfe of fine holland linnen cloth, and they
weare gowns commonly of some slight stuffe, and for the most part of black
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colour, with little or no lace or guards, and their necke ruffes are little - or short - but
of very fine linnen. For aswell men as women for their bodies and for all uses of the
Family, use very fine linnen, and I think that no clownes in the World weare such
fine shirts, as they in Holland doe. Some of the chiefe Women not able to abide the
extreme cold, and loth to put fier1) under them for heate - as the common use is because it causeth wrinckles and spots on their bodies, doe use to weare breeches of
linnen or silke. All Women in generall, when they goe out of the house, put on a
hoyke or vaile which covers their heads, and hangs downe upon their backs to their
legges; and this vaile in Holland is of a light stuffe or Kersie, and hath a kinde of
horne rising over the forehead, not much unlike the old pummels of our Womans
saddles, and they gather the Vaile with their hands to cover all their faces, but onely
the eyes: but the Women of Flanders and Brabant weare Vailes altogether of some
light fine stuffe, and fasten them about the hinder part and sides of their cap, so as
they hang loosely, not close to the body, and leave their faces open to view, and these
Caps are round, large, and flat to the head, and of Veluet, or at least guarded therewith,
and are in forme like our potlids used to cover pots in the Kitchin: And these Women,
aswel for these Vailes, as their modest garment: with gowns close at the brest and
necke, and for their pure and fine linnen, seemed to me more faire then any other
Netherlanders, as indeed they are generally more beautifull.

Chap. VI.
Of the Netherlanders Common-wealth, [etc.].
(p. 284) -------------- (The States or chiefe Governors) The States who governe
these Provinces - if they have made no change in particulars, which at pleasure they
both can and use to doe - are grave men, Counsellors or Burgesses,

1) fire.
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vulgarly called States, chosen by the people of each City and Towne, not for a limited
time, but during pleasure, and with full power; who residing in the chief City of the
Province, have care all jointly of the provinciall affaires, and each particularly of his
Cities or Townes affaires. And this Counsell must needes be distracted with divers
opinions, arising from the divers affaires of each Province, City and Town, and the
severall commandements they receive at home. These provinciall States chuse among
themselves one, two, or three Burgesses for each Province, - according to the condition
and capacity of those that are chosen: for how many soever they (p. 285) be, they
have but one voice for their Province at generall meetings -, and these they send to
reside at Hage in Holland, with like authority as they have, there to governe the
publike affaires of all the United Provinces, and they are called the generall States.
And as the provinciall States may be diminished in number or increased, according
to the occasions of the publike businesse, or of any particular meeting, and may bee
called home by the Citizens who chuse them; so the generall States chosen by them
to reside at Hage, enjoy their places upon like condition. And out of these generall
States certaine chosen men are made Counsellors, to order the affaires of warre, and
to assist and direct the Generall of the Army therein. Others are set over the affaires
of the Admiralty, others over the Chauncery of Brabant, and others over divers
particular Offices, - I call them Counsellors of the Chauncery of Brabant, who manage
the affaires of Brabant belonging to Holland -. This must alwaies be understood,
that the Burgesses or States of Holland, in respect of the dignity of that Province,
many waies increased and inriched above the rest, have somewhat more authority
and respect, then any other; but the wheele of the publike State is turned by the Senate
of the generall States residing at Hage, yet so, as they doe not take upon them to
determine difficult matters, without some diffidence, till they have the consent of
their particular Cities and Provinces, except they be made confident by the concurring
of eminent men,
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who can draw or leade the people to approve of their doings, or in such cases as by
long practice they fully know not unpleasing to the people. So wary are they,
notwithstanding the Provinciall States from their Communities, and the generall
States at Hage from them, have most ample power and absolute commission, in
expresse words, to doe any thing they judge profitable for the Commonwealth. And
it is a remarkeable thing, to observe their Art, when in difficult cases they desire to
protract time, or delude Agents, how the generall States answere, that they must first
consult with the provinciall States, and they againe answere, that they must first
know the pleasure of their Communities, before they can determine, and each of
them hath nothing more in his mouth, then the consent of his superiours, - for so they
call them -. Whereas if businesse were so to be dispatched, no doubt great difficulty
would arise in all particular actions. In the Senate of the generall States, besides the
States themselves, Count Maurice hath - as I thinke - a double voice, yet I never
observed him to be present at their assemblies. The Ambassadour of England hath
likewise his voice, and Count Solms - as I heard - because he married the widdow
of Count Egmond, and for his good deserts in the service of the United Provinces,
hath for himselfe and his heires the like priviledge. Thus the Commonwealth in
generall is Aristocraticall, - that is, of the best Men -, save that the people chuseth
the great Senate, which rules all.
(Commonwealths of particular Cities) Touching the Commonwealths of
particular Cities. Amsterdam is the chiefe City of Holland, where the great Senate
consists of thirty sixe chiefe Citizens, whereof one dying, another is chosen into his
place; and this Senate yeerely chuseth foure Consuls, who judge civill causes; and
have power to appoint ten Judges of criminall causes - vulgarly called Skout -, though
they be not of that Senate. The other Cities are in like sort governed, but according
to the greatnesse of the City or Towne, they have greater or lesser number of Senators.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

267
(Tributes) The Tributes, Taxes, and Customes, of all kinds imposed by mutuall
consent, - so great is the love of liberty or freedome - are very burthensome, and they
willingly beare them, though for much lesse exactions imposed by the King of Spaine
- as they hold - contrary to right, and without consent of his Subjects, they had the
boldnesse to make warre against a Prince of such great power. Yet in respect of the
unequal proportioning of all contributions, they are somewhat at ods among
themselves, and many times jarre, so as it seemed no difficult thing to breake their
concord, had not the common Enemy and the eminent danger of Spanish revenge,
together with the sweetnesse of freedome once tasted, forced them to constant unity.
This I dare say, that when they humbly offered themselves vassals to the Queene of
England, in the first infancy of their Commonwealth, if her Majesty, or any other
Prince whosoever, (p. 286) undertaking their protection, had burthened them with
halfe the exactions they now beare, it is more then probable, that they would thereby
beene so exasperated, as they would have beene more ready to have returned under
the obedience of the King of Spaine, whose anger they had highly provoked, then to
endure the yoke of such a Protector: For each Tunne of Beere - which they largely
swallow -, they pay into the Exchequer sixe Flemmish shillings - each shilling being
sixe stivers -, I meane of Beere sold abroad, for they pay onely foure shillings for
such Beere, as men brew for the use of their private families, which frugality few or
none use, except perhaps some brew small Beere for their Families, and indeed I
doubt they would find small frugality in brewing other Beere for themselves, if the
Cellar lay open to their servants. And howsoever the Tunnes be of divers prices,
according to the goodnesse of the Beere, namely of two, three, foure, five, or sixe
Guldens, the Tunne - though at Leyden onely the Brewers may not sell Beere of
divers prices, for feare of fraud in mixing them -, yet there is no difference of the
Tribute. They have excellent fat pastures, whereof each Aker is worth forty pound,
or more to be pur-
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chased, and they pay tribute for every head of cattle feeding therein, as two stivers
weekely for each Cow for the Paile, the great number whereof may be conjectured,
by the plenty of cheese exported out of Holland, and the infinite quantity of cheese
and butter they spend at home, being the most common food of all the people: For
Oxen, Horses, Sheepe, and other Beasts sold in market, the twelfth part at least of
the price is paid for tribute, and be they never so often by the yeere sold to and fro,
the new Masters still pay as much. They pay five stivers for every bushel of their
owne wheate, which they use to grind in publike Mils: And since they give tribute
of halfe in halfe for foode and most necessary things, commonly paying as much for
tribute as the price of the thing sold, the imposition must needs be thought greater,
laid upon forraigne commodities, serving for pleasure, pride, and luxury: besides
that these tributes are ordinary, and no doubt upon any necessity of the
Commonwealth, would be increased. French wines at Middleburg the Staple thereof,
and Rhenish wines at Dort the Staple thereof, are sold by priviledge without any
imposition, but in all other places men pay as much for the Impost, as for the wine:
Onely in the Campe all things for food are sold without any imposition laid upon
them. And some, but very few eminent men, have the priviledge to pay no imposition
for like things of food. Each Student in the Universitie hath eight measures of wine
- vulgarly called Stoup - allowed him free from imposition, and for six barrels of
Beere onely payes one Gulden and a quarter, that is two shillings six pence English,
being altogether free from all other tributes, which priviledge the Citizens enjoy in
the name of the Students dieting with them, and no doubt the Rector and professors
of the University have greater immunity in these kinds.
One thing is hardly to be understood how these Provinces thus oppressed with
tributes, and making warre against a most powerfull King, yet at this time in the
heate of the warre, - which useth to waste most flourishing Kingdomes, and make
Provinces desolate -, had
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farre greater riches, then any most peaceable Countrey of their neighbours, or then
ever themselves formerly attained in their greatest peace and prosperitie: Wether it
be for that - according the Poet - Ingenium mala soepe movent, Adversity oft whets
the wit, so as by warre they are growne more witty and industrious. Or for that
Flanders, and Antwerp the famous City, in former times so drew all trafficke and
rich Merchants to them, as all the neighbour Provinces were thereby impoverished,
all which trade by the warre fell to Holland, most strong in shipping; or for that the
United Provinces have such commodity by the Sea, and waters running to all Townes,
and by the strength of their cities, as in the heat of war they are free from the enemies
incursions, or any impediment of their traffick, and seeme rather to carry the war to
their confines, then to have it in their bosomes. In which point, it is not unpleasant
to remember, how the Hollanders mock the Spaniards, as if, not acquainted with the
Northern Sea, and the ebbing and flowing therof, they thought they might at pleasure
come into any haven, and leade their army into any of those Provinces, and that when
the Spaniards first entered (p. 287) Holland with their Army, and they cutting the
banckes of the sea drowned their Country, the Spaniards were therewith astonished,
and gave gold chaines, money, and the most precious things they had to the Country
people, on condition they would bring them out of those watery places to firme land.
If any man require truer and greater reasons of these Provinces growing rich by warre,
let him make curious search thereof, for it is besides my purpose. No doubt, the
frequent Armes of the sea within land, passing by their Cities, the innumerable waters
- though for the most part standing, or little moving -, which by made ditches carry
boats and barkes to all their Cities, - being there more frequent then in any other part
of the World -, and to all their Villages, and compasse almost all their pastures, yeeld
no small commodity to their Common-wealth. For they having little of their owne
to export, and wanting Corne, Wood, or Coales, and many necessaries for their use,
yet
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by this onely benefit, and their singular industry, not only most abundantly injoy all
commodities of all Nations for their owne use, but by transporting them from place
to place with their owne ships - whereof they have an unspeakable number -, make
very great gaine, being delighted in Navigation by nature - as borne and bred in the
midst of Seas and waters -, and having by warre, heating their Flegmaticke humours,
attained to such skill therein, as for trafficke they saile to the most remote coasts of
the world, and in processe of time being growne so bold sea-men, as they will scarcely
yeeld in this Art to the English, for many former yeeres excelling therein. So as their
tributes imposed on Merchants commodities, must needs be of exceeding great
moment.
And not to weary my selfe with the curious search thereof, I will onely adde for
conjecture of the generall one particular, related to me by credible men. That in time
when Italy suffered dearth, and was supplied with corne from these parts, the tributes
of one Citie Amsterdam in one weeke exceeded the summe of ten thousand pounds
sterling, whence the revenew of all tributes in all the Havens and Cities may bee
conjectured to be excessively great. So as adding the impositions upon domesticall
things, and the great contributions paid by the enemies subjects upon the confines
in time of warre - to purchase the safety of their persons and goods, with freedome
to till their grounds from the rapine of freybooting souldiers - a man may well say,
that the United Provinces are no lesse able, then they have been daring, to doe great
things.
(The Lawes) This Common-wealth is governed by particular lawes and customes
of divers places, and by the publike edicts upon divers new occasions made by the
States of the Provinces, and these wanting, by the Civill law. The particular Cities
are governed after the manner above named. And particularly at Leyden my selfe
have observed the inhabitants of Villages called by writings set upon posts in the
publike streets, to have their controversies judged by the Magistrates of the city, not
at any set time of the yeere, but according to the
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occasions of other affaires, at the Judges pleasure. High injuries and maimes of any
member are punished by the law, which passeth over lighter injuries, not giving such
ample satisfactions to the wronged even by word, as the constitutions of the Sweitzers
give; so as with them no lesse then in England quarrels and brawlings are frequent,
and often breake out into man-slaughters, wherein those who will revenge themselves
by force first agree betweene themselves, whether they will strike or stab; and then
drawing out long knives, which they ordinarely weare, they wound one another by
course, according to their agreement, either by slashes or stab - which they call
schneiden and stecken -. They commonly allow mony to be put out to use, and to the
end poore men upon pawnes may borrow small summes for a short time, they admit
an Italian or Lumbard - vulgarly so called - in each Citie, who taking a pawne, lends
a gulden for a brasse coine called a doigt by the weeke. But this Lumbard in the
French Church there is not admitted to receive the Communion. The pawne useth to
bee worth a third part more then the mony lent, and one yere and a day being past
after the mony is due, the usurer hath the pawne to himselfe: but before that time,
the debter at his pleasure may at any time have his (p. 288) pawne, first paying the
borowed mony, with the use to the day of paiment. And the common report then
was, that the States would take this as a publike Office into their owne hands, to help
the poore not able to pay by selling the pawnes to the owners best profit.
Touching inheritance: Upon the Mothers death the children may compell their
Father to devide his goods with them, least perhaps hee should consume or waste
the same. And the wife that brought a dowry, be her husband growne never so rich
by his trade, may when shee dies give, not only her dowry, but halfe her husbands
goods gotten in mariage, to her owne Kinsmen after his death, if shee have no children
by him; and if she brought no dowry, yet shee hath the same right to dispose of halfe
her husbands goods gotten in mariage, and - as is supposed - by their mutuall labor.
A sonne
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may not be disinherited but upon causes approved by the Law, for the Father is bound
to give a third part of his estate among his children, and only hath power to dispose
of the rest of any part thereof in Legacies at his pleasure.
(The Wives) The wives of Holland buy and sell all things at home, and use to
saile to Hamburg and into England for exercise of traffique. I heard from credible
men, that the Citizens of Enchusen, within thirty yeeres then past, used to marry a
wife, and put her away at the yeeres end, if they liked her not; which barbarous
custome Civilty and Religion hath since abolished: and at Delph I did see two
examples of men who, having buried their wives, did after marry their wives Sisters.
It is no rare thing for blowes to happen betweene man and wife, and I credibly heard
that they have slight punishments for that fault, and my selfe did heare the Crier
summon a man to answer tbe beating of his wife before the Magistrate.
The multitude of women is farre greater then of men, which I not only formerly
heard from others, but my selfe observed to be true, by the daily meetings of both
sexes, where a man may see sixty or more women sliding upon the yce, and otherwise
recreating themselves, with five or six or much fewer men. But the reason thereof is
not easily yeelded, since wee cannot say that the men are much consumed by the
Civill warres, their Army consisting altogether of strangers, and few or no Hollanders
except some willingly served, for otherwise they cannot be pressed by authority, but
onely for the defence of the City or Towne wherein they dwell: except these reasons
thereof may be approved, that the watery Provinces breed flegmaticke humors, which
together with the mens excessive drinking, may disable them to beget Males; or that
the Women - as I have heard some Hollanders confesse - not easily finding a Husband,
in respect of this disparaty of the Sexes in number, commonly live unmarried till
they be thirty yeeres old, and as commonly take Husbands of twenty yeeres age,
which must needs make the Women more powerfull in generation.
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And the Women not onely take young Men to their Husbands, but those also which
are most simple and tractable: so as by the foresaid priviledge of Wives to dispose
goods by their last will, and by the contracts in respect of their Dowry - which to the
same end use to be warily drawne -, they keepe their Husbands in a kind of awe, and
almost alone, without their Husbands intermedling, not onely keepe their shops at
home, but exercise trafficke abroade. My selfe have heard a Wife make answere to
one asking for her Husband, that he was not at home, but had newly asked her leave
to goe abroade. Nothing is more frequent, then for little girles to insult over their
brothers much bigger then they, reproving their doings, and calling them great lubbers,
whereof when I talked with some Schollers my companions, as a fashion seeming
strange to mee, they were so farre from wondering thereat, as they told me, it was a
common thing for Wives to drive their Husbands and their friends out of the doores
with scolding, as if they consumed the goods wherein they had a property with their
Husbands. I should be too credulous, if I should thinke all Families to be sicke of
this disease; and I must confesse, that in few other Nations all Families are altogether
free from like accidents: but I may boldly say, that the Women of these parts are
above all truly taxed with this unnaturall dominering over their Husbands.
(The Gentlemen) The Nobility or Gentry hath long (p. 289) been rooted out by
the people - as Junius witnesseth, and experience shewes - after the example of the
Sweitzers, especially in Holland and Zealand - for in Friesland they have many, and
within land as frequent Families of Gentlemen as otherwere -. I could not heare of
more then some three Families of Gentlemen in Holland and Zeland - for the Lords
of Nassaw are strangers -, and these Gentlemen lived after the Plebeian maner of the
other inhabitants, so as it were in vaine to seeke for any Order of Knighthood among
them. Neither are these Gentlemen - as those of Germany -, curious to marry among
themselves; for those who come to greatest honour in this Commonwealth, are either
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Advocates of the Law, or sonnes of Merchants. My selfe did once in the high way
meete a Gentlemans Waggon, to whom our Waggon gave the way; and the custome
in Holland being, that the Waggons setting forth, give the way to all they meete, till
they have gone halfe the way, and after in like sort the way is given to them, and our
Waggon having then passed more then halfe the way, the Plebeian Hollanders my
companions were much offended with our Waggoner, that contrary to the custome
he had done that honor to the Gentlemen. The vulgar sort so despise Gentlemen, or
any superiour if hee affect greatnesse, as upon like occasions they proverbially use
to say, If hee bee rich, let him dine twice; as if they despised rich men, of whom they
stood not in neede, being content with their owne, after the manner of the Italians,
save that the Italians doe it out of pride, these out of clownishnesse, and affecting of
equalitie.
(Capitall Judgements) Touching capitall Judgements: Where the offences are
hainous, and such as former ages have not knowne, the Judges inflict exquisite
punishments and torments upon the Malefactors. In such sort with strange torments
the wicked person was put to death, who killed the Prince of Orange with a Pistoll.
Theeves and Pyrates are put to death by hanging, and of all other offenders, they
never pardon Pyrates upon any intercession, as destroyers of traffick, upon which
their Common-wealth and private estates depend. The man-slayer is beheaded, and
buried in the same coffin with the man he killed; and if perhaps he cannot bee
apprehended, but escape into some forraigne parts, he may perhaps, but very rarely,
obtaine pardon, if he can first bee reconciled with the friends of the man slaine by
him: but in case he be apprehended, they cannot, or at least use not, to scandall Justice
by pardons. But wilfull murtherers, according to the circumstances of the person
killed, or of the more or lesse wicked manner of the act, are put to death with more
or lesse torment, and hang in iron chaines till the bodies rot, for terror to others.
Coiners of money have their bones broken upon the wheele, a death more usuall in
Germany for
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hainous crimes: but in all torments they commonly mitigate the severity of the Law,
more then the Germans doe; for I have seene some executed in this manner, who
were first hanged, and so had no feeling of the paine. Hee that burnes private - and
much more publike - houses, and hee that purposeth or threatneth to burne them,
though hee never doe the act, is himselfe burned by fier1), with a marke upon his head
if the act were done; upon his breast if it were onely purposed; or upon his mouth,
if it were only threatned. An offender escaped by flight, howsoever hee live long in
forraine parts, yet if hee ever returne, bee the distance of time never so great, he
escapeth not unpunished. My selfe have seene a man-slayer, who having lived six
yeeres in forraigne parts, and then for love of his Country returning home, was then
beheaded, as if the crime had been newly committed. No man will apprehend any
malefactor, nor hinder his flight, but rather thinke it a point of humanity to helpe
him, only the hangman and base fellowes appointed for that office, lay hold upon
capitall offenders, so as very many escape by flight. Neither can any so base or poore
man be found, excepting the hangman and his said companions, who for any reward
will bee hired to do the Office of an executioner, both these actions being infamous
here, as in Germany. Among the apprehenders the chiefe are called Provosts, and
they of old had power to hang vagabonds, till abusing it to revenge and rapine, it was
taken from them. Upon the rumour of any crime committed, these men with their
servants armed are sent out into the country, to apprehend the malefactors.
(p. 290) It was credibly told me, that the Emperor Charles the fifth, having suddenly
commanded a man to be hanged, who after, by an others confession of the fact, was
found guiltles, upon this error made a decree, that no hangman should ever live at
the Hage, or neerer the court then Harlam, to the end, he being not at hand, the
Magistrate might lesse offend in deliberate or protacted judgements. For as in upper
Germany, so in

1) fire.
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Netherland, there is litle or no distance of time betweene the offence committed and
the execution of judgments; whereas in England these judgments are excercised at
London once in six weeks, and for the Country, at two or foure set times in the yeere.
No man is put to death without confession of the fact, neither doe they as in Germany
force confession by torture, but they condemne upon one witnes, where probable
conjectures concur to prove the malefactor guilty.
(Of their warfare in generall) I thinke - saving the judgment of the better
experienced in these affaires - that the military discipline of the States Army is very
commendable: For since those common-wealthes are most happy, where rewardes
and punishments are most justly given, surely the States neither detaine nor delay
the paiments due to the soldiers, nor leave unpunished their insolencies, nor yet their
wanton injuries, either towardes the subjects or the Enemy yeelding upon conditions.
In the camp all things for food are free from all impositions, so as a man may there
live more plentifully or more frugally then in any of their Cities. And besides the
soldiers pay duly given them, all sick and wounded persons are sent to their Hospitals,
vulgarly called Gasthausen - that is, houses for Guests - where all things for health,
food, and clenlines of the body are phisically, plentifully, and neately ministred to
them; of which kinde of houses fairely and stately built they have one in each City.
Also when they are recovered of theire sicknesses and wounds, they are presently
sent backe to the Campe or their winter Garrisons. They who are maimed in the
warres, and made thereby unfit for service, have from them a Pension for life, or the
value of the Pension in ready mony. On the other side they so punish the breakers
of martiall discipline, as when bandes of Soldiers are conducted to any service or
Garrison through the middest of their Cities or Villages, not one of them is so hardy
as to leave his rancke, to doe the least wrong to any passenger, or to take so much
as a chicken or crust of bread from the Subjects by force. And while my selfe was
in those parts, I remember
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that upon the giving up of a Castle into the States hand, after Proclamation made,
that no Souldier should doe the least injury to any of those who had yeelded the same,
a souldier wantonly taking one of their hats away, or changing his hat with one of
them, was presently hanged up for this small insolency.
(Their Foote and Horse) For warre by land, they have no great power, - I speake
particularly of the United Provinces, not of Netherland in generall, which we reade
to have of old raised an army of eighty thousand men -. For since the subjects cannot
be pressed to the warre, but when their owne City or Towne is besieged, and in that
case their Magistrate going before them, and leading them to the wals; and since the
number of them is very small, who willingly follow that profession, hereupon almost
all their army consisted of strangers, and long experience hath concluded mercenary
Souldiers to be unfit for great Conquests. So as wise men thinke for this reason, that
the Commonwealth of the States, is more fit, by due observing of their leagues and
amity with confederates and neighbours, to defend their owne, then ambitiously to
extend their Empire by invading others. They have heavy Friesland Horses, more fit
to endure the Enemy charging, then to pursue him flying, - I speake not of Flanders
and the other Provinces yeelding good light Horses -; but all the waies and passages
being fenced in with ditches of water, they have at home lesse use of Horse, which
makes them commonly sell these Horses in forraigne parts, using onely Mares to
draw their Waggons and for other services of peace, which Mares are very beautifull
and good.
(Of their navallpower) The Inhabitants of these Provinces, by nature, education,
and art, are most fit for Navigation, and as in the exercise of all Arts, they are no
lesse witty then industrious, so particularly they have great skill in casting great
Ordinance, in making gunpowder, (p. 291) cables, ankers, and in building ships, of
all which things and whatsoever is necessary to navall warre, they have great
abundance, the matter being bought in forraigne parts, but wrought by their owne
men at home:
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So as they are most powerfull at Sea, neither hath any King a Navy superior or equall
to theirs, excepting onely the King of England. And for conjecture of their generall
power at Sea, I will be bold to adde what I have credibly heard: That one City of
Amsterdam at this time had some hundred shippes for the warre, - or men of warre
-, and some foure hundred ships of Merchants well armed for defence, besides - as
they said - some ten thousand Barkes, or without all doubt an uncredible number.
Therefore if perhaps the United Provinces forgetting their old league with England,
and our late merit in defending their liberty, shall at any time resolve to have warre
with England - which for the good of both Nations God forbid -, then are such bloody
fights at Sea like to happen as former Ages never knew. Yet the course of those times
whereof I write, gave small probability of any such event like to happen, for many
reasons combining our minds together. First the happy amity that hath beene time
out of mind betweene our Nations. Next the bond of love on our part, towards those
wee have preserved from bondage, and the like bond of their thankefulnesse towards
us, which howsoever ambition may neglect or despise, yet never any Nation was
more obliged to another in that kind, and so long as the memory thereof can live, it
must needs quench all malice betweene us. Besides, that they being not able to raise
an Army of their owne men by Land, aswell for want of men, as because it must
consist altogether of voluntaries, no man being bound to serve in the warre, except
his Towne be besieged, and his owne Magistrate leade him to the walles; they have
hitherto happily used, and may ever so use, our men for souldiers, - wherein Britany
aboundeth above all other Nations, neither doe they by much so esteeme the auxiliary
bands of any other Nation as of ours -. Lastly, in that they wanting many necessaries
of their owne, and yet abounding in all things by trafficke, cannot long subsist without
the freedome thereof; and nothing is so powerfull to diminish their wealth, and to
raise civill discords among them, as the barring of this freedome,
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which then scemed more easie or lesse difficult to the King of England, then to any
other neighbour Prince, or - I will boldly say - to all other neighbour Princes joined
together against them, - they having strength of their owne to maintaine that freedome
by Sea, and being able with the onely support of Britany, to defend themselves by
land against all other Enemies -. For they had onely three passages to Sea, one by
Vlishing in Zeland, another by Brill, upon the Southwest Coast of Holland, and a
third narrow passage by the Iland Fly, to the Tassel, on the North-east side of Holland,
whereof the two first were guarded by the said two strong Cities, with the Forts
belonging to them, all kept by Garrisons of English Souldiers, and the stopping or
restraining of the third, seemed lesse difficult to the Navy of Britany, then to the
power of any other Enemy. At this time when I passed through these parts - of which
time I write - the United Provinces much complained of the English for taking their
goods at Sea, and hindering their free traffick: wherein they should have considered,
that they caused the warre with Spaine, which we bore onely to second them. And
if our Merchants were forced to leave the trafficke of Spaine, where they had great
freedome and amitie onely for their sakes, how could they thinke it just and equal,
that they should freelie supplie Spaine with food and necessaries for warre? so as
the very commodities of England could not then be vented into Spaine, but onely by
Flemmish - and some few Scottish - ships and Marriners, except they desired to make
the warre Eternall, by which they onely grew rich, in which case our project was
more just, who for a time made war, that we might after live in peace. And whereas
they then complained that not only prohibited wares carried to prohibited places, but
also other their commodities carried to friends, were spoiled by our men of war, which perhaps through the insolency of Captaines and Souldiers, might sometimes
happen -; no doubt these the injuries were rare, and never borne with by the Queene
or inferiour Magistrates; and they could not bee ignorant how hardly the insolency
of Souldiers can be restrained by land, and
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(p. 292) much more by sea. For all good Englishmen I may professe; that they
abstaining from prohibited traffick, no good Englishman wished good successe or
impunity to any English ships exercising piracy, especially against so neare
confederates. These complaints I well remember to have been at that time frequent
in those parts, I know not how since appaesed or continuing. And because the Q. of
England had disbursed much treasure for their safety, which they were bound to
repay at the end of the warre, and threatned to deduct these spoiles out of the same,
many then feared left this difference might in processe of time breed discord between
England and those Provinces. Also because the Townes and Forts given to the Queene
as pledges for money disbursed, were then kept with weake Garrisons, overtopped
in number by the very Citizens, it was then thought, that the States might take them
by force, if our Governours had not watchfull eye upon their dessignes, and changes
of counsell. In generall, good men of both sides are to wish the continuance of Peace
betweene England and these Provinces, by which both Common-wealths have long
had, and may still have unspeakable benefit, and the rather, because we never yet
had warre but perpetual amity together, neither can any war prove more bloudy or
mischievous to either part, then that betweene ourselves. To conclude, happie be the
makers, cursed the breakers of our peace.

The fourth part. (Uitgave Hughes1)).
Book III, chapter III.
Of Netherland [touching Religion].
(Ms. fol. 344) Touching Netherland, Marcantius writeth

1) De gedeelten in de marge met Ms. aangeduid waren door Hughes weggelaten en zijn op
verzoek van het Hist. Gen. uit het oorspronkelijk handschrift overgeschreven door Dr. P.
Geyl te Londen, die ook den door Hughes uitgegeven tekst met het manuscript vergeleek.
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that Flaunders giving the name of Flemings to all the Netherlanders, was first
converted to christian religion about the yeare 630 having had some light thereof
some 100 yeares before, but it was cleane extinguished. He shewes they had stately
churches, beautifyed with rich orniments, great and rich Abbies, monasteryes, and
nonneryes, and that the Ecclesiasticall dignityes were many and great, and that the
persons capable of them were named by the Earles, and confirmed by the Popes, for
theire religion was first established after the Roman rites, when the Popes had great
opinion of holiness, but had not yet built their hierarchie of spirituall much lesse of
temporall power into wich they first intruded some hundreth yeares after, daily
increasing the same. Generally the Netherlanders began to imbrace the Reformation
of Religion, presently after luther preached and it much increased all the tyme of the
Emperor Charles the fyfth, but began to be persecuted first in the tyme of his sonne
Phillip king of Spayne. In Flaunders and the Provinces hede to this day by the King
of Spayne, after cruel persecutions it was wholy extinguished by the bloody
Inquesition, first invented in Spayne against the Mores (fol. 345) and Jewes, professing
Christianity, and retayning theire old Religion, and was about this tyme brought into
Netherland to oppress the Reformation of Christian Religion, wich from that tyme
was only established in the United Provinces, combined to defend theire liberty and
the Reformed Religion against the power of Spayne, whereof alone my purpose is
to speake, namely of Religion, as it was established in the United Provinces at the
tyme when I passed through those Countryes. The Church therein was reformed after
the doctrine of Calvin, and only the publike exercise of that Religion was permitted,
but they had liberty of Conscience, and were for private opinions devided into many
sects, no lesse then Moravia, Bohemia and Emden in Germany whereof I have spoken.
Great part of the States and cheefe men were thought to be Papists or Sectaryes in
hart, but most of the people and the banished men of Flaunders and Brabant were
reputed sincere in the Reformed Religion. Some
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villages then would not admitt the reformed ministers, and had theire masses, but
without publike authority and in private houses. For if any were apprehended at
masse, theire upper garments were taken from them, ore some like but no heavy
punishment inflicted on them. There was no speech of Jesuites or Roman priests,
that much afflicted other Reformed States at the tyme, perhaps because marchants
governing the Commonwealth - as I have noted writing of the Citty of Augsburg in
Germany - have commonly more care to preserve traffique then Religion, and so
being thought to make the warre against Spayne rather for liberty then Religion,
these Priests judged their practises lesse necessarye in those Countryes, or ells because
Commonwealthes havening more heades then one, are more safe then monarchies
from like practises.
(p. 281) They had fayre larg churches, built of bricke, without any beauty on the
insyde, or so much as fayre seates, the weomen bringing stooles, and formes being
sett about the Pulpitt in the naked body of the Church. Midleburg a great Citty had
but two churches, and other great Cittyes had but one or two Churches, which of old
perhaps might suffice, but now since the decay of Antwerp the people are infinitely
increased by straungers and the banished men of Flaunders and Brabant, dwelling
there for traffique and liberty of Conscience. Yet were these Churches seldome full,
for very many Sectaryes, and more marchants proeferring gayne to the dutyes of
Religion, seldome came to Church, so as in Leyden a populous Citty, I often observed
at tymes of divine service, much more people to be in the markett place then in the
Church.
(Ms. fol. 345) In theire shipps at home - what soever they do in long jorneyes - I
often observed in those passages frequent even upon Sondayes, that they often sung
Psalmes, but never sayd publike prayers. In theire Churches they had every second
day one, and upon Sundayes foure sermons. The Organs were playd on every day at
foure of the Clocke in the afternoone, and
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certayne antomes were sung, at wich tyme many resorted (Ms. fol. 346) to the Church
rather for recreation, then Devotion, and then I observed many with wax candles
mumbling theire prayers silently together, likewise some marryages were celebrated
after the Papists rites, yet not in the Church, but in the Senate house. All Cittyes had
publike Gasthouses or hospitalls, where the sicke needy and naked were releeved
with great clenlyness and bountifull charity, which then in tyme of warr turned to
the great Releefe of theire Army, aswell for the diseased as the wounded men thereof,
not to speake of the common pleasure these Gasthouses yeald to all the Cittizens,
for theire meetings, walkes, and recreations. The rents of ruined monasteryes are
applied to godly uses as the mantayning of ministers in the Country and Cittyes, and
of Professors and Schollors in the universities. At Regenspurg1), where the Earles of
Holland were wont to be bigried, not farr distant from leyden there was of old a fayre
and rich Nonnery, but the States of Holland giving the last Abbesse fyve thousand
Guldens, and each Nonne fyve hundreth Guldens in mony, and severall Pensions for
life, did apropriate the rents thereof to the Common Treasure. And in the way from
leyden to harlam, I observed Bills sett upon posts, to publish the sale of Abbie landes,
to establish a more certayne Revenue against all doubtfull events of the warr, for the
mantenance of the Professors and poore schollers in the university of leyden. Likewise
I observed at Bergen op zone, the rents of a Nonnery to be confiscated, the present
Nonnes having only Pensions for life. The ministers of the reformed Religion lived
not upon tythes but upon stipends in mony, and two of the cheefe ministers one of
the Flemish the other of the French Church at the Hage, had about foure skore poundes
sterling each of them yearely for theire stipends. Each reformed Church used to send
a Superintendant chosen of purpose, to the Synods of Provinces or Cittyes. In
marryages, the Flemings, after

1) Rijnsburg.
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the reformation of Calvin, did pledge theire mutuall Fayth by shaking of handes, as
the English doe by giving of a Ringe. At Baptisme, the minister did reade in the
Pulpitt, and the Deacon standing belowe, did sprinckle the Infant with water, and
gave the benidiction to it.
(p. 281) Assoone as the Preaching minister entred into the Church, I observed him
that did reade prayers to finish them abruptly, as if he brought better thinges, or it
were unseemely that he should attend and joyne with the rest in the Common Prayers.
And after that tyme I observed in England the same superstitious neglect of Common
prayer, and excessive valuation of Preaching to have infected some places among
us.
(Ms. fol. 346) The ministers preach bare-headed, and the Officers gather publike
Almes with the sound of a little bell as in Germany, among the Flemmings in the
Church during the tyme of the Sermon, and among the French after at the Church
dore. In the French Church of those partes, I observed in the manner of communicating
the Sacrament of our lords last Supper: that each one who purposed to receave the
same, did the day before the Communion take a token from the minister and Elders,
that he or shee was admitted to that table, wich token the next day they restored when
they approched to the Table, then that they all satt downe at the table to receave the
Sacrament, as wee sett at our tables, to eat Common meate, the minister setting in
the midst of the table, first receaving himselfe, and then giving both kyndes to the
person setting over against him, and to two setting next on each syde of him, which
donne, the minister putt downe the bread and the Cupp and each person tooke them
in order for themselves, without the ministers delivery thereof the upper still putting
them downe to those that did sett under them - which I thought straung as differing
from our lordes first institution -.

Booke IIII, chapter III.
(p. 369) Of the United Provinces of Netherland touching all the subjectes of the first
Chapter. [Nature and
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Manners, strenght of body and witt, manuall Artes, Sciences etc.]
Nature and Manners.
For the United Provinces of Netherland, touching theire Nature and Manners. They
are a just people, and will not Cozen a Chylde, or a stranger, in changing a peece of
gold, nor in the price or quality of thinges they buy. For equall courses among
themselves, I will give one instance, small for the subject, but significant to prove
theire generall Inclination. The very wagonners if they meete other wagonns in the
morning whyle theire horses are fresh, use to give them the way, but if they meete
any in the afternoone, comming from neerer bating places when their horses beginne
to be weary, they keepe their way, by a generall Custome among them, that they who
have gonne more then ha(l)fe the way, shall keepe it against all that have gonne lesse
parte of the Jorney. And as they love equality in all things, so they naturally kick
against any great eminency among them, as may be proved by many instances, and
even that before named. For as they have fewe gentlemen among them in Holland
or Zeland, having of old rooted out the Nobility, so I observed, that when our Wagoner
having gone more then halfe the way, yet gave the way to a gentlemans waggon, all
the Passengers were very angry with him, saying he had no right to take the way1).
To which purpose they have a Comon saying, ‘if he be rich lett him dyne twise, and
weare two gownes, for one serves mee’, in that kynde comming neere the Italians
pride, to live of themselves, and not to borrowe, or to eate at the table of others, to
make them slavish to greatnes or riches. They are generally frugall, in dyett, Apparell
and all expences, as I have formerly shewed in the Chapters treating thereof. In
manners they were of old rude, and

1) Zie ook Aitzema, Saken van staet en oorlogh, II blz. 531, aangehaald door Fruin in zijn Tien
jaren, 7e dr. blz. 243. Daar bleef het niet bij schelden, maar ranselden de boer en de koetsier
van 's konings karos elkaar met de zweep ‘tot kleyn respect van de Keur-vorst’.
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(p. 370) are so to this day in some measure, and the Hollanders have of old beene
vulgarly called Plumpe, that is blunt or rude. Yet since their last long warr in which
they have intertayned English and French Soldyers and leaders, they are much refyned
in manners by their conversation, as also of poore Countryes they are become very
rich, even by warr, and under great taxces to mantayne it, which commonly destroy
all other nations at least for the tyme of warr. And this may seeme strange, if wee
consider not withall that they have still kept the warr upon the frontyers, by fortifyed
places, so as the enemyes lived upon theire owne Country, and have by theire Navall
power kept traffique by Sea free to themselves, and shutt up to theire enemyes, by
which meanes theire enemyes on the Contrary, of most florishing States have growne
poore. So as the United Provinces may say with the Athenian ‘Perijssem nisi
Perijssem1), I had bene undone, if I had not beene undone’, since theire misery hath
turned to theire good. In this point of manners I speake not of Brabant and Flanders,
which people therein are free from the French levity and from the German gravity
or morosity, being of a midle and good temper betweene them. In Conversation the
wemen may seeme unchast, but are not so, as I will shewe by Instances in theire
Customes and Pastymes. For vallour they are bolde in drincking quarrells, which
often arise among them, and then they drawe theire knives, and agree one with the
other whether they will Stecken, or Schneiden, that is stabb or Cutt, - a strange
Contreriety of agreement in discord - which done they fyght accordingly. And
howsoever these knives are long, small, and sharpe, pearcing in to the body more
then any dager or Stiletto, yet they who fight with knives are lesse punished then if
they should fyght with daggers and Swordes, as my selfe have seene by experience.
And to provoke these quarrells, they use base ignominious raylings, and horrible
oathes. Most of them are borne at Sea2), and upon

1) Zie Plutarchus, Leven van Themistocles., Cap. XXIX, paragr. 9.
2) In de uitg. Hughes staat: by the Sea.
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waters, and so by nature are bold Seamen in tempests, and as the Batavi or Hollanders
were reputed brave Soldyers when they served the Roman Emperours, so nowe espetially warmed with drincke - they fight (p. 371) bloodely at Sea, but theire warrs
upon land are made with expence of strangers blood, espetially of the English, the
native people1) having done litle therein, howsoever theire his toryes take the honour
to themselves, which the English and other strangers have justly deserved2).
Bodyes and Witts.
Touching theire bodies, the men, by free education, have large and strong bodies,
and much more active then the Germans, by using more exercise, and by drincking
lesse - For howsoever theire excesse in drincking be no lesse, yet it is not so frequent
and continuall, as among the Saxons - and also they are more quick spirited, by using
fyers in Chimnyes and not being dulled with hott Stoaves. They are very populous,
so as Botero, the Roman reckons the people of Netherland in the 17 Provinces to be
three millions of persons, and Guicciardine writes that they have 208 walled townes,
150 priviledged places, and 6300 villages with Church and steeple, but as these
United parts are seated in the midest of Seaes and waters, and use excesse in drincking
so they are Comonly of flegmaticke complections, and begett more femalls then
males, and for this reason, or because great part of the men is commonly abroade at
Sea, I am sure

1) Uitg. Hughes: the nature people.
2) Ook elders kan men lezen, hoe eerst het Britsche hulpleger moest komen om Hollandsche
steden tot bloei en welvaart te brengen en b.v. Vlissingen door het Engelsche garnizoen van
een arm stadje tot een welvarende plaats werd ‘in a high measure, and, by their means. so
did all their great towns and cities there’. Zie The Dutch Usurpation. By William de Britaine,
1672. Herdrukt in de Harleian Miscellany. Uitgave 1745. Vol. III, p. 3. In tegenspraak is
daar wel mede de klacht der Vlissingsche burgers over de bezetting, die talrijker was, dan
men had beloofd, tot ‘grooten overlast der borghery’, Reyd, blz. 212.
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in all meetings the number of wemen and girles doth farr overtop the number of men
and boyes, at least five to one. The wemen of Flaunders and Brabant are very fayre,
and theire discent attyre and white linnen setts forth their beauty; I cannot say that
the Hollanders are generally beautifull, though they have the ornament of white
linnen, but either my eyes deceaved me, or the wemen of Dorth lying upon the inland
Sea that beates upon Brabant, and the wemen of Zeland, are much fayrer then the
rest.
For witt, they seeme a very simple people, when my selfe with some English
gentlemen passed through North Holland and Freeseland, the people gazed upon us,
and touched our apparell, as if they had never seene a (p. 372) stranger, and when
wee bought necessaryes at Amsterodam, the boyes followed us, beholding and
handling our apparell, and what soever wee bought, asking why and to what use we
bought it. But howsoever they seeme, no doubt the men are indeede most Crafty
espetially in traffique, eating up all nations therein, by frugallity, industry, and
subtilety, as likewise in Coynes, having no silver, but drawing it from all nations in
plenty, and making profitt of forrayne Coynes, by raysing and decrying them at
pleasure, and indeede are most witty in all meanes to growe rich, as the experience
of our age hath taught us, wherein we have also founde them expert men in State
matters, to prove most wise and juditious, though most of them are of Mechanicall
education.
Manuall Artes, Sciences, Universityes and Language.
Tuching Manuall Arts, they are a people more industrious then the Germans, and
excell them in all Arts and trades. For howsoever, I must confesse thath the Germans
of Nurenberg in those parts are esteemed the best workmen for Clockes1) and some
like thinges, yet in generall they are not to be compared to the Netherlanders, who
make infinite proportions of hangings for houses, and like furniture for them, and
the best and

1) Uitg. Hughes: Clookes.
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richest of them wrought with gold and silke, which are named Arras, of the towne
where the best sorte are made, and are exported into many kingdomes of Europe, as
also they make divers stuffes for wearing, and Cloathes aswell wollen as espetially
linnen whereof they exporte great quantity, and Fyner then any other parte of Europe
yealdeth. Yea for other Manuall trades they are most industrious and skilfull
workemen. And it is worth the observation, that the richest amongst them cause their
Children to be taught some arte or trade, whereby they may gayne theire bread in
the tymes of warr, or banishment, or of like adversityes. The tradesmen take no
Prentises bound for yeares, but they who will learne any trade, give them mony to
be taught it at their shops, taking their meate and lodging at theire owne home. And
those who meane to professe any trade, when they have learned it at home, goe according to the Custome (p. 373) of the Germans - to other Cittyes at home, and
forrayne Countryes abroade, most famous for excelent workemen in those trades,
that of them they may learne to excell in them. Only as English travelars fynde no
such Barbars in any place, as they have at home, so in these United Provinces, they
are not to be Commended, for skill or handsomnes in that trade, besydes that they
wash mens beardes in dreggs of beare, before they shave them with the Raysour, as
ours doe with hott water and seete balls.
For Sciences, they have and of old had many learned men in all Professions wherof
some are knowne by theire writings, as Ralphe Agricola of Freeseland, and Erasmus
borne at Roterodame in Holland. But for Commedians, they litle practise that Arte,
and are the poorest Actours that can be imagined, as my selfe did see when the Citty
of Getrudenberg being taken by them from the Spanyards, they made bonefyers1) and
publikely at Leyden represented that action in a play, so rudely as the poore Artizans
of England would have both penned and acted

1) Uitg. Hughes: bonsfyers.
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it much better. So as at the same tyme when some cast Players of England came into
those partes1), the people not understanding what they sayd, only for theire Action
followed them with wonderfull Concourse, yea many young virgines fell in love
with some of the players, and followed them from Citty to Citty, till the magistrates
were forced to forbid them to play any more.
For Universities, I will not speake of the famous University Lovan in Flanders,
which before the Civill warrs had sixteene thousand Students, and is nowe decayed,
nor yet of that at Doway, now florishing, only I will say that the glory of them was
and is in the learned Professors, which of old were drawne thether from all parts, by
large Stipends, but now are commonly Jesuites - except the Professors of lawe and
Phisicke -, for they gladly ingrosse Childrens and young mens education and
instruction, as well in Divinity as in the liberall Artes - the growndes of all learning
-. For these Universityes have not many Colleges fayrely built, and founded with
large Rents, to mantayne Schollers, and large for all the Students to live in them and
not in the towne, (p. 374) as our Universityes have in England. But after the manner
of Germany, have publike schooles wherein the Professors reade, and one or two
Colleges for poore schollers, most of the other Students living in the towne. The like
may be sayd of the universityes in the united Provinces, whereof that of Froniker in
Frieseland, was founded of old2), and being decayed was of late restored, yet florished
not greatly ether in learned Professors or in the number of Students.
The University of Leyden in Holland was founded in the beginning of the Civill
warrs, to keepe Students from going to the universityes of Flanders. At my being
there

1) Misschien wel het gezelschap van Robert Browne of Brony, J. Bradstreet e.a. Zie de
Navorscher 1858, blz. 7, en E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het
Nederlandsche tooneel, blz. 141.
2) De Franeker hoogeschool werd eerst in 1585 gesticht.
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it had many learned Professors. John Heurnius Professor of Phisicke did reade
Hypocrates at eight of the Clocke in the morning, and had for stipend 800 Flemish
Guldens yearely. And as in Germany so here all Professors dictate theire Lectures,
and the Students write them worde by worde. At the same hower in other Schooles,
Thomas Sosius did reade a booke of the Civill lawe, with like stipend. And Lucas
Trelcatius did reade the Common places of Divinity with stipend of 600 Guldens
yearely for his Lecture, and 300 Guldens for his preaching in the Church. At nyne
of the Clocke Gerard Tuning did reade the Institutions of the Civill lawe, with stipend
of 300 Guldens yearely. Peter Paw did reade the Anatomy, with stipend of 500
Guldens. And Henry Bredius did reade Tullyes Oratour1), with stipend of 200 Guldens.
At tenne of the Clocke Fraunces Iunius a famous Divine did expound the Prophett
Isaiah, with stipend of 1200 Guldens yearely. At one of the Clocke in the after noone
James Anthony Trutius did reade Aristotiles Phisickes. At eleven of the Clocke
Paulus Merula did reade, by turnes each second day, the historyes of Eutropius and
Suetonius, with stipend of 400 Guldens yearely. At one of the Clocke in the after
noone, James Ramsey did reade the logicke lecture2), with stipend of 400 Guldens
yearely. At two Everard Branchorst did reade the Pandects of the Civill lawe. And
Gerard Bontius Professor of Phisicke did reade Paulus Aegineta3). And Frances
Rapheling the Professor of the Hebrewe toung did reade upon the (p. 375) Sections
out of the Prophetts, each having 400 Guldens yearely Stipend. At three of the Clocke
Two other Professors did reade, Cornelious Gratius the Civill lawe, and Bonaventura
Vulcanus the Greeke toung, each having 400 Guldens yearely. At foure of the Clocke

1) Cicero's De oratore.
2) Hier is volgens dr. Geyl geheel verkeerd gelezen; het begin van dezen zin luidt volgens het
handschrift: And Julius Beyma did reade the Codex and Ramsey did reade the logicke lecture,
etc.
3) Uitg. Hughes: Aeginita.
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Rodulphus Swellius1) did reade one day upon the naturall historye of Plinny, and the
next day the Mathematikes, having 300 Guldens yearely stipend. All these Professors
had houses allowed to each of them by the States, excepting two, who had the Rents
of some land allowed to provide them houses. Some poore Schollers were mantayned
in a ruinous College - as they are no better over all Germany - each having 30 Flemish
Poundes yearely stipend, who had theire dyett yearely at the uper table for 150 at the
lower table for 100 Flemish Guldens, and two of each Citty were admitted into this
College, and they all studdyed Divinity, but were mantayned in the College no longer
then six yeares, in which tyme they must take the degree of theire Profession, and
then beginn to practise it, if they be fitt for the same. In each Citty they have an
Hospitall to bring up poore Orphants, whereof the best witts are sent unto the
university, the other putt to trades. At Leyden all the Students lived in the houses of
Cittizens. The Prince of Orange when he tooke upon him the defence of these
Provinces in the begining of the Civill warrs, did founde this University, and kept to
himselfe and his heyres the power to name the Rector. At my being there, upon the
first of February, the Professors Chose three men at Leyden, and sent them with
theire letters to the Hage, where Count Mauritz the sayd Princes Sonne appointed
one of them to be Rector, who was settled in his office for the yeare following upon
the eighth of February, when the Statutes and Customes were publikely read before
the Students, who within three dayes entred theire names with the Rectour, and
otherwise were no more to be accounted in the nomber of Students. But the States
pay the Professors Stipends, out of Rents allowed to that use. Each Student hath
yearely 80 Stoupes of wyne allowed free from assise or tax, and six vessells of Beare
at two shillings sixpence starling the vessell lesse then the ordinary price the

1) Snellius.
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(p. 376) Cittizens pay1), and they with whome they dyett, take this allowance in theire
names and right, besydes that the Professors and Students are free from all other
taxes and tributes. The Rectour Judged the Controversyes betweene Students and
Cittizens. The university had three chosen Protectours amonge the States, whereof
one at that tyme was Janus Douza a learned man well knowne by his writinges. And
when a Professors place is voyde, the Professors having chosen a worthey man at
home or abroade, these Protectours invite him to supply that place. But the States
must approve him, who also allott and pay his Stipend. And howsoever at my being
there this University newly founded had not 400 Students, yet the States drawing
thether most learned Professors, it was hoped that in shorte tyme it would greatly
florish. The Professors doe not reade above 30 weekes in the yeare, having long
vacations, as upon the 3 of Occtober they Cease to reade for 15 dayes, because that
day Leyden was besegged by the Spaniardes, in memory whereof they have publike
playes poorely representing the Actions and Crueltyes of that seige. The Divines
disput twise in the weeke, other Professions have no sett dayes, but dispute often
upon private agreements, made knowne by Printing the questions and setting them
upon the gates of the Schooles, donne by them that answer to the end all Students
who list, may provide to appose and reply against them. And this they doe for
Commendable exercise, without any reproofe to make ostentation of theire learning.
In Promotions of degrees, each Graduate payes 30 Guldens to the Treasurer of the
University, at my being there a frende of myne commenced Doctour of the Civill
lawe, who besydes his feast payde about eight pound starling to the Doctours of his
Profession, and some fewe Gulldens to the Bedells and besydes payde for the publike
testimoniall of his degree which he tooke alone, for they

1) De woorden ‘the ordinary price’ zijn ter wille der duidelijkheid door Hughes ingelascht.
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use no sett tymes for this Ceremony, but one or more are promoted whensoever they
crave that favour. Nether use they at these tymes the Germans Pompe and gravity in
marching through the streetes, only the Bedell, (p. 377) without any Mace and with
his head covered, went before the Rectour, who with some Professors and Studients,
partly in gownes, partly in Cloakes, all weareing hatts - for I never sawe any cornerd
Capps worne by Graduates in any university beyonde the Seas -, conducted the young
Doctor to the publike Schooles, where he having made his Oration, a Doctor of that
faculty did reade the graunt of power to create Doctors. And then, first he called the
party promoted to sett in his Chayre, as giving him power to teach, secondly he made
him sett downe by him, to shewe the necessity of Conference and Counsell in
doubtfull matters, thirdly he gave him an open booke in his hand, to shewe that he
must not Judge after his owne opinions but after the written lawe, fourthly a booke
Closed, to shewe that he must have wisdome to Judge of right and equity in cases
not expressly defyned by the lawe, fyftly he put on his head a Cap of scarlett as the
badge of his degree, Sixtly a gold Ringe on his finger, the token of his dignity, and
seventhly the old Doctour shaked the young Doctor by the hand, as welcomming
him to be of theire nomber, which in other places I have seene figured by imbracing
and kissing him upon the Cheeke. This done, the young Doctor by a shorte oration
gave thanckes, and so was ledd backe to the Rectors house, in the same order he was
brought to the Schooles. His dinner or Feast was kept in a publike Inne, to which he
invited the Professors and such gnests as himselfe pleased to have, for I observed
some cheefe Burgers to be present at the Creation in the Schooles, who where not
invited to dinner.
The language of the Netherlanders is a Dialect of the German toung, but sweetned
with the levity of the French toung, which most of the inhabitants by education learne
to speake as naturally as the vulgar, besydes that many of them speake the English,
Italyan, and other languages
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of nations with whome they traffique, as there is almost no place in the worlde where
they trade not. As the Saxons and lower partes of Germany - excepting Misen speake more rudely then the upper partes and the Sweitzers, so the Netherlanders so
much affect1) the sweetnes and alacrity of the French toung, as they preferr it (p. 378)
before theire owne, and delight more to speake the French toung, then theire owne
vulgar language, which they pronounce much more gently then the Germans, omitting
many of the Consonants and diphtonges which they use. As I have formerly sayde
that the Germans toung borrowes many wordes of the Greeke, so I say also of the
Flemish or Netherlanders language. And Marchantius in his history of Flanders the
25 page of the first booke, setteth downe many particular wordes apparently derived
from the Greekes. But howsoever he produceth Authours to prove that the Flemish
toung was knowne and spoken in some partes of Turky and of the West Indyes,
though it is not unprobable that a banished man or marchant - espetially of the
Flemings whereof some are founde in many and most remote partes of the worlde may carry his language, and perhapps spreade it in his owne family and discent
among some nations farr distant, yet I never observed the Flemish toung to be used
in forayne partes, but only by those of theire owne nation, and I am sure that
themselves at home spake the French toung, as vulgarly and naturally in their owne.
And it standes with reason, that they who are very industrous in traffique, and having
litle of theire owne to export - except lynnen - doe trade most with the Commodityes
of other nations, should themselves learne many languages, whereas other Nations
have not the same reason to learne the Flemish tounge. And by reason of the Flemings
generall skill in strang languages, strangers may passe and trade among them though
they cannot speake a worde of the vulgar toung. As wee give the title of master only
to gentlemen, and those of that

1) Uitg. Hughes: assert.
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degree in our Universityes, so I observed In the United Provinces, that a tradsman
and espetially a Barbar was vulgerly saluted Meister. In so much as in the beginning
of the Civill warr, when our English forces came into Holland, and the best sorte
being richly apparrelled were saluted masters, the Common people at theire first
enterance tooke them for tradsmen, and wondred they should be so brave in apparell.
Though those of the united Provinces were then rude in manners, yet their language
(p. 379) then had, and still hath, a very amorous Phrase in Vulgar speeches, Commonly
answring one another, Wat sag you Mein Shaff, or mein kinde, or Mein Vatter, or
Mein Moure, that is, what say you my lamb, or my Chylde, or my Father, or my
Mother, Yea they salute old men, with the title of brother and Childe, and salute
young men and maydes with the title of Father and mother. Freyen signifyes to wooe,
and thereupon they call Bachelors Fryern, and young virgins Freysters.
Ceremonyes, Pompes, Marryage, Funeralls, Christnings, Childebed.
Touching Ceremonyes, Pompes, Maryages, Funeralls, Christnings and Childebedd.
No people of Europe in my opinion useth lesse Ceremonyes and Pompous shewes
or marchings, in festivall solemnityes, then those of the United Provinces, doing all
such thinges without any ostentation, yea with great simplicity and nakednes.
For marryages, the wemen in Netherland, Contrary to the Custome of the Germans,
were marryed very young, so as not long before my being in those partes, a girle of
twelve yeares age, at Harlam, had a Chylde by her husband. They use to wooe long,
some yeare two or more before they marye, and in that tyme they have strange liberty
of Conversation together, yet with uncredible honesty for the most parte, conversing
together by day and by night, and slyding on the yce to remote townes to feast and
lodge there all night. Yea some that are betroathed make long voyages, as to the East
Indies, before they be maryed, and in all voyages where the master of the shipp is a
wooer, they hang a garland of Roses on the topp of the mayne mast. The frendes of
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the marryed Coople, use to present them with meate for the feast, and the guests are
invited a day before, and agayne invited some hower before they goe to church, or
before the dinner. For they goe to Church more privately then in Germany, without
marching through the streetes in any Pompe, or with great Company, some- (p. 380)
where only going to Church with nyne, other where with three of theire neerest
frendes and strangers of other townes. I have seene some maryed without a ringe,
only Joyning handes insteede thereof. Som maryed at tenne in the morning, and theire
dinner begane at two, and ended at six of the Clocke in the after noone, having no
supper, or the tables taken away, but going to daunce in other Roomes, and retorning
to the table to drincke, when they pleased. Others maryed at three in the after noone,
and supped from six to twelve. And after the meales, strangers used to come in to
the daunceing. The second day of the marryage they invited neere frendes of the
towne, only to supper and dauncing, and the third day in like sorte they invited
neighbours and ordinary frendes. Some day or two before the maryage, and agayne
some day or two after the maryage, the young men and virgins were invited, to daunce
after supper, when theire Fathers, mothers, and all other were gonne to bedd, where
they daunced all night, and at the twilight in the morning, they daunced about some
of the next streetes, and so taking theire leaves went home.
For Funeralls, they use small or no pompe in them, nether remember I in those
Provinces to have seene any monumentes, or so much as grave stones for the memory
of the dead, except one Monnument at Delph, erected to the memory of the Prince
of Orange, which was the poorest that ever my eyes behealde, espetially for so famous
a Prince, and one that merited so much of the United Provinces1). Some gentlemen
and others of the best sorte dying, had theire Armes sett upon theire doores for a
yeare following, and the widowe so long

1) Zie blz. 229, noot 2.
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kept her house, no man for halfe a yeare entering her Chamber, nor any speech being
made to her till the yeare was ended for any second maryage.
The wemen are sayd to be delliverd ordinaryly of theire Children with much more
ease then those of other nations, - excepting onely the Irish - but ill Conceptions are
frequent among them, and very paynefull in the delivery. Of these monsters I harde
incredible reports, from very Credible persons, which modesty forbides mee to write,
(p. 381) espetially since the Curious may easily be informed thereof by many English
who have lived long in that Country. Only I will say that some of them have beene
of such vivacity and nimblenes in leaping, as the wemen had much adowe to kill and
destroy them, and that some attribute these frequent effects to the peoples grosse
feeding, and living much upon waters.
For Baptisme, the minister in the Pulpitt having read the useuall wordes, the Deacon
standing belowe, pronounced a blessing to the Chyld, and sprinckled it with water.
The Boyes have two Godfathers and two Godmothers, and so have the girles, whereas
our boyes have but one Godmother and two godfathers and our girles but one
godfather and two godmothers. And howsoever ordinarily they have no more but
two, yet some - as with us - have a greater number, being a thinge at pleasure; most
commonly the mothers nurse theire Children themselves. Guifts are given both to
the Children and to the Norses according to theire qualityes, but never great in value
so farr as I observed.
For a womans lying in Childebed. If shee have a boy, the ringe of her dore is all
Covered with tape or linnen Cloth - and in some places undersett witt a small sticke
- and over the ringe a face cloath is fastned. If it be a girle, the ring is but halve
covered, and is not undersett, but hath also a facecloth, and as many Children as shee
hath, so many facecloathes they fasten above the ringe of the doore, which are richly
wrought, or playne and Course, according to the quality of the Parents. They lye a
month in Childbed - as our wemen use in England - and then are Churched, the
minister prayinge
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with them, and when the dutyes are payde to him, they retourne home and Feast
together.
Customes, Exercises, Pastymes, particularly of Hunting, Hawking, Birding and
Fishing.
Among their Customes, some seemed very strange to me. My selfe landing at
Dockam in Friesland, after a (p. 382) great tempast at Sea, incountred this recreation
in the Inn. There were newly aryved young gentle wemen of spetiall worth and
beauty, who supped not privately in theire Chambers, according to the Custome of
England, but at the publike table for all passengers, and after supper wee retyred to
the fyer, where formes were sett round about it, and Flagons of Beare sett to warme
at the fyer, - as they Commonly drincke warme beare - and if a man druncke to a
woman, he carryed her the Cupp, and kissed her, and a woman drincking to a man,
caryed the Cupp to him, and kissed him not so much as bending his head to meete
her. And so with fayre discourse wee passed two howers before wee retyred to our
Chambers. This is the generall Custome in all Fresland, so as some husbandes have
quarrelled with men, for not kissing theire wyves and daughters at the delivery of
the Cupp to them, as if they thought them not worthy of that Curtesy, or dispised
them, as poore, foule, or reputed infamous. But nothing is more strang, then that this
Custome though performed in much mirth and cheerefullnes yet is free from the least
suspition of unchastity. Agayne it is generally observed that as the wemen of these
Provinces overtopp the men in number - which I formerly shewed - so they commonly
rule theire famylyes. In the morning they give theire husbandes drincking mony in
their pursses, who goe abroade to be merry, where they list, leaving theire wyves to
keepe the shop and sell all thinges. And nothing is more frequent, then to see the
girles to insult and domineere - with reproofes and nicknames - over theire brothers,
though ellder then they be, and this they doe from the first use of speech, as if they
were borne to rule over the malles. Yea many wemen goe by Sea to traffique at
Hamburg for marchantdize, whyle theire husbandes stay
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at home. At Leyden young wenches of 12 or 13 yeares age, after 9 of the Clocke in
the morning, shamed not ordinarily to doe those necessityes of nature in the open
and fayre streetes, which our wemen will not be seene to doe in private houses. In
the same Citty I have seene men milke Cowes, and carry the milke in two payles (p.
383) fastned to a wooden yoke before them, which they wore about theire neckes.
The wemen, upon their bedds head insteed of a pillowe, have a shorte hard. Coushen,
litle and uneasy to rest upon, so as they say it is rather for a secret use, then for rest
of their heades.
The colde of winter is very sharpe in these Provinces, lying open to the Sea
Northward, without any shelter of hills or woodes, for which cause some wemen of
the best sorte wore breeches, of lynnen or silke stuffes, to keepe them warme, but
commonly the wemen sett with fyer under them, in passetts namely litle pans of
Coales within a case of woode boared through with many hole on the topp, which
remedy spotting the body is lesse convenient then wearing of breeches. And these
Passets they not only use at home, but in the Churches, and in theire Jorneyes by
Shipp and by waggon. So as my selfe passing in a waggon stroaded thicke with
strawe to keepe our feete warme sawe a young woman in great distresse, who using
this passet, and therewith setting the strawe on fyer under her and that setting fyer
on her Cloathes, was forced to use the undecent helpe of men, and yet hardly escaped
the burning of her body.
They strawe the paved floures of theire howses with Sand, to keepe them Cleaner,
but the dirty shooes of them that enter, Clodding the Sand, they seeme to foule theire
howses themselves, for feare other should foule them.
Holland and Zeland are devided from Brabant and Flanders as likewise Zeland is
devided into Ilandes and from Holland, by an Arme of the Sea within land. In like
sorte Holland on the other syde is divided from Freesland, and that from the Empire,
by two other Armes of the Sea. And many Rivers falling into these Calme Seas, with
a gentile Course, in Countryes lying lowe and playne, have giving the inhabitants
commodity
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to Cutt frequent ditches, not only to make passages by water from towne to towne,
but also to compasse their pastures and meadowes with ditches full of water, either
standing or very gently moving. And the colde is so extreme in these partes, as most
parte of winter these ditches of water are Continually frozene. So as the Virgins (p.
384) in winter tyme are most brave in apparell, and have most Jollity of meetinges
with young men. For they both daly walke into the fieldes next the townes, and upon
the broadest waters slyde together upon the yce. To which purpose they putt upon
theire shooes Pattens of wood, with a long sharpe Iron in the bottome to Cutt the
yce. Continually mooving and frigging theire feete up and downe, forwardes, or in
Circle, which motion mee thought was not very modest for wemen, but if they stand
still they are sure to fall, and those that are unskillfull thereby take many and
sometymes dangerous falls. Commonly some two or foure hundreth will slyde together
upon one1) peece of yce, seeming not able to beare them, yet use makes them bolde
to venture, though sometymes it gives dangerous Crackes. A man and a woman,
holding a handcherker betweene them, slyde together, and sometymes many Couples
in like sort holding handkerchees slyde together a breast as many as the bredth of
the yce will beare. And in like sort many men laying theire handes on a Coulestaffe
slyde abreast together. Also the frost for great part of winter is so great, as sometymes
for a month or more, the foresayde Armes of the Sea wilbe so Frozen, as men passe
over them, either slyding upon the sayd Pattens, or upon a sledge drawne with a
horse, and in the midd wayes, upon divers passages, men keepe boothes wherein
they have a pann of Coales to warme the passengers, with drincke and meate to
refresh them. They use to lay great wagers upon each first breaking of the Ice, and
at those tymes many rash venturers are cast away. At Delph a man had 300 Guldens
for venturing to slyde over the towne

1) Uitg. Hughes: ane peece.
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ditch one Christmas day, when the Ice began to breake. At Amsterodam one had
tenne pounde sterling to venture over the Teye, and the first venturer over the Armes
of Sea, after a frost beginns to breake, hat ordinaryly two Dollours rewarde, and a
Gulden for drincking mony. The wemen of these parts give great liberty to theire
daughters. Sometymes by chance they slyde on the yce till the gates of the Citty be
locked, and the young men feast them at Inns in the Subbarbs, all the night, or till
they (p. 385) please to take rest. Sometymes the young men and virgins agree to
slyde on the yce, or to be drawne with horses upon sledges to Cittyes 10, 20 or more
myles distant, and there feast all night, and this they doe without all suspition of
unchastity, the hostesses being carefull to lodge and oversee the wemen. In like sorte
the mothers of good fame permitt theire daughters at home, after themselves goe to
bedd, to sett up with young men all or most part of the night, banqueting and talking
together, yea with leave and without leave to walke abroade with young men in the
streetes by night. And this they doe out of a Customed liberty, without prejudice to
theire fame, wheras the Italian wemen strictly kept thincke it folly to omitt any
opportunity they can gett to doe ill.
As the Germans, so this people, use to builde nests for Storkes, and repute them
lucky birdes hanting only free Commonwealths, as best observers of Justice. At
Leyden - and so I thincke in other Cittyes - If the Cry for fyer be raysed, he that owes
the house payes six Gulldens for penalty, and the night watch men of townes and
Cittyes goe about the streetes making a noyse with wooden Clappers, as ours doe
with litle bells, and at Leyden by night a Trompett in the steeple is sounded each
hower, when the Clocke strikes.
The kennells of the streete are not in the midest, as Commonly with us, but are
made on each syde of the streete one, neere the houses, the Pavement on each syde
rising to the midest of the streete, which is highest, and the cheefe place of dignity
for walking, the next being the right hand of the midest, and the third the
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left hand, and so in order, according to the number that walkes together.
The Bishopricke of Utrecht, and the Province of Gellderland, keepe the old
Callender, but Holand observes the newe of Pope Gregory, so as if a man goe from
Holland to Utrecht or Gellderland upon the fourtenth of December, and retorne into
Holland upon the 24 of December, he shall keepe no Christmas day that yeare and
if a man come from Utrecht or Gellderland to Leyden, the fourteenth of December,
and retorne backe to those parts the 24 of (p. 386) December, he shall keepe two
Christmas dayes in one yeare, Contrarye to our English proverb, inviting to mirth
because Christmas comes but once a yeare.
Since the tyme of the warr, all passengers entring into Cittyes and Forts, leave
theire swordes and weapons with the Soldyers at the place where they keepe guarde,
and the next day when they goe forth there receave them agayne.
I have formerly sayd, that the wagonours, while their horses be fresh, namely
before they have gone halfe way to the next bayting place, give the way to all waggons
they meete, but after they have gone more then halfe the way, in like sorte take the
way of all they meete. At the dayes of old victoryes or theire Progenitours great
Actions, they keepe Feasts, and in triumph make bonfyers, and represent the Action
in playes poorely acted by Artizans.
Pastymes, Exercises, Huntinge, Hawkinge, Birding, Fishing.
For Pastymes and exercises. I have formerly spoken of theire daly Pastime and
exercise all the tyme of winter, in slyding upon yce with Iron in theire wooden Pattens,
and of theire making Jorneys, for pleasure and necessety, upon a sledge drawne over
the Ice with one horse. Now I will only add that this motion of slyding upon the Ice
is very swift, some say after one 100th myles in the day, but I am sure it is vullgarly
spoken, that when Leyden was besidged by the Spaniardes, who helde guardes of
Soldyers on both sydes the narrowe waters leading to the towne, which at that tyme
were frozen, messengers slyding on these Pattens daely passed through the sayd
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guardes with letters to and from the towne, and so swiftly, as the Spaniardes
sometymes seeing them, and making thicke shott against them on both sydes of the
water, yet could not hinder theire Continuall passing. Likewise in Jorneyes by sledges,
they often passe from Leyden to Harlam and backe agayne in one day, which is tenn
Fleemish myles and requireth tenn howers to be runne by waggon, laying another
waggon and fresh horses (p. 387) in the midd way.
They have a Common Pastyme and exercise to dryve a litle bal through the feildes
and upon the Ice, with a sticke of wood turning in at the lowe end, like the basting
ladells we use in kichens, save that the are not made hollowe but are rounde in the
end, and this sporte I have seene frequently used not only by boyes and young men,
but by men of 40 yeares age and upward. They have in all Cittyes publike houses,
with a larg yeard and garden, vulgarly called Dooles, - whereof Amsterodam had
three - in which houses the Cittizens meete both men and wemen to drincke and eate,
and in the large yardes the men exercise shooting with the long bowe and Crosse
bowe. For these very sportes the Cittisens are devided into brotherhoods, and putt
under ensignes, and many of the cheefe brothers have their Pictures in these houses.
They shoote at Parratt of wood, and he that wins the Prise, is called the king of the
Parratt.
For hunting Hawking and Birding, Marchantius writing of Flanders, which Province
hath given the name of Flemings to all the Netherlanders of the seventeen Provinces,
setts downe the lawes of Hunting and Hawking in the leafe 107 and 108 and shewes
that Hunting of Hares, and takeing of many Foules, as Partriges, Phesants, and the
like, are appropriated to gentlemen. But I thincke he writes this of Flanders, Brabant,
and the partes within land, for in the united Provinces lying upon the Sea, the
gentlemen of Holand and Zealand are almost rooted out, though in West Fressland
and the other Provinces many gentlemen still remayne. And in Holland, Zealand and
Freesland all the feildes are compassed with frequent
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ditches of water, and with Armes of the Sea, so as they are not fitt for Hunting with
dogs, or flying of Hawkes. Holland and Zealand have some stoore of Partridges and
like land Foule, which I have seen sold to any that would buy them, by vulger men
who tooke them by other ordinary meanes. And Freesland hath very great stoore of
Sea foule, which - for ought I could heare - were taken by ordinary meanes, and solde
by vulgar men without reserved priviledges. Nether did I ever see any use (p. 388)
of Hunting dogs, or Hawkes in these Provinces though most parte of the Hawkes,
brought from Norway and those parts into England and Fraunce, commonly passe
through Freesland, Holland and Zealand.
For Fishing. They cannot but have plenty of fish, lying upon the ocion, and divers
Armes of the Sea breaking into the land, and dwelling among frequent ditches of
waters, and some great lakes, made by the Rivers, of Rheine in divers branches, and
of Mosa, and Mosella, where they gently fall towardes the Sea, or rather ende in
standing waters. So as they have plenty of all Seafish, and in the Arme of the Sea
entring betweene Zealand and Holand up to Brabant, and in the River of Mosa, they
take great plenty of Salmons, one towne of Bredaw for fishing there, paying yearely
4000 poundes to Count Mauritz lord of the towne. For fresh water fish, as the lakes
and ditches are frequent, so have they plenty of fish, and being industrious, they take
more fish at Sea upon the Coasts of England then wee doe, espetially the kyndes that
are dryed and salted, as ling and herrings, both sortes fresh and salt they commonly
dresse after one manner but [the latter] more swimming in buter, and - as the Germans
- love to see the Fresh fish living, not prising that which is dead.
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Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der staten
van Holland en der Staten-Generaal, 1562-1572,
Medegedeeld door Mr. A. Meerkamp van Embden.
Begonnen en voortgezet in de voorafgaande deelen van dit jaarboek1), vindt de
publicatie der Goudsche resoluties in de hierbij aangeboden reeks haar einde. Zij
loopt tot de revolutionnaire vergadering der Staten van Holland op 19 Juli 1572,
waarmede voor het staatsbestel een geheel nieuwe orde van zaken werd ingeluid2).
De vorige serie sloot met het jaar 1560 en de eerstvolgende bewaarde resolutie
aangaande een statenvergadering dateert eerst van 10 Januari 1562. Ook in de daarop
volgende jaren zijn die resoluties slechts zeer onvolledig geregistreerd, wat duidelijk
blijkt bij vergelijking van het vroedschapsboek met het Register van Holland en
Westvriesland, de gedrukte notulen van de statenvergaderingen. Eerst

1) Zie Bijdragen en Mededeelingen XXXVII, blz. 61 vlgg., XXXVIII, blz. 98 vlgg.
2) Die gebeurtenis bood voor deze uitgaaf een redelijker termijn dan de inneming van Gouda
voor den Prins van Oranje op 21 Juni 1572, welke aanvankelijk als eindpunt gold. Praktisch
verschil maakt dit overigens niet, want geen enkele der overgeleverde resoluties uit het tijdvak
van 21 Juni tot 19 Juli 1572 kwam voor opneming in aanmerking.
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in 1566 begon men wat beter de hand te houden aan het inschrijven. Op 29 Maart
1570 besloot de vroedschap de notulen van de dagvaarten in Den Haag te doen
registreeren1) en sindsdien schijnen ook de resoluties van de vroedschap zelf aangaande
landszaken vrij geregeld te zijn opgeteekend.
Het derde vroedschapsboek omvat de jaren 1559-1572. Uit de jaren 1570-1572
zijn echter ook de minuten der vroedschapsresoluties bewaard en, zooals vanzelf
spreekt, vormen zij wat dit tijdvak betreft den grondslag van deze uitgaaf. De noten
vermelden de afwijkingen in het latere register. Opschriften boven de resoluties
ontbreken in de minuut; die uit het register zijn in de uitgaaf opgenomen, niet alleen
ter wille van de uniformiteit maar ook omdat deze opschriften althans eenigszins
tegemoet komen aan het ontbreken van een index.
Het samenstellen van een index heeft wel een punt van overweging uitgemaakt;
er is echter van afgezien, omdat de stof bijzonder weinig geschikt is om geïndiceerd
te worden. Immers bestaat zij voor het allergrootste deel uit resoluties betreffende
beden van den landsheer. Het opsommen van de plaatsen, waar over die
opeenvolgende beden gehandeld wordt, had niet veel zin, omdat de geheele publicatie
chronologisch is ingericht, en een index van de tallooze, dikwijls weinig belangrijke,
onderwerpen, die wel eens ter spraak zijn gekomen, zou den omvang van de uitgaaf
onbehoorlijk hebben doen uitdijen zonder nochtans voldoende nut te beloven.
De beide gebruikte handschriften zijn beschreven in de Inleiding tot de
Rechtsbronnen van Gouda2). Ik heb daar in het midden moeten laten of er nog oudere
minuten van vroedschapsresoluties hebben bestaan. Ook thans zou ik dit nog niet
durven beslissen, maar wel is het mij intusschen gebleken, dat zeker niet alle
kladaanteekeningen van den secretaris in het register kwamen. Immers zal

1) Zie Rechtsbronnen van Gouda, blz. 621. Het bedoelde register is echter niet bewaard gebleven.
2) Blz. XXIX vlgg.
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men in het gansche register tevergeefs zoeken naar een zoogenaamd ‘Extract uit het
Vroedschaps-Boek der Steede van der Gouda’ d.d. 13 Maart 1567, opgenomen in
het Register van Holland en Westvriesland, 1565-15741). Het uittreksel was geteekend
door den secretaris van Gouda Joris Jacobsz. Dit geval bewijst echter niet, dat er een
minuut-exemplaar der resoluties heeft bestaan, waaraan het uittreksel ontleend werd.
Waarschijnlijker is, dat de secretaris het extract voorloopig uit zijn eigen notities
heeft gegeven, met het voornemen om het later ook in het vroedschapsregister te
boeken. Dat dit achterwege bleef is wellicht een gevolg hiervan, dat het bedoelde
besluit niet door de volle vroedschap genomen was maar slechts door ‘eenige notable
ende oude uit de Vroedschap’.
De archivaris van Gouda, Dr. J. Huges, heeft mij wederom zeer verplicht door de
toezending der handschriften.
A.M.v.E.

I.
1562 Januari 10.
Unie.
Up tgebesoingneerde ende rapport, gedaen ter vroeschap bij Ghisbert Jan Maertsz.,
burgemeestere, die uuijter name deser stede die dachvaert in den Haege bewaert
heeft, up zeker zaecken, breeder gementionneert in eenige lijbellen, daervan zijnde,
es bij de meeste stemmen van der vroeschap gesloten ende geresolveert, indien de
staten willen blijven bij de generalité ofte unie, gemerct, dat die van Vlaendren hem
van die gemeen staten gesepareert hebben, dat dengenen, die de dachvaert bewaeren
zal, alle middelen zoucken zal om mede gesepareert te worden indient mogelick is.
Actum desen Xen Januarij anno XVCLXII stilo communi.

1) Blz. 160.
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II.
1562 Juli 15.
Petitie.
Upt rapport, gedaen bij Geerit Gerritsz., burgemeestere, diewelcke die laetste
dachvaert uuijter name deser stede bewaert heeft, beroerende die petitie, gedaen - bij de hoocheijt van de hertoginne van Parma - - opt lant van Hollant omme mette
penningen indient noot waer te recisteren ende wederstaene die invasien, die bij den
Franssijsen sectisten ende anderen van heurluijder medecomplixen zouden mogen
gebueren, overmits die frontiersteden sober voorsien ende bewaert zijn van
garnijsoene, up welck rapport bij de meeste stemmen van den vroetschap geresolveert
is, dat diegene, die de toecomende dachvaert bewaren zal, zal hebben last voor deerste
reijse te zeggen negatijff, ten ware bij de ander staten beter middel geproponeert
worde, daer dengenen, die dezelve dachvaert bewaren zal, hem bij de meeste stemmen
vougen zal ende daervan rapport nemen. Actum dezen XVen Julij anno LXII.

III.
1563 December 17.
Dachvaerdt tot Bruijssel. Hartoginne van Parma.
1. Up huijden den XVIIen Decembris anno XVCLXIII es. ter vroetschap gerapporteert
bij Gerrit Gerritssoen, burgemeester - - als bewaert hebbende met Adriaen Gerritssoen,
mede burgemeester, die generale dachvaert tot Bruijssel - - die petitie, bij de hoocheijt
van de hertoochinne van Parma, regente van Co. Mats. wegen, gedaen upten IIIIen
Decembris lestleden omme continuatie te hebben van de triennale bede upte
gewoenliche termijnen - - die Sint Jans-misse lestleden geexpireert waren - - omme
daermede te onderhouden die garnisoenen, upte frontieren leggende. Ende gemerct
die gecomen van de voorleden triennale bede niet en hebben mogen strecken totter
volre betalinghe toe, alsoe datter te coort zoude comen over die contingente portie
van
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Hollant ontrent dertien duijsent drije hondert vijff ende twintich gulden, die de
maiesteijt verschoten heeft, dat men dselfde penninghen mede zoude willen
rembourseren. Ende dat daeromme onse gedeputeerden omme te resolveren up dese
voorn. twee petitien up Manendach in den Haghe zullen moeten compareren. Es bij
de meeste stemmen geresolveert, dat men van beijde saicken zal gheven negatijff
andtwoirt.

Rentemeester Aernt Coebel.
2. Aengaende die penninghen, berustende onder die rentmeester meester Aernt
Coebel, ter somme van negen duijsent drije hondert vijff ende twintich, die dstaten
ingehouden hebben voor de renten, daer tgemeenlandt over bezegelt heeft ten
behoufve van de Mat., es geconcludeert, dat wij ons zullen metten anderen staten
conformeren.

Dachvaerden waerneemen.
3. Ten dage voorsz. zijn mede verthoent ende upgelesen zekere articulen, beroerende
die dachwairden waer te nemen ende goede ordene te stellen. Es geresolveert om
conform te maicken met den anderen staten, uijtgesondert IIIe artikel, daerbij gevoucht
zal worden, dat die gedeputeerde schuldich zullen weesen voort te gaen.

Thiende penninck.
4. Insgelijck es gesteempt upte articule van de correctie van den thienden penninck.

IV.
1563 December 31.
Triennale bede.
1. Up huijden den laesten Decembris anno XVCLXIII es ter vroetschap gerapporteert
bij Jan Dirck Hoensz., burgemeester, ende Jop Fransz. Brouckhuijsen, schepen - als bewaert hebbende die dachvaert in den Haghe den XXIen deser jegenwoirdiger
maent - - dat die gemeen staten van Hollant upte versochte continuatie van de triennale
bede bij de hoicheijt van de hertoginne regente
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gedaen, mitsgaders tsupplement van de penninghen, die van de voorgaende triennale
bede te cort quamen ende bij de Mat. verschoten, rapport genomen hebben omme in
den heuren verder daerinne te communiceren. Ende hoewel onse gedeputeerden last
hadden hem te conformeren met anderen steden upt derde artikel, beroerende die
penninghen, berustende onder die rentmeester Coebel ter somme toe van negen
duijsent drije hondert vijff ende twintich gulden, hebben nochtans om redenen, bij
die van Leijden ende Amsterdam aldaer gemoveert omme daerup breeder te
resolveren, heur rapport ten naesten dachvaert toe genomen. Ende alsoe die
gedeputeerden sdaegs nae Drije Coninghen weder in den Haghe zullen moeten
compareren omme upte voorsz. articulen heur antwoirde inne te brengen, es daeromme
bij de meeste stemmen van de vroetschap geconcludeert, eerst aengaende die triennale
bede ons te conformeren met anderen steden, mits genietende onse gewoenliche
gracie ende voorgaende condicien, ende beroerende die penninghen, die te cort comen
van de geexpireerde triennale bede, te gheven negatijff antwoirdt. Upt derde artikel
es geresolveert te accorderen zoeverre anderen steden hem mede conformeren.

Admiralité.
2. Tenzelven daghe zijn ter vroetschap upgelesen zekere poincten ende artikelen, in
de laeste dachvairt bij gescrifte gestelt, omme daerup te comen te vollen geresolveert.
Ende eerst aengaende die admiralité van den grave van Heuren es gesloten dat men
gheven zal andtwoirt negatijff.

Hijpoteecken.
3. Beroerende trecht ende executeren van de hijpotheecken es gegeven die
gedeputeerden, die daer reijsen zullen, volcomen last omme wel upte saecke te letten,
hebbende tadvijs van advocaten ende hem met anderen steden voorts te conformeren.

Jan van Duvoirde. Gebouft, vagabonden.
4. Nopende tversouck, gedaen bij Jan van Duvoirde,
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die hemzelven presenteert omme tlandt van Hollandt te suijveren van tgebouffte
ende anderen vagabunden, es geresolveert, dat die gemeen staten versoucken zullen
an de Mat. gelijcke provisie van placcaten als die van Brabandt ende Vlaenderen
geobtineert hebben. Ende in gevalle dat niet en zoude mogen weesen, zullen onse
gedeputeerden hebben volcomen last omme hem te vougen metten anderen steden
ten meesten oerbaer als dat behoiren zall.

Breederoede. Bergermeer.
5. Upte versochte exemptie, gedaen bij de heer van Brederode, die van meeninghe
es Bergermeer te bedijcken, es geresolveert te consenteeren zijn versouck mits dattet
landt van Hollandt zoeveel prouffijten genieten zal alst genoten heeft van de
visscherije ende dese exempsie zal geduijren twintich jaeren min ofte meer, zoe die
meeste stemmen zullen vallen.

V.
1564 April 5.
Beschrijvinghe.
1. Up huijden den Ven Aprilis anno XVCLXIIII soe es ter vroetschap vertoent ende
upgelesen zekere missive, gescreven bij meester Jacob van Eijnde, advocaet van
tgemeen landt, inhoudende diversche poincten ende articulen upte welcke onse
gedeputeerden geresolveert zullen moeten compareren up morgen in den Haghe
omme metten anderen staten te communiceren sdaechs daeran volgende.

Impost van wijnen ende bijeren.
2. In den eersten es in deliberatie geleijt off men den impost van wijnen ende bieren
- - alsoe die upten laesten dach deser jegenwoirdiger maent zal expireren - - mer
verpachten zal den tijt van een jaer oft den tijt van drije jaeren achtereenvolgende.
Es daerup geresolveert bij de meeste stemmen, omme die meeste costen te verhoeden,
dat men dezelfde verpachten zal - - indien zij tot redelickheyt genouch mach ghelden
- - den tijt van drije jaeren.
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Impost opten turff.
3. Es mede ommegevraecht oft oerbaer zoude wesen van slants wegen te verpachten
den impost van den turff, een deijt upte tonne, dan off men dselfde wil doen bedienen
up rekeninghe. Ende es gesloten bij de meeste stemmen, dat men ze verpachten zal
voor een jaer mits condicien, indien daer eenigh inconvenient quame doer die van
Brabant, die desen impost poogen te beletten, zoe zal men den pachter verset doen
van zijnen pachte tot discretie van de staten van Hollant, mer den impost van
Geertenberch zal bij eenen ontfangher worden gecollecteert.

Xe penningh.
4. Aengaende tsallaris van de visitateurs van de quoijeren van den thienden penninck
es gesloten, gesien hebbende hemluyden besoigne, hemluyden te contenteren naer
behoiren.

Graeffelickheydtstol.
5. Es noch geresolveert, alsoe mijn heeren van de financie van meeninghe zijn die
Co. Mats. tollen te verpachten, dat men eerstdaechs zal solliciteren omme een goede
ordonnantie te vercrijgen upt stuck van de tholle ende diezelfde gevisiteert ende in
handen van de staten gestelt zal worden aleer die pacht voortgaet, achtervolgende
die acte van de Mat., daervan zijnde, ende die staten geconsenteert.

VI.
(1565 April 25.)
Reeckeningen van tgemeen landt.
Tenzelven daghe es noch geproponeert, datter zeker disorde ende abuijs valt in de
dachvaerden in den Haghe te bewaren upte rekeninghe van tgemeen landt, alsoe daer
gemeenlick maer één gedeputeerde bescreven en wort omme de rekeninghe te
anhoiren ende dat geschapen es in toecomende tijden bij doode van eenighe die staet
van deselve lande ende tancleven van dijen weijnich te weten,
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es daeromme gevraecht off men van nu voortaen twee personen zeijnden zal - - mits
hebbende tsamen één dachgelt van de stede - - ter audientie van dezelve rekeninghe.
Ende geconcludeert, datter voortaen een burgemeester reysen sal met een adionct,
mits dat zij tsamen deelen ende participeren zullen die dachgelden, daertoe staende,
mitsgaders het dachgelt van deser stede. Ende van tboven gescreven sal men scriftelick
adverteren den advocaet van tgemeen landt ende den rentmeester van tselve landt,
meester Arent Coebel.

VII.
1565 Mei 10.
Turffimpost.
Up huijden den Xen Maii anno XVCLXV soe zijn ter vroetschap upgelesen zekere
resolutien, bij de staten van Hollant ter laester dachvaert in den Haghe genomen,
mitsgaders eenighe articulen upten welcken rappoert genomen es ende noch te
resolveren staet. Ende upt artikel aengaende dsaecke van den impost upten turff ende
toctroij, dat die staten zouden impetreren, daerbij die geheele uuijtvoeringhe van den
turff zoude werden verboden, uuijtgesondert die veenen ofte moren, die de Brabanders
hebben in de Langestraet etc., es geresolveert, dat men visiteren zal tprevilegie deser
stede ende daermede consuleren est noet ende tinhouden van dijen voor te staen zoe
ons mogelick es.

VIII.
1565 November 10.
Salaris van doctor Junius van Haerlem.
1. Up huijden den Xen Novembris anno XVC vijff ende tzestich es ter vroetschap
upgelesen zekere missive van den advocaet van tgemeen landt, meester Jacob van
Eijnde, inhoudende twee poincten, waerup onse gedeputeerden upten XVen deser
jegenwoirdiger maent tsavonts in de herberghe ter dachvaert in den Haghe geresolveert
zouden comen aengaende tversochte sallarijs van doctor
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Junius, wonende tot Haerlem, mitsgaders die questie van de bescrijvinghe van de
dachvaerden, gemoveert bij die excellentie van de prinche van Oraingien, stadhouder,
ende den raedt van Hollant, waerup geresolveert es, dat men eerst ende alvooren sien
zal tgebesoigneerde van den voorsz. Junius ende alsdan hem eerlick loonen zal,
behoudens dat men dselfde penninghen vinden zal van den impost ofte ander
extraordinarijs middelen, zonder hem te gheven een jaerlixe gaigie.

Beschrijvinge van dachvaerden.
2. Nopende die beschrijvinghe van de dachvaerden es gesloten bij de meeste stemmen,
dat wij dselfde nieuwicheijt zullen beletten eest mogelick ende arbeijden omme te
blijven bij onse oude possessie.

Tol van Repelmunde ofte Twijel.
3. Tenzelven daghe es mede die vroetschap te kennen gegeven, hoe die van Dordrecht
den staten angegeven hebben die zwaricheijt, gemoveert bij den thollenaer van
Repelmunde ofte Twijel, die gheen contentement en wil nemen mette cautie, gestelt
bij singulier personen maer begheert die te hebben onder tzegel van de steden. Ende
es geconcludeert, dat men in alre naersticheijt pooghen zal die zaicke - - hangende
in rechte - - ten eijnden te brengen zoe dat behoirt.

IX.
1566 April 27.
Deuijtgen opten turff.
1. Up huijden den XXVIIen Aprilis XVCLXVI soe is bij Gerrit Gerritsz. ende Jan
Hey Gerritsz., burgermeesteren, als de voorgaende dachvaert in den Haghe bewaert
hebbende, die gemeen vroetschap aengegeven de doleantie, bij die van Brabant
gedaen aen de Mat. omme den impost van een deutgen upte ton van den turff
offgedaen te hebben ofte ten minsten den turff, comende van moeren, toebehoerende
eenige uut Brabant, dat dezelve turff van den impost geeximeert zoude weesen. Up
welcke doleantie
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eensdeels de voorsz. dachvaert gedijent heeft. Ende op tselve point bij de voorsz.
staten geresolveert is, dat men ijegelick in den zijnen zoude resolveren off men binnen
Hollant generalicken zal doen collecteeren een deutgen up elcke tonne van den turff,
nijet alleen van den turff, die uut Hollant wert gevoert nemaer oock van dengeenen,
die binnen Hollant wert gebruijckt dan off men dinterdictie van de uutvoeringe der
voorsz. turff solliciteren zal off dvoorsz. impost off te laeten stellen. Ende alzoo de
gedeputeerden up Maenendach toecomende sullen moeten compareren omme up
tgunt voorsz. es te responderen ende tantwoorden, is daerup bij de meeste stemmen
van de vroetschap geconcludeert, dat onse gedeputeerden geen consent en zullen
draegen omme tadmitteren dinterdictie noch tuutvoeren van den turf ende dat zij
hem up tvorder mette meeste stemmen zullen confirmeren ende oock de staeten aen
te dijennen, dat men oock behoort te collecteren een deutgen upten ton van den turff,
comende uut tsticht van Utrecht, Gelderlant ende andere plaetsen.

Bede triennael.
2. Tenzelven daege zijn ter vroetschap upgelesen zeeckere pointen ende articulen,
in de laetste dachvaert bij geschrifte gestelt, omme daerup te coemen ten vollen
geresolveert. Eerst aengaende dat de hertoginne corts zoude begeren, de betaelinge
van den termijn van Kersmisse van de bede triennale, de staeten alsnu zouden willen
ordonneren den ontfanger dezelve betaelinge te doen zonder zwaricheijt onder
behoorlicke ordonnantie, descharge ende acten van indempnitee, omme daermee de
ruijteren ende benden te betalen, is bij mijn heren de vroetsschap geconcludeert ende
geresolveert, dat onse gedeputeerden hem zullen confirmeren mette meeste stemmen
van den staten.

Meester Charles de Smijtere. Rijsinghe van granen.
3. Nopende tverzouck, gedaen bij meester Charles de Smijtere omme betaelinge te
hebben van zijn vacatien, gedaen tot slants versoucke, zoo dezelve Smijter zeijt,
omme te beletten de rijsinge van de graenen etc., is
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geconcludeert, dat onse gedeputeerde geen consent draegen en zullen om hem van
zijn vacatien eenige betaelinge te doen, aengemerct hij van tgemeen lant nijet te
werck gestelt is.

Coebel. Meester Claes Dijert.
4. Tenzelven daege is ter vroetsschap upgelezen zeeckere memorie, overgelevert bij
dontfanger Coebel, dadvocaet van tlant, ende meester Claes Dijert, advocaet van de
staten voor den hove van Hollant, daerbij zij verzoucken van eenige dijensten ontlast
ende nijet gemoeijt te zijn. Is geconcludeert, dat men daerup zal bezijen de contracten
van dadvocaeten ende dat onse gedeputeerde hem zullen conformeren met dandere
staten.

Grave van Egmondt. Spuije.
5. Ten voorsz. daege hebben de burgemeesteren mijn heren van de vroetschap
aengegeven ende ommegevraecht oft geraeden waere omme met den grave van
Egmont in communicatie te treden ende dezelve zijne Ex. een gracelicke propijn toe
te vougen omme te coemen tot accordt van tproces, twelck de staten tegen zijnen
Ex. uutstaende hebben beroerende de spoije. Is geconcludeert, dat wij ons zullen
confirmeren. mette meeste stemmen.

X.
1566 Juli 3.
Heresie.
1. Up huijden den IIIen Julii 1566 is ter vroetsschap upgelesen twee requesten,
gepresenteert bij die van Vlaenderen de hoocheijt van de hertoginne van Parma,
beroerende de zaecken van de placcaten ende inquisitie up tstuck van de heresie,
mitsgaders zeeckere articulen, overgegeven bij de bisschop van Brugge, mitsgaders
Pieter Titelemanus, in den raide ons E. heeren des Co. in Vlaenderen. Is daeromme
omgevraecht offt geraeden is, dat wij insgelijcxs presenteren zullen requeste als die
van Namen, Brabant ende Vlaenderen gedaen hebben dan nijet. Is geresolveert ende
gesloten, dat onse gecommitteerden
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volcomen last gegeven wert omme hem mitte meeste stemmen te conformeren om
insgelijcs requeste te presenteren ende die te doen zulcs men bevinden zal oerbaerlicxt
te wesen.

Stapel. Evocatie. Dordrecht. IJssel.
2. Tenzelven daege is upgelesen zeeckere requeste, gepresenteert bij de regierders
van de stadt Utrecht, die bij zeeckere middelen, daerinne geroert, verzoucken aen de
staten van Hollant, dat zij hem zouden vougen met hen supplianten omme te
wederstaen die gepretendeerde servituijt, die die van Dordrecht zouden willen up te
riviere van de IJssele practizeren ende inbrengen. Ende oock omme die evocatie, in
de requeste geroert, te doen revoceren, casseren ende te nijete doen. Is geresolveert
ende gesloten, dat wij ons zullen vougen met die van Utrecht ende wederstaen de
evocatie. Ende nopende tvorder versouck, dat men met een advocaet ofte twee
visiteren zal de compositie, tusschen die van Dordrecht ende ons gemaeckt, ende
daerup consuleren. Ende indijen bij consulatie bevonden mochte werden, dat wij ons
nijet en zouden mogen met die van Utrecht vougen - - ende ons te behouden aen de
compositie - - omme dinterpretatie te doen revoceren, casseren ende te nijet doen,
in zulcke gevalle off wij ons aen de compositie behouden zullen dan off wij die
upseggen zullen. Is geresolveert, dat indijen swaricheijt bij de advocaeten gemaeckt
ende gemoveert wert, dat wij ons nijet en zouden mogen vougen ende ons behouden
aen de compositie met die van Utrecht, dat dijesnijettegenstaende wij ons zullen
vougen met die van Utrecht volgende heur versouck.

Meester Claes Dijert, advocaet van tlandt. Ontfanger van tlandt.
3. Eodem die is geproponeert geweest die twee swaricheijden, gemoveert bij den
advocaet, meester Claes Dijert, beroerende tverstant van IIe articule van des advocaets
ende ontfangers commissie. Is geresolveert, dat wij zullen blijven bij de laetste
resolutie, bij den staten daerup genomen.
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Coninck van Denemercken.
4. Eodem die zoo is upgelesen de resolutie bij den staten upten Ven Junij lestleden
genomen, nopende dat de staten zouden versoucken ende solliciteren te hebben een
personnaige als de graeff van Hoorn, Megen, Aerenberge ofte Hoochstraeten off een
gelijcke personnaige omme hem te vinden aen de Co. Mat. van Denemercken ende
te versoucken, dat hij zoude willen offdoen die nijeuwicheijt ende exactie, bij hem
upgestelt. Daerup gehoort twedervaeren van Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester,
als te Bruijssel die dachvaert daerup bewaert hebbende. Ende alzoo onse gedeputeerde
op Vrijdach toecoemende moeten coemen ten vollen geresolveert in den Haege, is
ommegevraecht off men blijven zal bij tadvijs van mijn heer Philippus Coebel off
dat men blijven zal bij de genomineerde, genaemt Broesbeeck1), lijeutenant van den
graeff van Aerenberch. Is geresolveert, dat wij ons zullen confirmeren met doppinie
van die van Amsterdam.

XI.
1566....
Inquisitie.
Up huijden 1566 zoo is bij Jan Gerrit Stempelsz. mijn heren van de vroetsschap
verbalick aengegeven de swaricheijden ende de communicatie, die de staten upte
laetste dachvaert metten anderen gehadt hebben nopende off die van Hollant
insgelijcxs zouden presenteren requeste aen de hertoginne van Parma, gouvernante
in dese Nederlanden, als die van Namen, Vlaenderen ende Brabant gedaen hebben,
beroerende die inquisitie ende de moderatie van de placcaten, upte heresie geemaneert.
Ende alzoo onse gedeputeerde up Zaterdach toecoemende upte voorsz. zaecke zullen
moeten coemen in den Hage geresolveert, is daeromme omme gevraecht ijegelick
zijn oppinie ende advijs. Es geresolveert ende gesloten bij meeste opinie, alsdat onse
gedeputeerden volcomen last

1) Lees: Groesbeeck.
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zullen hebben omme hem te confirmeren mette meeste opinien, die hem die beste
ende bequaempste duncken zal te wesen. Ende indijen onse gedeputeerde bevinden
eenige swaricheijt, in zulcke gevalle te nemen rapport.

XII.
1566 Augustus 12.
Request aen de hartoginne van Parma.
Den XIIen Augusti 1566 zoo is ter vroetschap bij Jan Gerrit Heij Daemsz.,
burgermeester, ende meester Dirck Willemsz., die beijde als gecommitteerde geweest
hebben tot Bruijssel omme te effectueren de resolucien, bij den gemeenen staten van
Hollant genomen, nopende te presenteren zeeckere requeste, mijn heren van de
vroetsschap aengegeven hoerluijder wedervaeren mitsgaders diverssche difficulteijten
ende swaricheijden, hem bejegent. Is oock upgelesen zeeckere copie van een requeste,
bij den staten van Hollant de hertoginne gepresenteert, mitte apostille, daerup gevolcht.
Ende is daerup ommegevraecht off men bij de voorsz. gepresenteerde requeste blijven
zal dan off men noch een requeste, ampelder houdende dan dvoorsz. gepresenteerde
requeste, presenteren zal dan nijet, daerop de dachvaert in den Haege dienen zal den
XXIIen deser maent. Is geresolveert ende geconcludeert, dat onse gecommitteerde
hem zullen confirmeren mette meeste oppinien van de gemeene staeten. Ende indijen
tgebeurt, datter drie oppinien tegen drie steecken, in zulcke gevalle ons te confirmeren
mette drie oppinien, die raeden te postponeren vorder requeste over te geven.

XIII.
1566 Augustus 26.
Convocatie van de heeren staten-generael.
1. Den XXVIen Augusti 1566 soo heeft Jan Heij Gerritsz., burgermeester, als bewaert
hebbende de laetste dachvaert in den Haege, mijn heren van de vroetsschap
gerapporteert zijn wedervaeren. Ende alsoo die dachvaert in den Haege op Dingsdach
toecoemende weder dienen
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zal, nopende off men versoucken zal convocatie ende vergaderinge van de generale
staten, is geresolveert ende gesloten, dat onse gecommitteerde volcomen last zullen
hebben omme hem te confirmeren mette andere staten, die stemmen te versoucken
convocatie ende vergaderinge van de generale staten.

Ordinaris bede.
2. Tenzelven daege is bij den voorn. Jan Heij, burgermeester, aengegeven de
vroetsschap, dat dordinaris beede geexpireert is ende dat de gemeene staten off zes
grote steden verregelt hebben van zeeckere renten, die uute ordinaris bede betaelt
zijn tot noch toe ende eenige renten verschenen zijn. Is daeromme ommegevraecht
off men den ontfanger provisionael zal doen de renten betaelen dan nijet off dat men
assignatie zal versoucken. Is geresolveert, dat onse gecommitteerde hem zullen
confirmeeren mette meeste stemmen.

Gecommitteerde ter daghvaert.
3. Noch is geresolveert, dat de gecommitteerde, die van nu voortaen gecommitteert
zullen werden omme boven ter dachvaert te reijsen, dat dezelve geen macht en zullen
hebben omme de resolutien van de gemeene staten, beneden genomen, in eeniger
manieren te moegen altercien ofte ijet te disponeren off resolveren tegen heurluijder
laste. Maer in gevalle van swaricheijt te mogen nemen rapport, op peijne, dat diegeene,
die zulcxs geexcedeert hebben, tot heurluijder costen alzulcke exces naemaels zouden
beteren ende dresseren.

XIV.
1566 October 8.
Prinche van Oraingnien.
Den VIIIen Octobris 1566 soo heeft Jan Heij Gerritsz., burgermeester, als die dachvaert
bewaert hebbende tot Bruijssel ende oock in den Haeghe, mijn heren de vroetsschap
gerapporteert zijn wedervaeren nopende dat de staeten versocht gehadt hebben de
bijcompste van den
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prinche van Orangnen, stadthouder alhijer in Hollant. Ende alzoo de dachvaert up
morgen in den Haege dienen zal, is ommegevraecht off geraeden is aen te nemen
IIIM knechten ende die te doen leggen in de steden, zoo grote als cleijne, naer den
staet ende qualitee van elcke stadt, omme daermede te beletten ende voorcomen
doproeren ende daertoe te verzoucken van de hertoginne autorizatie mitsgaders oock
ordonnantie upte staten, dat dezelve over de knechten een hooft zullen mogen
committeren dijent henluijden oorbaer duncken zal te wesen. Is geresolveert ende
gesloten bij de meeste oppinien, dat onse gecommitteerde, die de dachvaert bewaeren
zal met alle civilitee de staeten aengeven zal, dat wij nijet gequalificeert en zijn als
andere steden ende daeromme geen consent draegen en moegen om dvoorsz. knechten
aen te doen nemen. Ende indijen wij overstempt werden van de andere staeten, in
zulcke gevalle te protesteren ende oock sustineren, dat in desen geen overstemminge
en valt ende doverstemminge te resisteren ende voorts te insisteren ende verzoucken
de bijcompste van den prinche alhijer in Hollant.

XV.
1566 November 5.
Prinche van Oraingnien.
Up huijden den Ven Novembris 1566 soe hebben Adriaen Gerritsz. ende Gerrit
Gerritsz., burgermeesteren deser stede, mijn heren de vroetsschap aengegeven de
propositie, bij de prinche van Orangnen, stadthouder, upten IIen deser maent den
gemeene staten tot Schoonhoven gedaen, belangende omme deze landen te houden
in goeder tranquilitee ende eendrachticheijt, daertoe een ijgelick van den staten
georddonneert is tadvijseren bequaeme middelen omme daertoe te coemen ende
daervan mijn heere de stadhouder up te eerste aenstaende dachvaert te adverteren.
Is bij mijn heren van de vroetsschap geadviseert ende gesloten, dat onse
gecommitteerde verclaeren zullen, dat alzo binnen deser stadt gheen uproer ofte
turbel alsnoch - - deur Godts gratie - - geweest
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en is, verhopende onse gemeente te houden in goeden ruste, paijs ende tranquiliteijt,
dat wiluijden zonderlinge nijet weten te advijseren in de geproponeerde zaecke dan
zooveel als aengaet de pacificacie van tgemeen lant van Hollant ende bijsonder van
de steden, daer al zulck oproer ende turbel es geweest, dat het goet waere, dat men
taccordt, bij de hoocheijt van de hertoginne ende de geconfedereerde eedelen
gemaeckt, in als dede onderhouden ende dat men middelertijt nijemant om tgelooff
dede dooden zooverre dezelve geen oproer en maecken ende dat zoo lange ende ter
tijt toe, dat bij de Co. Ma. bij advijs van de gemeene staten anders gedisponeert zal
wesen.

XVI.
1566 November 26.
Prinche van Oraingnien.
1. Den XXVIen Novembris 1566 soo is ter vroetsschap upgelesen zeeckere missive,
geexpediert bij den advocaet van tgemeen lant doer laste van de prinche van Orangnen,
dienende omme te coemen geresolveert up Maendach toecoemende in den Haege
up tgundt wes mijn voorsz. heer de prinche de gemeen staten van Hollant tot
Schoonhoven aengegeven heeft, ende alzoo den Ven deser maent up tselve alhijer ter
vroetsschap geresolveert is. Maer angemerct mijn heren de burgermeesteren tenzelve
tijde nijet en hebben ter vroetsschap up doen lesen tcontract of accordt, bij de hoocheijt
van de hertoginne gouvernante met de geconfedereerde eedelen gemaeckt, is
daeromme tselve accort openbaerlick upgelesen ende ommegevraecht off geraeden
is te persisteren bij de laetste genomen resolutie dan off men dezelve altereren zal.
Is geresolveert ende geslooten, dat men persisteren zal bij de eerste genomen resolutie,
mits dat onse gecommitteerde daer bijvougen zal, dat hetzelve bij ons geadviseert
is, respect nemende up de troublen, die in andere steden geschijet zijn, hoewel wij
in den onsen alhijer - - zulcxs als in de voorgaende resolutie geresolveert is - - nijet
en behouffven, als nijet gequalificeert zijnde, als andere steden ende plaetssen.
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Triennale bede.
2. Eodem die is noch geresolveert ende gesloten up tpoinct, dat de voorsz. missive
inhoudende is nopende de continuatie van den ommeslach van de triennale bede. Is
onse gecommitteerde gegeven volcomen last omme daerinne te doen zulcxs hem
goet duncken zal te wesen.

XVII.
1566 November 261).
Ambassade Spaingnien.
Den XXVI1) Novembris 1566 soe hebben Adriaen Gerritsz. ende Jan Gerrit Stempelsz.,
burgermeesteren, als gecommitteerde de dachvaert in den Haege laetst bewaert
hebbende den XIXen Novembris lestleden, mijn heren gerapporteert haer wedervaeren.
Ende naerdat de propositie ende resolutie van de dachvaert ter vroetsschap upgelesen
is geweest ende de dachvaert in den Haege up Vrijdach toecoemende dijenen zal
omme te coemen geresolveert up twee pointen, eerst off men een notable ambassade
aen de Co. Mat. in Spaengnen zoude schicken, die dexcuse van tgundt in dese
Nederlanden geschijet is zoude doen ende dat men een generael perdon zoude
versoucken, ende voorts om de prinche van Orangnen, stadthouder over Hollandt,
een gratuiteijt te doen, breder in de notule uutgedruct, is ijegelick van de vroetsschap
gevraecht haer oppinie, daerup geresolveert ende gesloten is, dat onse gecommitteerde
geen consent draegen en zullen omme een ambassaet aen de Co. Mat. te dresscheren
nochte oock consenteren omme eenige costen daervan te supporteren. Ende nopende
de gratuiteijt, die men den prinche van Orangnen zoude doen, is geresolveert, dat
onse gecommitteerde volcomen last gegeven wert en dat zij hem nijet difficijl maecken
en zullen omme den voorsz. prinche een gratuiteijt ende een somme van penninghen

1) Vermoedelijk is: 26 onjuist.
1) Vermoedelijk is: 26 onjuist.
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toe te vougen ende dat zoo cleijn alse doenlick is, mits dat dezelve penningen bij
extraordinaris middelen gevonden zullen werden.

XVIII.
(1567 Januari 13.)
Predicatien.
1. Eodem die is ter vroetsschap upgelesen zeeckere notule van de dachvaert, gehouden
den lesten Decembris 1566 in den Hage, mitsgaders zeekere missive, geexpediert
ende aen dese stede gesonden bij den advocaet van tgemeen lant, beroerende omme
te adviseren eenige bequaeme middelen omme te doen cesseren die predicatien ende
te versoucken doer een ambassaet de bijcompste van de Co. Mat., dat hij zoude willen
overcoemen, maer nijet met wapenen. Daerup geresolveert is, dat wij geen consent
draegen en zullen om eenige costen van den ambassaet te draegen ofte om eenige
legatie te doen doen ende onsen naem daerin te laeten besigen ende dat men de
predicatie, daer se geschijet, met vruntschap zoude beletten ende dat de regenten van
de steden, daer eenige spoliatie van kercken ende cloosteren gedaen zijn, met
vruntsschap die principaelste, diet gedaen hebben, zoude induceren, dat zij tselve
zouden weder reintegreren ende in zijn oude plaetse bringen.

Denemercken.
2. Tenzelven daege is oock upgelesen tractaet van den Co. van Denemercken ende
alzoo hij hem daerinne difficijl maeckt om off te stellen den tol upte heete wijnen,
is geresolveert, dat men persisteren zal bij tbesoing van doctor Stratius.

Denemercken.
3. Nopende tversouck, dat den coninck van Denemercken gedaen heeft omme te
moegen equipperen XII schepen van oorlooge, is geresolveert, dat men dat offslaen
zal ende hem dat ontseggen.
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XIX.
1567 Februari 8.
Prinche van Oraingnien.
1. Den VIIIen Februarii 1567 stilo communi soo heeft Dirck Cornelisz. van
Oudewaeter, als bewaert hebbende de laetste dachvaert in den Haeghe, mijn heren
van de vroetsschap gerelateert zijn wedervaeren. Ende naemptelick van het
advertissement, dat mijn heer de prinche van Orangnen als stadthouder over Hollant
de staten gedaen heeft, dat hem van de regente geseit was, dat hij hem nijet
vervorderen zoude eenige vergaderinge van de staten te doen ende dat oock de prinche
geseit was, dat hij nijet gedogen en zoude eenige vergaderinge van de staten, staende
onder zijn gouvernement, te houden. Daerup bij de staten geresolveert is, dat de
gemeen staten hem upten XIIen deser maent vinden zullen tot Bruijssel bij de
hertoginne van Parma ende haer aengeven, dat het lant zonder vergaderinge nijet
geregnert en mach werden ende dat men daeromme versoucken zal tselve affgedaen
te hebben. Ende is dezelve resolutie bij mijn heren van de vroetsschap geapprobeert
ende gelaudeert.

Hartoginne van Parma.
2. Tenzelven dage is oock upgelesen zeeckere missive van de hertoginne van Parma,
daerbij den officiers van Vlaenderen gecommitteert is de vassallen, die eenige leenen
van de Mat. ontfanghen hebben, weder nijeuwen eedt te doen ende alzoo de prinche
van Orangnen gelijcke missive ontfanghen heeft ende van de meeninghe is te doen
ontbijeden alle de leenmannen van de landen van Hollant ende henluijden te doen
vernijeuwen den eedt, die elcxs respectivelick uut zaecke van heur leen hebben
gedaen, mit belofte van te dienen up ende jegens een ijegelick ende voirts vorder als
in de missive, is daerup geresolveert ende geconcludeert, dat onse gecommitteerde
met de andere staten hem vinden zullen tot Bruijssel ende aldaer te aenhoren tgundt
hem desen aengaende bejegenen zal ende dat gehoort hebbende versoucken te hebben
rapport. Maer is bij aldijen, dat de Mat. maer
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alleen en begeert van zijn vassallen vernijeuwinge van den ouden eedt, is de
gecommitteerde, die de dachvaert bewaeren zal, gegeven volcomen last omme
daerinne consent te dragen.

XX.
1567 Maart 25.
Rapport.
1. Den XXVen Martii 1567 stilo communi hebben Dirck Cornelisz. van Oudewater,
burgermeester, met Gerrit Gerritsz. de Lange, als gedeputeerde de dachvaert den
XIIIIen deser maent in den Haege bewaert hebbende, mijn heeren van de vroetsschap
aengegeven haerluijder wedervaeren. Ende is nijettemin upgelesen de notule van
dezelve dachvaert ende alzoo upte naegescreven zaecken genomen is rapport ende
de dachvaert daerup dienen zal den IIIen Aprilis in den Haege, is daerup geresolveert
als hijernae volcht.

Tol tot Sparendam.
2. Eerst nopende dat Jan Daemen als de pachte van de tolle van Sparendam up hem
heeft doen stellen ende in zijne plaetsse gesubstitueert Pieter Herrij, die gebooren is
tot Antwerpen, upte welcke geobtineert is condempnatie ende interdictie van nijet
vorder hem tingereren etc., is geconcludeert, dat men de substitutie zal resisteren
ende in alder diligentie de zaecke ende tproces zal avancheren.

Harinckvaerdt.
3. Nopende tversouck, bij requeste gedaen aen de staten bij die steden ende vlecken,
hem generende met de harinckvaert, om te hebben eenige subsidie totte toerustinge
van een jacht, die zij boven twee schepen van oorloghe zouden equipperen ende
toerusten etc. ende alzoo in de vergaderinge van de staten uutgeslaegen is, dat men
hemluijden zoude moegen succurreren met een leeninge van penningen ofte met een
gift van een somme van penningen, is daerup geresolveert, dat indijen die van Hollant
nijet en konnen accorderen met die van Zeelant,
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dat men henluijden accorderen zal leeninge van drie duijsent gulden onder soufficante
cautie de restituendo als de buijssen offsnijen, zonder tzelve te trecken in consequentie
off henluijden eenige penningen in gifte taccorderen.

Soeterwoude. Voorburch.
4. Nopende de requeste, gepresenteert bij danibachtsbewaerders van Zoeterwoude
ende oock Voorburch, die versouckende zijn, dat de staten zouden willen annemen
tproces, twelck zijluijden hebben uutstaen tegens den anderen nopende de contributien
van de zeven groten, is daerup geresolveert, dat men partije tegen partije sal stellen.

Turff. Sijmon Gerritsz. van Schoonhoven.
5. Nopende de doleantie, gedaen bij Sijmon Gerritsz. van Schoonhoven als collecteur
van de impost van de turff, die versouckende is om de redenen, bij hem gemoveert,
een gratuitee van XXX £, is geresolveert ende geconcludeert, dat men hem zijn
versouck ontseggen zal zonder hem ijet meer too te vougen, ten waere nochtans dat
indijen die meeste oppinien van de staten hem ijet meer toevougen dan daer hij up
aengenomen is, dat wij ons daermede zullen confirmeren ende indijen dat tgebeurde,
datter drie tegen drie steecken, den eenen hem ijet toevougende ende dander hem
tselve offslaende, alsdan ons te confirmeren met dengeenen, die hem nijet toevougen.

XXI.
1567 April 9.
Haerinckvaert.
1. Den IXen Aprilis 1567 nae Paesschen zoo hebben Johan Dirck Hoensz.,
burgermeester, met Johan Heij Gerritsz., als gedeputeerde de laetste dachvaert in
den Haege bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen hoerluijder rapport ende alzoo
de steden ende vlecken, hem generende met de harinckvaert, versocht hebben tot
onderstant van de toerustinge van noch een jacht, dienende tot beschermenisse van
de buijsen voor de zeerovers ende piraeten, een somme van VIIIC gulden in gifte
ende alzoo up haer versouck van de laetste voorgaende dachvaert
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uutgeslaegen was, dat men dezelve zoude mogen succureren met IIIM gulden in
leeninghe, twelck bij den onsen alhijer henluijden upte laetste vroetsschap
geaccordeert is, dan alzoo dezelve supplianten daer geen contentement mede en
neemen ende dat de eedelen, Haerlem, Delft, Leijden, Aemsterdam consenteren in
de gifte van VIIIC gulden, alzoo de visscherije nootlick in deze turbulente tijt
geavancheert dijent, is daeromme alhijer ter vroetsschap andermael in communicatie
geleijt off men dvoorsz. supplianten de VIIIC gulden in gifte zal accorderen dan nijet.
Daerup geconcludeert ende geresolveert is, dat men de supplianten haer versouck,
scilicet van VIIIC gulden in gifte, zal accorderen, mits dat dezelve penningen gaen
zullen uuten impost, zonder tselve nochtans te trecken in consequentie ende onder
protestaetie van non prejuditie voorgaende litispendentie ende processen.

Tienden penninck.
2. Tenzelven daege is upgelesen de conclusie ende notule van de dachvaert,
beroerende den Xen penninck van den jaere LXIIII. Dan alzoo bij de steden begeert
wert defalquatie van de huijsen, die leech ende onverhuijrt gestaen hebben anno
LXIIII ende oock van huijsen, bij schamele luijden om Goidtz wille geoccupeert,
dan beroerende tpoint van de huijsen, die om Goidtz wille bewoont tzijn, twelck bij
den staten over tplatte lant offgeslaegen is zonder dat henluijden eenige defalquatie
gejont ende geaccordeert is, ende alzoo uutgeslaegen is upte dachvaert, dat goet waer
omme alle querelen te schuwen, dat ijegelicke stede zoude upbrengen haer portie,
daer die up gestelt is anno LXI, is daerup geresolveert, als dat wij ons desen
aengaenden refereren zullen tot de verclaringe van de gemeene staten.

XXII.
1567 Mei 2.
Twintich duijsent gulden bij den prince van Orainge geeijst.
Den IIen Maii 1567 zoo heeft Jan Dirck Hoensz.,
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burgermeester, als de laetste dachvaert in den Haege bewaert hebbende, ter
vroetsschap gedaen zijn rapport. Ende alzoo de prinche van Orangnen gescreven
heeft aen den advocaet van tgemeen lant van Hollant, alsdat dezelve de staeten
aendienen zoude, dat zijnder excellentie gaerne up fraict zoude begeren te hebben
van de staten XX duijsent gulden, min off meer, tot discretie van dezelve staeten,
daervoor hij pres(en)teert verzeeckeringe te doen, ende tot dijen fijne aen de staten,
mijn heere den president ende den advocaet van tlant geschreven heeft etc., up twelcke
de steden, alzoo zij daertoe geen last en hadden om up te resolveren, genomen rapport,
daervan de dachvaert up Maenendach toecoemende in den Haege dienen zal. Daerup
geresolveert ende geconcludeert is, dat onse gecommitteerde, die de dachvaert
bewaeren zal, hem conformeeren zal met die oppinie van die van Dordrecht, ist bij
aldijen, dat zij oppineren hijerinne nijet en begeren te resolveren zonder te hebben
alvooren advijs off consent van de hoocheijt van de hertoginne van Parma, regente.
Ende indijen doppinie van die van Dordrecht zulcxs nijet en is ende dat de staten
resolveren ende datter drie ende drie tegen den anderen staecken, de drie
consenterende de prinche zijn versouck ende de andere drie hem tselve offslaende,
alsdan ons te conformeren ende accommoderen met doppinien, die de prinche zijn
versouck offslaen ende dat onse gecommitteerde dandere gemeen staten in tperticulier
voor de vergaderinge emboucheren zullen, dat dit een nijeuwe zaecke is ende dat de
staten geinterdiceert is up geene nijeuwe zaecken te moegen vergaderen, off wij
daeromme hijerinne nijet misdoen en zullen.

XXIII.
1567 December 13.
Schiltaele.
1. Den XIIIen Decembris 1567 is ter vroetsschap upgelesen zeeckere missive, gedaen
expedieren bij de stadthouder, president ende andere raeden van Hollant, van date
den IXen deser maent, bij den welcken bevolen wert onse gedeputeerde in den Haege
te schicken up Maenen-
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dage toecomende omme sanderen daechs met de eedelen ende andere steden van
Hollant, mede beschreven, te resolveren upt versouck, dat aldaer van de Mats. wegen
gedaen zal werden omme die continuacie van de upheffinge van de ordinaris bede
upte schilttaelen te consenteren twee termijnen, alzoo dezelve ordinaris bede Sint
Jansmisse lestleden geexpireert is. Waerup geresolveert ende geconcludeert is, dat
onse gedeputeerden consenteren zullen in de voorsz. bede, mits genijetende de
gewoonlicke laetste nijeuwe gratie.

Madame de Parma.
2. Tenzelven daege hebben de burgermeesteren insgelijcks mijn heren aengegeven,
hoedat henluijden van eenige persoen van qualitee geemhoucheert is, dat madame
de Parma, gouvernante, van meeninge is te vertrecken ende dat de staten van Brabant
de voorsz. madame voor haer loijale ende getrouwe dijensten toegevoucht hebben
een propijn van XXVM gulden ende van de staten van andere provincien insgelijcks
verwachtende is een gratuitee. Is daerup gesloten, alsdat onse gedeputeerden de
andere steden, indijent nijet vermaent en wert, tselve aengeven zullen ende de zaecke
te avancheren, dat de voorsz. gouvernante een gratuitee ende propijn toegevoucht
zoude moegen werden, mits dat tselve gevondeu zoude moegen werden bij
extraordinaris middelen.

XXIV.
1568 Januari 1.
Arendt Coebel.
Den Ien Januarii 1568 is ter vroetsschap upgelesen zeeckere gepresenteerde requeste
van Aernt Coebel, ontfanger van tgemeen lant, die versouckende is een gratuitee
ende propijn van zeeckere dijensten, bij hem gedaen, ende dat hij de eedelen ende
zes groten steden van Hollant wapenen in zijn glasen heeft doen stellen in zijn
comptoir ende galerie. Daerup geresolveert is, dat onse gecommitteerde nemen zullen
rapport.
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XXV.
1568 Mei 17.
CLm gulden.
1. Den XVIIen Maii 1568 soo heeft Jan Heij Gerritsz., burgermeester, als bewaert
hebbende in den Haege den XIen deser maent de dachvaert, mijn heren van de
vroetsschap gerapporteert ende verhaelt, hoedat mijn here den stadthouder, doer
bevel van der excellentie van de hartoge van Alva, als gouverneur van wegen der
Co. Mat., begerende is, dat de staten van Hollant zoude versegelen zeekere obbligatie
van hondert ende vijftich duijsent gulden omme daermede te voorcoemen ende
wederstaen die aenslaegen, die men up dese lande zoude moegen hebben, welcke
penningen den staten gedefalqueert zal werden van deerste petitie, die de Mat.
geaccordeert zal werden. Waerup geresolveert is, dat men de Mat. accorderen ende
toelaeten zal zijn versouck ende de versegelinge doen, mits dat onse gecommiteerde
stipuleren zullen, dat in de redemptie van de obbligatie der voorsz. penningen, dat
wij daerinne genijeten zullen alzulcke gracie als wij in de laetste ordinaris bede
genooten hebben.

Ontfanger Generael.
2. Ten voorsz. daege is mede ommegevraecht nademael den ontfanger Coebel deser
werelt overleden ende tot Goidts genade gereijst is ende mitsdijen vacerende is den
staet van tselve ontfangersschap, wije dat men daertoe zal committeren. Ende alzoo
in de laetste vergaderinge van de staten communicative verhaelt is, alsdat men drie
ontfangers zoude mogen stellen, waervan den eenen zijn residentie houden zoude in
den Haege, dander tot Dordrecht ende de derde tot Alcmaer, waerup geresolveert is,
dat onse gecommitteerde, die de dachvaert bewaeren zal, volcomen last gegeven
wert omme hem te confirmeren met de meeste oppinien van de staten.

Meester Jacob van den Eijnde, advocaet vandt landt.
3. Tenzelve daege is mede ter vroetsschap upgelesen een-
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requeste, gepresenteert van wegen der vrunden, huijsvrou ende kindren van meester
Jacob van den Eijnde, advocaet van tgemeen lant, die versouckende zijn, dat de
staeten ijemant zoude committeren uute staten omme tot coste van tgemeen lant zijn
zaicke te hove met zijn huijsvrou ende kinderen te helpen vervolgen, solliciteren,
recommenderen ende diligenteren, ten eijnde hij zoude geraicken tot ontslaginge van
zijn persoon ende stricte gevangenisse. Waerup geresolveert is, dat onse
gecommitteerde volcomen last gegeven wert omme hem te conformeren met de
meeste oppinien van de andere staten.

XXVI.
1568 Mei 24.
CLm Gulden.
1. Den XXIIIIen Maii 1568 soo heeft Jan Heij Gerritsz., burgermeester, als bewaert
hebbende de voorgaende dachvaert in den Haege, gerapporteert mijn heren van de
vroetsschap zijn wedervaeren ende onder andere verhaelt, hoedat in de laetste
vergaderinge van de staten swaricheijt bevonden is bij wat manieren men de penningen
vinden zal, daermede men lossen zoude de obligatie van CL duijsent, die der
excellentie ducq dAlba versouckende is van wegen de Mat. dat de staten zouden
versegelen, waervan communicative in de vergaderinge van de staten gesproocken
is, dat men dezelve penningen zoude moegen vinden bij de verdoubblinge van den
impost, etc. Daerby geresolveert is, indijent doenlick is, dat men offweren mach de
verdoubblinge van den impost, dat men dezelve verdoubblinge offweren zal. Dan
ist bijaldijen de meeste staten zijn, dat men dzelve redemptie bij de verdoubblinge
van de impost vinden zal, dat onse gedeputeerde volcoemen last gegeven wert omme
hem met de meeste oppinien van de staten te confirmeren.

Harinckvaert.
2. Tenzelven daege is bij de voorn. Jan Heij Gerritsz. mijn heren aengegeven, hoedat
de steden ende vlecken van Hollant, hem generende met de visscherye ende
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harinckvaert, versouckende zijn van de staten een gifte van duijsent gulden, ten eijnde
zij eenige oorloochsschepen zouden moegen equipperen tot preservatie van de
haringvaert. Daerup geresolveert is, dat men de voorsz. steden haer versouck zal
accorderen, mits dat dezelve penningen gaen zullen uuten impost.

Middelburchse wech.
3. Eodem die is oock geresolveert, dat onse gecommitteerde de staten aengeven
zullen, dat Adriaen van der Does in Middelburch gestelt heeft twee draijboomen,
mitsgaders oock de heere van Zommersdijck als ambachtsheere van Zevenhuijzen
ende van ijegelyck paert, dat daerdoer passeert, neempt een stuver, ende van de staten
versoucken addresse omme aen den groten raide te versoucken provisie tegen dvoorn.
Does ende heere van Sommersdijck ende indijen de staten tselve offslaen, dat men
dijesnijettemin van tstats wegen aen den groten raide versoucken zal de voorsz.
provisie.

XXVII.
1568 Juni 14.
Ordinaris bede.
1. Den XIIIIen Junii 1568 soo heeft Jan Heij Gerritsz., burgermeester, gerapporteert
de propositie, gedaen den gedeputeerden van den staten van Hollant den XIen deser
maent bij den president van Hollant doer bevel van der excellentie van den hertoge
van Alva als gouverneur ende cappiteijn-generael van Co. Mats. Nederlanden, alwaer
begeert wert, dat die staten zouden verlengen ende continueren die ordinaris bede,
verschijnende up twee termijnen als Sint Jansmisse ende Kersmisse, voor een jaer,
welverstaende, dat den termijn van Kersmisse, lestleden verloopen, ommegeslagen
zoude werden up Sint Jansmisse eerstcoemende ende den termijn, die verschijnen
zoude Sint Jansmisse, ommegeslagen zoude werden Bamisse eerstcoemende. Daerup
geresolveert ende geconcludeert is, dat onse gecommitteerden, die de dachvaert
bewaeren zullen, volcoemen last gegeven wert omme hen
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te accommoderen met de meeste oppinien van de andere staten.

Reeckeninge van den ontvanger Coebel.
2. Tenzelven daege is mede bij den voorsz. Jan Heij Gerrits gerapporteert de
difficulteijten, bevonden up tprepareren van de reeckeninge van den ontfanger Coebel,
dewelcke al te saemen geredigeert zijn bij geschrifte ende daervan geexpediert
zeeckere notule, up al twelcke geresolveert ende geconcludeert is, dat onse
gecommitteerden volcomen last gegeven wert omme hem up als met de meeste
oppinien van de andere staten te confirmeren.

XXVIII.
1568 Juni 28.
CLm £.
Den XXVIIIen Junii 1568 is ter vroetsschap upgelesen de missive, geexpediert bij
den hove van Hollant, wesende gedateert den XXVen Junij 1568, bij denwelcken ons
belast wert onse gedeputeerden te schicken in den Haeghe den XXVIII deser maent
omme vruchtbare resolutie te brengen upten eijsch, gedaen uuten naem van de
excellencie van ducq dAlba, gouverneur ende cappiteijn generael van Mats.
Nederlanden, omme te hebben versegelinge van een obbligatie van CLM pond van
XL groten tpont. Daerup geresolveert is, dat onse gecommitteerde desen aengaende
accorderen zullen in tversouck van de versegelinge der voorsz. somme simpliciter
zonder eenige condicie.

XXIX.
1568 September 28.
Meester jacob van den Eijnde, advocaet van tlandt.
Den XXVIIIen Septembris 1568 soo is ter vroetsschap upgelesen zeeckere requeste,
gepresenteert bij de vrunden van meester Jacob van den Eijnde, advocaet van tgemeen
lant van Hollant, dwelcke om redenen in de requeste geroert, versoucken, dat de
staeten deszelffs advocaets
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articulen ende zaecken zouden desenderen ende vernaerstigen. Soodat insgelijcks
ter vroetsschap upgelesen is den eijsch van den procureur generael, geexhibeert tegen
den voorn, meester Jacob van Eijnden, advocaet. Daerup geresolveert is bij de meeste
oppinien van mijn heren van de vroetsschap, dat onse gecommitteerde, die de
dachvaert bewaeren zal in den Haeghe, oppineren zal, dat, alzoo den eijsch van den
procureur generael inhoudende is verscheijden articulen, dwelcke die van der Goude
verstaen de staeten nijet te roeren, dat daeromme men den supplianten voor apostille
geven zal, dat zij extraheren ende overleveren de articulen uuten eijsch, die den
procureur generael van de Mat. den advocaet te laste legt ende den advocaet susteneren
wil dezelve deur laste van de staten gedaen te hebben ende dezelve gevisiteert zijnde
dat men henluijden zal passeren letteren van recognitie, beroerende tgundt dezelve
staeten denzelven advocaet belast gehadt hebben ende voorts doen na behooren.

XXX.
1568 September 30.
Tselve.
Den laesten Septembris 1568 zoo is ter vroetsschap gelesen zeeckere missive,
geexpediert bij Jan Heij Gerritsz., in den Haege als gecommitteerde ter dachvaert
zijnde, ende is andermael ommegevraecht off wij persisteren zullen bij de resolutie,
up eergisteren genomen. Daerup geresolveert is, alsdat men den voorsz. Jan Heij
Gerritsz. adverteren zal, dat wij in den onsen alsnoch bij de voorsz. resolutie
persisteren.

XXXI.
1568 December 29.
CLm £. Impost opte wijnen.
1. Up huijden den XXIXen Decembris 1568 es gerapporteert bij Gijsbert Jan Maertsz.
mitsgaders Jan Heij Gerritsz., burgermeesteren, als bewaert hebbende die dachvaert
in den Haege, hoedat die grave van Boussu,

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

337
stadthouder van Hollant van weghen ende uuten naeme van de Co. Mat., upte staeten
begeert twee petitien, ten eersten, dat die staeten van Hollant zouden willen lossen
haerluijder obbligatie, inhoudende de somme van hondert vijftich duijsent guldens
ende dezelve penninghen te vinden bij vercopinge van renten upte staten voorsz.,
ten anderen, dat men zoude willen consenteren ende continueren den groten impost
upte wijnen noch die tijt van een jaer, al breder verhaelt in de schriftelicke propositie,
ter vroetsschap upgelesen, alwaer rapport up genomen es geweest. Ende alzoo onse
gedeputeerden upten IIIen Januarij eerstcoemende wederom in den Haege moeten
compareren ter dachvaert up deze zaecke, is daeromme geconcludeert ende
geresolveert bij de meeste stemmen van de vroetsschap, dat men die Co. Mat. in als
believen zal.

Waterlandse steden.
2. Eodem die es bij Gijsbert Jan Maertsz. ende Jan Heij Gerritsz., burgermeesteren,
als in den Haege ter voorsz. dachvaert geweest hebbende, gerapporteert, hoedat die
Waterlantsche steden aen de staten van Hollant versocht hadden omme
rembourssement te hebben van de penningen, die zijluijden betaelt hadden tot vrijinge
ende ontlastinge van de impositien, die de Co. van Denemarcken upte Sont ende de
Co. van Sweden up andere plaetssen gestelt hebben upte goeden ende waeren, die
aldaer verbij vaerende zijn van de landen van herwaerts over. Waerup geresolveert
ende bij de meeste stemmen van de vroetsschap geconcludeert is, dat men eerst ende
alvoren eijsschen zal van de voorsz. steden specificatie van heurluijder versouck
ende die gesijen hebbende dat men alsdan dvoorsz. nijeuwicheijt offdoen zal ende
daer vorder in advijsseren na behoeren.

XXXII.
1569 Januari 26.
Los- ende lijffrenten opte stadt.
Den XXVIen Januarii 1569 stilo communi is ter vroetsschap upgelesen zeeckere
missive, geexpediert van wegen de excellentie van den hartoge van Albe, bij die-
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welcke de burgermeesteren, schepenen ende raidt belast wert te doen maecken
zeeckeren staet, inhoudende de naemen ende toenaemen van allen dengeenen, die
upbeurende zijn eenige renten, zoo losrenten als lijffrenten, als de stadt jaerlicks
gehouden is uut te keren. Daerup geresolveert is, alsdat men de contenue der voorsz.
missive eerstdaechs zal doen volcoemen ende de voorsz. staet maecken ende
overzeijnden.

XXXIII.
1569 Februari 3.
CLm Gulden. Impost upte wijnen.
1. Den IIIen Februarii 1569 stilo communi soo is ter vroetsschap upgelesen de notule
van den voorgaenden dachvaert, mitsgaders zeeckere missive van de gedeputeerden,
de dachvaert bewaert hebbende, ende is in communicatie geleijt ende ommegevraecht
off onse gedeputeerden, die ter dachvaert den IXen deser maent reijsen zullen,
persisteren zullen bij de resolutie, alhijer genomen upte petitie, gedaen beroerende
de versegelinge van CLM gulden ende de continuatie van den grooten impost, dan
off onse gedeputeerden hem zullen conformeren met de andere oppinien van de
staten. Daerup geresolveert is, alsdat onse gedeputeerden consenteren zullen in
tversouck van de Mat. ende hem daerin believen, dan ist, dat de gemeen staten in
tconsenteren van dijen - - beroerende den groten impost - - ijet willen stipuleren, dat
alsdan ende in zulcke gevalle wij ons daermede zullen conformeren.

48744 £ 5 s. 7 d.
2. Nopende de proposicie, den XXIXen Januarii 1569 van weghen der excellentie
van den hartoge van Alve, gouverneur-generael, gedaen aen de staeten van Hollant,
omme bij de staeten te verschijeten ende betaelen alle alzulcke penninghen als eenige
steden van de Zuijderzee gedeboursseert hebben totter equippaige van de schepen,
toegerust tsiegens dinvasie, van graeff Lodewijck van Nassau begonst omtrent de
Eeme ende upte zee, monterende ter somme van XLVIIIMVIICXLIIII £ V sc.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

339
VII d. van XL groten, mits dat dezelve penninghen upte eerste bede gedefalqueert
zullen werden, daerup geresolveert is, alsdat onse gecommitteerden hem conformeren
zullen met de meeste oppinien van de andere staten. Ende indijen datter drie tegen
drie steecken, deen partije van hen accorderende ende dander tversouck offslaende,
dat in zulcke gevalle onse gedeputeerden hem zullen conformeren met der oppinien,
die accorderen de penningen te verschieten.

XXIIIIc Gulden.
3. Tenzelven daege is mede geresolveert nopende de XXIIIIC gulden, bij die van
Aemsterdam - - zoo zij sustineren - - gedeboursseert omme offgedaen te hebben die
nijeuwicheijt, bij de Co. Mat. van Denemarcken ende de coninck van Zweeden up
die goeden van de onderzaten van dezen landen gestelt, daervan dvoorsz. stadt
versouckt aen de staten van Hollant te hebben rembourssement, dat onse
gedeputeerden zullen negatijff antwoort geven.

XXXIV.
1569 Februari 18.
48744-5-7.
1. Den XVIIIen Februarii 1569 stilo communi soo hebben Gijsbert Jan Maertsz. ende
meester Jan Jacobsz., burgermeesteren, als de voorleden dachvaert in den Haeghe
bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen hoer rapport ende verelaert, hoedat bij de
gemeen staten genomen is geweest rapport nopende het versochte verschijet ende
verleggen van de somme van XLVIIIMVIICXLIIII £ V sc. VII d., omme daermede
te remboursseren eenige steden up de Zuijderzee, die dezelve steden upgebracht
hebben ende daermede betaelt ende affgedanckt zeeckere schepen van oorlooge.
Waerup weder dachvaert geleijt is in den Haege den eersten Vridach in de Vasten
omme up tselve point geresolveert te coemen, daerup bij mijn heren geresolveert is,
dat alzoo de verschooten penninghen concerneert ende aengaet de generale staten,
dat onse gedeputeerden consenteren zullen te betaelen ende up te
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brenghen tcontingent ende portie, dat tlant van Hollant in gelijcke somme gewoonlick
is te draeghen.

Delft, Coebel, Bol.
2. Ten voorsz. daege is mede ter vroetsschap upgelesen zeeckere copie van tprevilegie
van die van Delft tot verificatie van hoer geobtineerde provisie van den hove van
Hollant ende tbevel uut crachte van dijen gedaen an die weduwe van den ontfanger
Coebel ende den tegenwoordigen ontfanger Bol omme henluijden te laeten genijeten
zeeckere pretense gratie ende in communicatie geleijt ende ommegevraecht wat dat
men voorts in der zaicke doen zal. Is geresolveert, dat men met die van Delft in
tvrundelicke, bij zooverre het doenlick is, zal accorderen ende bij gevalle die van
Delft daertoe nijet verstaen willen, dat men alsdan tegen henluijden proces sustineren
zal.

Denemarcken.
3. Angaende die declaratie van costen, bij die van Amsterdam, Enckhuijsen ende
andere watersteden ende dorpen overgeleijt, die zijluijden gedraegen zouden hebben
in diversche reijsen, aen den coninck van Denemarcken gedaen, omme offgedaen te
hebben die nijeuwe exactien ende tollen, die de coninck gestelt hadde up de schepen,
waervan zij versoucken rembourssement, is geresolveert, dat onse gedeputeerde
zullen persisteren bij de voorgaende resolutie, desen aengaende genomen, ende
henluijden hoer versochte rembourssement ontseggen.

XXXV.
1569 Maart 16.
Denemarcken.
1. Up huijden den XVIen Martii 1569 stilo communi es bij meester Jan Jacobsz.,
burgermeester, rapport gedaen, als die dachvaert in den Haege bewaert hebbende
met Jan Heij Gerritsz., hoedat die van Amsterdam versocht hebben rembourssement
van heure verschooten penninghen ter somme toe van XXVC gulden ofte daeromtrent
in
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taffdoen van zeeckere nijeuwicheijt, gepleecht bij de Co. van Denemarcken in
toffnemen van een daelder up tlast van de goeden, doer die Sont passerende. Ende
alzoo onse gedeputeerden upten XIXen deser maent weder compareren moeten ter
dachvaert, die tot Bruijssel gehouden zal werden, waeromme daerup bij de meeste
stemmen es geconcludeert, dat die gedeputeerden deser stede hem conform maecken
zullen met die andere staten.

Geexecuteerde, fugitive.
2. Ende nopende zeeckere difficulteijten ende swaricheden, die staten ter voorsz.
dachvaert aengedijent van zeeckere steden, hoedat veele weduwen, wesen ende
andere tachteren zijn aen diversche fugitiven ende geexecuteerden van de voorleden
troublen, zoo van verloopen renten ende andere schulde, ende dat zij tot heurluijder
voldoeninghe van dijen nijet en konnen geraecken, zulcks dat int eijnde heurluijder
ijpoteecquen tot nijet zoude comen, breeder in de notule, ter vroetschap gelesen,
geinsereert, dat men daeromme eenige bequame remedie ter voorsz. dachvaert, die
tot Bruijssel gehouden zal werden mitte generale staten, vinden zoude om die aff te
doen, daerup bij de meeste stemmen geresolveert es, dat de gedeputeerden dezer
stede hem adjoinct ende conform maecken zullen mette andere staeten.

XXXVI.
1569 April 1.
Petitie Ce penningh.
1. Den eersten April 1569 stilo communi soo hebben Gijsbert Jan Maertsz. ende
meester Jan Jacobsz., burgermeesteren, als gedeputeerden ter dachvaert tot Bruijssel
geweest zijnde, mijn heren van de vroetsschap gedaen heurluijder wedervaeren ende
rapport. Ende eerst nopende de petitie, gedaen bij de excellentie van den hartoge van
Alva van wegen de Co. Mat., dwelcke begerende is van alle goeden, zoo roerende
ende onroerende, den hondertsten penninck, is geconcludeert, dat onse gedeputeerden
last gegeven wert omme de Co. Mat. te gelijeven ende zijnder
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petitie te consenteren, welverstaende dat up eenige articulen, gementionneert in de
schriftelicke middelen, den staten overgelevert, regardt genomen zal werden omme
dezelve te mitigeren ende modereren ten fijne dezelve penningen gedresseert werden
tot prouffijte van de Mat. ende dat met de minste coste.

Xe penningh.
2. Nopende de petitie, gedaen van alle roerende goeden, die vercoft zullen werden,
dat men daervan geven ende betaelen zoude den Xen penninck, is geresolveert, dat
onse gedeputeerde zullen hooren de advijsen ende middelen van de andere staten
ende voorts weer rapport doen, omme naerder op de zaecke gelet te werden.

XXXVII.
1569 April 12.
Reeckeninge Grammay, Coebel.
1. Den XIIen Aprilis 1569 stilo communi soo is ter vroetsschap upgelesen de copie
van een missive van den hartoch van Alva, gouverneur, daerbij den staten belast wert
te betaelen zeeckere somme van penninghen, die men zeijt dat zij schuldich zijn up
de reeckeninge van Grammay nopende de negenjaerige bede. Daerup geresolveert
is, alsdat men eenige van de staten committeren zal omme te visiteren de voorgaende
reeckeninge van Coebel ende aldaer inne te onderzoucken wat van de zaicke is,
omme, dat gehoort, alsdan in der zaicke geresolveert te werden.

Thijende penningh.
2. Eodem die is ter vroetsschap upgelesen zeeckere geconcipieerde middelen ende
articulen, dienende omme aff te slaen de petitie bij der excellentie van den hartoge
van Alve van wegen de Co. Mat. gedaen up alle roerende goeden ende
coopmanschappe, die vercocht zullen werden, den Xen penninck ende van alle
onroerende goederen den XXen penninck, dweleke bij mijn heren van de vroetsschap
gehoort zijnde, hebben met den anderen geadviseert ende
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gecommitteert den burgermeesteren omme tot henluijden te roupen eenige notablen
uuter vroetsschap ende de voorsz. geconcipieerde middelen te visiteren ende daerbij
te adderen, dat henluijden oorbaer duncken zal te wesen. Ende hebben die van de
vroetsschap dezelve burgermeesteren ende die bij hem geeligeert zullen werden
volcoemen last gegeven omme in tgundt voorsz. is te moegen volcomelick resolveren
in alle schijn oft bij de geheele vroetsschap gedaen ware.

XXXVIII.
1569 April 16.
Hondertste penningh.
1. Den XVIen Aprilis 1569 stilo communi soo hebben Gijsbert Jan Maertsz. ende
meester Jan Jacobsz., burgermeesteren, als ter dachvaert in den Haege geweest zijnde,
ter vroetsschap gedaen hoer rapport ende is oick upgelesen de notule van dezelve
dachvaert. Ende eerst nopende den hondertsten penningh is geresolveert, dat onse
gedeputeerden zullen accorderen te heffen den hondertsten penning eens van alle
roerende ende onroerende goeden up zulcke restrinctien ende moderatien als den
hartoge van Alve, gouverneur, den staeten gegeven heeft bij memorie. Ende voorts,
dat de staten zullen versoucken, dat de termijnen omme den hondertsten penninck
up te brenghen verlangt zullen moegen werden. Ende dat der stede goeden nijet
contribueren zullen mitsgaders de goidtshuysen, al volgende de voorsz. notule van
de staten.

Thijende penninck.
2. Ende nopende tweede point, beroerende de propositie van de upsettinge van den
impost up alle vercopingen, te weten van den Xen penninck van de roerende goeden
ende den XXen penninck van de onroerende goeden, is geresolveert, dat men
dexcellentie van den hartoch presenteren zal de somme van hondert duijsent gulden
tsjaers zuijvers in de plaetsse van den Xen ende XXen penninck, geduijrende VIII off
IX jaeren aeneenvolgende, ende de petitie beroerende den Xen ende XXen penninck
gansschelick aff te slaen.
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XXe penninck.
3. Ende nopende den XXen penninck is oick geresolveert bijaldijen datter drie oppinien
tegen drie steecken, deen partije den XXen penninck consenterende ende dander
tselve affslaende, dat in zulcke gevalle onse gedeputeerden henluijden conformeren
zullen met de drie, die consenteren den XXen penninck van den impost upte
onroerende goeden, die vercocht zullen werden, bijaldijen men daermede den Xen
penninck affweeren mach, ende de hondert duijsent guldens in de plaetse van dezelve
Xen penninck geconsenteert.

XXXIX.
1569 April 23.
Hondertste penningh, Xe penningh, XXe penningh.
Den XXIIIen Aprilis 1569 soo hebben meester Jan Jacobsz., burgermeester, ende
Gerrit Cornelisz., als gedeputeerden in den Haeghe met Gijsbert Jan Maertsz.,
burgermeester, in den Haeghe de dachvaert den XXen deser maent bewaert hebbende,
gedaen ter vroetsschap hoerluijder rapport ende aldaer mondelinge verhaelt
verscheijden middelen ende difficulteijten, bij den staeten ijegelick in heure oppinie
voortgebracht, ende is oick upgelesen de notule van de dachvaert. Ende es eijntelicken
nopende den geeijschten hondertsten penninck van allen goeden, zoo roerende als
onroerende, noch den XXen penninck van allen onroerende goeden ende den Xen
penninck van alle roerende goeden, die vercocht zullen werden, geresolveert, alsdat
men dexcellentie van den hartoge van Alve van wegen de Co. Mat. accorderen zal
den hondertsten penningh upte moderatien als dexcellentie van den hartoch gegeven
heeft ende dat men daerbij versoucken zal dandere modifficatien, in de notule van
de leste dachvaert geinsereert. Ende beroerende den XXen ende Xen penninck, dat
men de Co. Mat. in plaetsse van dijen offreren ende presenteren zal een somme van
hondert duijsent ofte hondert vijftich duijsent tsjaers zuijvers, den tijt van seven off
meer jaeren langk,
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zulcks de meeste oppinien van de staten vallen zullen, ende dexcellentie van den
hartoge van Alve remonstreren met een goede gratie, dat den Xen ende XXen penninck
nijet drachelick en is ende geheelick redunderen zoude tot ganssche ruijne ende
destructie van den lande.

XL.
1569 April 27.
Hondert duijsent gulden.
Den XXVIIen April 1569 soo heeft meester Jan Jacobsz., burgermeester, als
gedeputeerde ter dachvaert in den Haeghe geweest zijnde, ter vroetsschap gedaen
zijn rapport ende is aldaer in communicatie geleijt bijaldijen dexcellentie van den
hartoge van Alve, gouverneur van de Co. Mats. Nederlanden, gheen contentement
en zoude willen nemen met tconsent van de hondert duijsent gulden tsjaers zuijvers,
up te brengen den tijt van zeven off negen jaeren, in de plaetsse van den Xen penninck
van allen roerende goeden ende den XXen penninck van allen onroerende goeden,
die vercocht zullen werden, off men in zulcke gevalle dexcellentie van den hartoch
accorderen zal tweemael den hondertsten penninck van allen goeden, daerup
geresolveert ende geconcludeert is, dat onse gedeputeerden volcoemen last gegeven
wert te consenteren zeven off negen jaeren langh te betaelen tsjaers hondert duijsent
gulden suijvers ende nijet hooger.

XLI.
1569 April 29.
Tweemael den hondertsten penninck.
Den XXIXen April 1569 soo hebben meester Jan Jacobszoon, Gerrit Huijgeszoon
Hopcooper, burgermeesteren, ende Dirck Dirck Hoensz., als gedeputeerden in den
Haeghe up eergisteren de dachvaert bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen
hoerluijder rapport. Ende is gevraecht off men in de plaetsse van CM gulden tsjaers
zuijvers geduijrende eenige jaeren, daertoe onse gedeputeerden last gegeven was te
consenteren, mits affslaende den Xen ende
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XXen penninck den Co. Mat. boven den hondertsten penninck, die men genouch hout
geconsenteert, accorderen zal noch eenmael naer dexpiratie van drie jaeren den
hondertsten penningk van alle goeden. Is geresolveert ende onse gecommitteerde
volcoemen last gegeven omme hem te conformeren met de andere vier steden
bijzooverre dezelve consenteren in den impost van tweemael den hondertsten penningk
van allen goeden.

XLII.
1569 Mei 11.
Den XIen Maii 1569 soo hebben meester Dirck Willemsz. ende Gijsbert Jan Maertsz.,
burgermeesteren, als gedeputeerden tot Bruijssel de dachvaert bewaert hebbende,
gedaen hoer rapport. Ende alzoo de excellentie van den hartoge van Alve, gouverneur
van wegen de Co. Mat., affslaende is tconsent bij den staeten van Hollant gedraegen
up zijn voorgaende petitie ende den staeten gerenvoijeert ende belast heeft ijegelick
in den heuren van nijeus te raidtslaegen ende weder den XXIIII ofte XXVen deser
maent te compareren tot Bruijssel ende aldaer vruchtbaer antwoort in te brengen,
soodat mijn heren van de vroetschap, metten anderen communicatie gehouden
hebbende, eijntelick geresolveert ende geconcludeert zijn, dat bijzooverre de anders
vier steden persisteren bij de voorgaende resolutie, dat in zulcke gevalle onze
gedeputeerden hem met denzelven zullen conformeren, maer indijen eenich van
deselve steden vacilleren ende consenteren in de volle petitie van de excellentie van
den hartoch, dat wij alsdan mede accorderen zullen in de gelijefte van de Mat.

XLIII.
1569 Juni 14.
Heere van Assendelft. Dachgelden. Vacatien.
1. Den XIIIIen Junii 1569 soo heeft Gijsbert Jan Maertsz., burgermeester, als
gedeputeerde de dachvaert tot Bruijssel bewaert hebbende, ter vroetsschap zijn rapport
gedaen ende is oick aldaer geproponeert tversouck, dat
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de heere van Assendelft doende is omme zijn dachgelden, als in tslants zaeken vaceert,
geamplieert ende vermeerdert te werden tot een pont Vlaems sdaechs. Is geresolveert,
dat onse gedeputeerden last gegeven wert omme denselven zijn versouck tontseggen.

Advocaet van tlandt.
2. Eodem die is mede ter vroetsschap geproponeert, dat mits doverlidinghe van den
advocaet van tgemeen lant, tlant zonder advocaet is ende off men daeromme eenen
anderen kijezen ende committeren sal. Is geresolveert, dat onse gedeputeerde, die
de dachvaert in den Haeghe waernemen sal, in de vergaderinghe van de staeten
hooren zal wie aldaer tot advocaet geeligeert zullen werden. Ende de naemen van
dijen gehoort hebbende, te nemen rapport.

XLIV.
1569 Augustus 17.
Coopluijden.
1. Den XVIIen Augusti 1569 is ter vroetsschap upgelesen zeeckere missive van den
hove van Hollant, bij denwelcken den burgemeesteren belast wert up morgen in den
Haeghe te zeijnden hoere gedeputeerden omme des anderen daechs metten eedelen
ende andere gedeputeerden van de zes groote steden, mede beschreven, te resolveren,
dat volgende taccort van de staten gediligenteert mach werden, dat de coopluijden
voldaen moegen werden. Is geresolveert ende geconcludeert, dat onse gedeputeerden,
die up morgen ter dachvaert reijsen zullen, volcomen last gegeven wert omme hem
met de andere staten te conformeren. Dan indijen bij tmeerdeel van de staten rapport
genomen wert, dat in zulcke gevalle onse gedeputeerden mede rapport nemen zullen.

Advocaet van tlandt.
2. Tenselven daege hebben mijn heren van de vroetsschap volcomen last gegeven
die gedeputeerden, die in den Haege reijsen zullen, omme hem te conformeren met
de meeste oppinien van de andere staten nopende de
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saecken, daer ter laetster dachvaert rapport up genomen is, uutgezondert alleen het
eligeren ende committeren van een advocaet van tgemeen lant, daerup onse
gedeputeerden nemen zullen rapport.

Engelse laeckenen.
3. Nopende tplaccaet, daerbij verboden is, dat men geen Engelssche laeckenen
vercoopen mocht, tzij off deselve voor date van tplaccaet in Hollant gebracht zijn
dan nijet, is geresolveert, dat men tot coste van de staten solliciteren ende versoucken
zal, dat men de laeckenen, die voor date van tplaccaet ingebracht zijn, zal moegen
vercoopen, nijettegenstaende dinhibitie van tvoorsz. placcaet.

Advocaet van tlandt.
4. Beroerende de nominatie van een advocaet van tgemeen lant is geresolveert, dat
onse gedeputeerden last gegeven wert omme de staeten aen te dijenen, dat men eerst
accorderen zal wat dat men tot gaige ende salaris geven zal. Ende indijen upte
vergaderinge van de staten nijemant anders genomineert wert dan Dimmer off Puiss1),
dat onse gedeputeerde zullen nomineren Dimmer. Nemaer indijen bij eenige rapport
genomen wert, in zulcke gevalle mede rapport te nemen.

Meester Jacob van den Eijnde.
5. Up tversouck van de weduwe van meester Jacob van Eijnde nopende de betaelinge
van twee jaeren gaige van haer zalige man, alst jaer van LXVII ende LXVIII, is
geresolveert, dat men de zaicke vooralsnoch houden zal in suspens.

Executoriael Bol.
6. Aengaende omme te versoucken een executoriael upten naem van den ontfanger
Bol is geresolveert, dat men tselve in alre diligentie versoucken zal.

1) Buis?
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Amsterdam. Piraten.
7. Beroerende daer ter laetster dachvaert genomen is rapport up tgundt, dat die van
Amsterdam den staeten aengedijent hebben omme te equipperen eenige schepen tot
tgemeen lants costen tegen die piraeten, is geresolveert, dat onse gedeputeerden last
gegeven wert omme te verclaeren, dat wij in den onsen nijet verstaen, dat doncosten
van dijen bij den staeten gedraegen behoort te werden maer bij de Co. Mat. ende dat
men daerom tstaetsgewijs versoucken zal aen de excellentie van den hartoch, dat hij
eenige oorloochschepen doet toerusten tegen de voorsz. piraeten.

XLV.
1569 October 14.
Advocaet van tlandt.
1. Den XIIIIen October 1569 is ter vroetsschap geproponeert, hoedat alsnoch nijet
geprocedeert en is tot nominatie van een advocaet van tgemeen lant. Is daerup
geresolveert, alsdat onse gedeputeerde hen conformeren zullen met de oppinien van
dandere staten.

Rathaller. Denemarcken.
2. Beroerende van tadvertissement, gedaen bij mijn here Rathaller aen die van
Amsterdam, inhoudende in effect de groote moeijten, periculen ende oncosten, die
hij gesupporteert heeft in de voyaige, bij hem gedaen metten heere van Gaesbeeck
in Denemarcken, waerinne hem groot recompens was toegeseijt, dwelcke hij van de
regente nijet gekregen en heeft noch oick van de heren van de finantie, die hem voor
antwoorden gegeven hebben, dat de staten hem behooren te recompenseren, waerup
geresolveert is, alsdat onse gedeputeerde hem conformeren zullen met de oppinien
van dandere staten.

Reeckeninge van den ontfanger.
3. Nopende off de steden perticiperen zullen zeeckere penningen, overgeschooten
upte reeckeninghe van den
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ontfanger, daer tgemeen lant nijet in gecontribueert en heeft, is geresolveert, dat onse
gedeputeerden hem conformeren zullen met de oppinien van de andere staten.

Goe Jan Verwellensluijs.
4. Aengaende danhalinge, gedaen bij den rentmeester van wegen de Mat. van zeeckere
schuijten, gepasseert hebbende doer Goe Jan Verwellensluijs, die die van
Schoonhoven weder met gewelt dengeenen, die ze aengehaelt hadden, ontweldicht
hebben, is geresolveert, dat wij ons sullen vougen met den rentmeester ende dat onse
gedeputeerden tselve den staeten aengeven zullen omme off zij hem mede zouden
willen adjoinct maecken.

XLVI.
1569 October 24.
Rapport.
1. Den XXIIIIen October 1569 soo hebben meester Jan Jacobsz., burgermeester, ende
Govert Wittesz., als gedeputeerden ten laetste dachvaert in den Haege geweest
hebbende, ter vroetsschap gedaen hoer rapport. Ende is oick ter vroetsschap upgelesen
de notule van de dachvaert ende oick de propositie, gedaen bij de excellentie den
hartoge van Alve van wegen de Co. Mat., ons alre G.H. Ende alzoo onse
gedeputeerden upten XXVIen October weder in den Haege moeten coemen
geresolveert, is geconcludeert zulcks hijerna volcht.

Petitien.
2. Eerst nopende de petitie van de twee hondert LXXIM gulden tsjaers, geduijrende
zes jaeren aeneen, ende noch bovendijen teijnden de zes jaeren noch eens den
hondertsten penninck van allen roerende ende onroerende goeden, ende oft oick
gebeurde, dat tlant bij eenige formele armeije geinvadeert werde - - dat Godt
verhoeden moet - - in zulcke gevalle noch eenmael den hondertsten penninck van
allen goeden alsvooren, ende dat de staten daervan versegelinge doen zouden, is
geresolveert, dat onse gedeputeerden ter dachvaert verclaeren
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zullen, dat de uplichtinge van den hondersten penninck den ingesetenen alhijer zeer
swaer vallen zal te betaelen ende dat daeromme wij nijet en konnen accorderen de
voorsz. petitie, te meer, dat wij de laetste van de generale staten zijn ende dat om
dieswille de andere staten eerst gewoonlick zijn hijerop te resolveren.

Tollenaer Repelmonde.
3. Nopende de nijeuwicheijt, begonst bij den tollenaer van Repelmonde, daer hij
offeijschende is den schippers van hoeren graenen pontgelt, te weten van ijgelick
pont Vlaems drie groot, is geresolveert, dat men tselve wederstaen zal.

XLVII.
1569 November 4.
Petitien.
Den IIIIen November 1569 soo hebben meester Jan Jacobsz., burgermeester, ende
Dirck Jansz. Houck, als gedeputeerden de laetste dachvaert in den Haege bewaert
hebbende, gedaen ter vroetsschap hoer rapport, alwaer oick upgelezen is de notule
van de dachvaert, ende alzoo in de laetste vergaderinge communicatieve uutgeslaegen
zijn diversche middelen omme te responderen upte petitie, gedaen bij de excellentie
van den hartoch van de IIC LXXIM gulden tsjaers, geduijrende den tijt van zes jaeren,
ende midlertijt noch eens den hondertsten penninck, al breder in de propositie ende
voorsz. notule geroert, ende alzoo onse gedeputeerden den Xen deser maent weder
in den Haege wesen moeten omme te resolveren, soo is bij mijn heren van de
vroetsschap geresolveert, alsdat men de excellentie van den hartoge staetsgewijs
remonstreren zal de vier articulen, in de propositie geroert, te weten beroerende de
tauxatie van den landen, subject de dijckaige, voorts tzilverwerck, juwelen ende
gereet gelt aengaende de schepen ter zee vaerende ende de goeden van den gasthuijsen,
ende nijetmin daerbij te vougen, dat de staten van Hollant nijet en verstaen, dat den
hondertsten, Xen ende XXen penninck bij die van Hollant geconsenteert is, ten waere,
dat de generale staten van
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herwerts over mede gelijckelick ende universalicken in de geheele petitie van de
excellentie geconsenteert hebben.

XLVIII.
1569 November 12.
Cm £. Schiltaelen.
1. Den XIIen November 1569 is ter vroetsschap upgelesen zeeckere missive,
geschreven bij meester Jan Jacobszoon ende Gerrit Huijgesz., burgermeesteren, als
in den Haege bewaert hebbende de laetste dachvaert, up welcke missive bij mijn
heren de vroetsschap rijpelick gelet zijnde, hebben geconcludeert, alsdat onse
gedeputeerden hen conform maeken zullen met de meeste stemmen van de andere
staeten in tconsenteren van de hondert duijsent gulden tsjaers ende die te vinden up
de schiltaelen ende dat voor de redemptie van de laetste petitie bij sijnre excellentie
geeijscht, welverstaende, dat hijermede surcheren sullen allen anderen petitien,
soowel de Xen, XXen penninck als die ordinaris bede, mits een ijegelick genijetende
alle hoerluijder gratien.

Hondertste penninck.
2. Ende dat oick onse gedeputeerden die staeten sullen angeven off henluijden nijet
goet en dunct onder de articulen van de doleantie, die men de excellentie van den
hartoge van Alve overleveren zal, mede nijet van noode en soude wesen te
remonstreren soeverre als dexecutie van den hondertsten penninck sijn voortganck
nijet soude hebben in alle de provincien van dese Nederlanden ende nijet universalick
overal, dat in sulcke gevalle die perticuliere provincien - - die geconsenteert zouden
hebben - - gantselick bedorven souden worden ende dat oick in de eerste propositie
van sijnder excellentie de landen belooft is sooverre als zijne excellentie eerste petitie
nijet generalick bij alle de provincien geaccordeert en werden, dat de singuliere
consenten van eenige perticuliere provincien van geender waerden en soude wesen.
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XLIX.
1569 November 19.
Petitien.
1. Den XIXen November 1569 soo hebben meester Jan Jacobszoon ende Gerrit
Huygensz., burgermeesteren, als gedeputeerden de laetste dachvaert in den Haege
bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap hoer rapport, alwaer oick de notule van
de dachvaert upgelesen is ende hebben deselve gedeputeerden onder andere mijn
heren van de vroetsschap aengegeven, dat bij den staten ter dachvaert geresolveert
zijnde upte propositie, daer zijn excellentie es eijsschende van die van Hollant de
somme van IICLXXI duijsent ponden van XL groten tpont jaerlicks, geduijrende
eenen tijt van ses jaeren, alsdat men de Coe. Mat. jaerlicks consenteren sal te heffen
over tlant van Hollant CM ponden zuijver gelts, ende den stadhouder van Hollant,
verstaen hebbende de voorsz. resolutie, de staten schrijft ende voor verseeckert hout,
dat dexcellentie den hartoge daermede geen contentement nemen en zal, ordonnerende
daeromme den staeten hen weder te vinden in den Haege upten XXIen deser maent
omme des anderen daechs naerder upte voorsz. propositie te resolveren, is in
communicatie geleijt ende andermael ommegevraecht ijegelick van mijn heren zijn
advijs ende oppinie. Is geresolveert, alsdat onse gedeputeerden persisteren zullen bij
de resolutie, ter laetster dachvaert genomen, ende de geconcipieerde remonstrantie
- - inhoudende tvoorsz. consent van CM gulden tsjaers, geduijrende de voorsz. VI
jaeren - - den hartoch van Alve te presenteren.

Ce penninck. Meester Jacob Bol.
2. Nopende daer den hartoge van Alve, gouverneur, bij missive aen den staeten
schrijft ende versouct, dat de voorsz. staten zouden willen ordonneren allen heuren
rentmeesters, dat, naerdijen zij gemaect zullen hebben een staet van alle die renten
up henluijden geassigneert, zij den hondertsten penninck van dijen promptelicken
zouden willen verschijeten ende overzeijnden in handen
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van den ontfanger-generael van de beden, meester Jacob Bol, ten lanckste voor
Kersmisse, ende voorts in te houden den hondertsten penninck van de voorsz. renten,
is geresolveert, dat onse gedeputeerden negatijff antwoort geven zullen.

Petitie.
3. Nopende tversouck van de hartoch van Alve omme te hebben leeninge van de
staten ter somme toe van LXXVM £ van XL groten Vlaems tpont ende dat van die
penningen, die den rentmeesters van den staten ten comptoire hebben ofte daegelicks
noch ontfangen zullen tusschen dit ende de geheele maent van December
naestcoemende, ende oick de penningen gedestineert tot lossinge ende betaelinge
der voorsz. renten, die den staeten schuldich zijn etc., is geresolveert, dat onse
gedeputeerden zullen geven negatijff antwoort.

L.
1569 November 25.
Petitie.
Den XXVen November 1569 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Gerrit Huijgen,
burgermeesteren, als gedeputeerden in den Haege de dachvaert bewaert hebbende,
geschreven aen mijn heren de burgemeesteren de missive, (die) upgelesen is,
mitsgaders oick dacte van tconsent upte LXXVM ponden van XL groten tpont, bij
den staten in den Haege metten anderen geconcipieert. Is ommegevraecht off wij
onse gedeputeerden last geven zullen omme hem met de voorsz. staten te conformeren
ende te persisteren bij de voorsz. geconcipieerde acte. Is geresolveert ende
geconcludeert bij mijn heren van de vroetsschap, alsdat men de voorsz. gedeputeerden
overschrijven ende last geven zal omme hemluijden te conformeren met de andere
staten ende dat zij persisteren zullen bij de geconcipieerde acte van consent, mits
stipulerende, dat de voorsz. acte in alle de pointen ende ten vollen volbracht zal
werden.
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LI.
1569 December 30.
Coebel.
1. Den naestlesten December 1569 soo hebben Gerrit Gerritsz. de Lange ende Jan
Heij Gerritsz., als gedeputeerden geweest zijnde in de vergaderinge van de staten,
upte reeckeninge van den overleden ontfanger meester Aernt Coebel in den Haege
mijn heren van de vroetsschap gerapporteert hoer wedervaeren, alwaer oick upgelesen
is geweest de notule van de dachvaert. Ende alsoo van wegen den ontfanger in
uutgeeff gebracht wert eerst XM £, die mijn heren die prince van Orangien bij de
staeten toegeleijt zijn, ende noch XXM £, bij den ontfanger den prinche van Orangien
up interest geleent van wegen den staten, mits dat hij daervooren gehouden was te
nemen soufficante cautie, is geresolveert eerst nopende de XM £, den prinche
geschoncken, dat men tselve passeren zal. Ende beroerende de XXM £, dat men tselve
houden zal vooralsnoch in surcheantie ende indijen wij tselve in surcheantie nijet en
moegen houden, dat in zulcke gevallen men de XXM £ nijet passeren maer roijeren
zal ende indijen de andere staten tselve passeren, dat onse gedeputeerde hoerluijder
oppinie apart zullen doen stellen.

Meester Gerrit van Raevensberch.
2. Nopende de penningen, rustende onder meester Gerrit van Ravensberge, is
geresolveert, dat onse gedeputeerde zullen lichten het aenpaert ende de portie, dat
de stadt daervan competeert, dwelcke weder zullen beleit werden tot prouffijte van
de stadt.

Afflossinge van een rente.
3. Beroerende off men de rente, toecoemende den proost van de abdije van
Middelburch, lossen zal omme vorder interesse te schouwen, alzoo de penningen
van dijen in de griffie geconsigneert zijn, is geresolveert, dat men eerstdaechs de
aflossinge doen zal.
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LII.
1570 Januari 1.
Coebel.
Den eersten Januarii 1570 stilo communi soo hebben mijn heren van de vroetsschap
volcomen last gegeven de gedeputeerden, die reijsen zullen upte eerstcoemende
vergaderinge van de staten, omme tanhoeren ende passeren de reeckeninge van den
overleden ontfanger Coebel, omme hem te conformeren met de meeste oppinien van
de andere staten beroerende de difficulteijten, daerup in de voorleden vergaderinge
rapport genomen is, begrepen in de notule, gehouden upte selve vergaderinge.

LIII.
1570 Maart 10.
Dachvaert.
1. Den Xen Martii 1570 stilo communi is ter vroetsschap upgelesen zeeckere missive,
bij den hove van Hollant aen de regierders van de stad gescreven, bij dewelcke hen
belast is hoer gedeputeerden in den Haege te zeijnden upten XIIen deser maent omme
des anderen daechs te anhoren de propositie, die aldaer gedaen zal werden. Is
geresolveert, dat onse gedeputeerden de dachvaert waernemen zullen.

Impost van turff.
2. Voorts alzoo upte dachvaert in den Haege, gehouden den XXIIen November
XVCLXIX lestleden, bij de gemeen staeten genomen is rapport eerst off men den
impost van den turff, die buijten Hollant gevoert wert, zal laeten collecteren zonder
contrarolleurs, is geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven te verclaeren,
dat soolange den impost gecollecteert ende geheven zal werden, men een contrarolleur
houden ende continueren zal.

Advocaet van tlandt.
3. Ende voorts aengaende de nominatie van den advocaet van tlant is geresolveert,
dat onse gedeputeerden
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verclaeren zullen upte dachvaert, dat men eerst behoort te resolveren nopende tloon
ende wat besoingien ende lasten den advocaat gehouden zal zijn te volcoemen. Ende
dat gedaen, dat men alsdan procederen zal tot nominatie van eenen advocaet.

Coebel.
4. Ten voorsz. daege is mede ter vroetsschap upgelesen de requeste, gepresenteert
bij joncvrouwe Anna van Outheusden, weduwe wijlen Aernt Coebel, die versouckende
is aen de staten van Hollant, dat men haer soude willen verleenen den tijt van XII
jaeren omme te furneren ende up te brengen tot afflossinge van de renten, daermede
tgemeen lant belast is, tgunt zij bij slote van haere laetste reeekeninge schuldich zal
blijven, al breder in de voorsz. requeste geroert. Is geresolveert ende onse
gedeputeerden volcomen last gegeven omme hem te conformeren met de anderen
staten indijen deselve de weduwe accorderen atterminatie van IIII off V jaeren ende
anders nijet.

Stapel.
5. Nopende zeeckere oncosten, gedaen tegen die van Dordrecht, beroerende de stapel,
die in reeckeninge gebracht werden de staten van Hollant, welcke oncosten die van
Dordrecht voor zooveel hen aangaet geroijeert hebben ende nijet passeren willen, is
in communicatie geleijt wat dat men daertegen doen zal, is geresolveert ende onze
gecommitteerden last gegeven omme hem te conformeren met de meeste oppinien
van de andere staten.

Advocaten van tgemeene landt.
6. Beroerende dat meester Adriaen Wenssen ende Niclaes Dijert den staeten
aengegeven hebben, dat tcontract, dat zij met den staeten van Hollant gemaect hebben
als advocaeten van tgemeen lant van Hollant, eerstdaechs expireren zal, is geresolveert
ende onse gedeputeerden volcoemen last gegeven hem te conformeren met den
anderen staeten.
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LIV.
1570 Maart 29.
Rapport.
1. Den XXIXen Martii 1570 stilo communi soo hebben Gijsbert Jan Maertsz.,
burgermeester, ende Jan Heij Gerritsz., als gedeputeerden de laetste dachvaert in den
Haege bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap hoer rapport, alwaer gelesen is de
propositie, bij den hartoge van Alve, gouverneur van Co. Mats. Nederlanden, den
staeten van Hollant voorgehouden mitsgaders oick de notule van dachvaert. Is
geresolveert als hijerna volcht.

Middelen.
2. Ende eerst aengaende de gedaen propositie is geresolveert ende onse gedeputeerden,
die ter dachvaert reijsen zullen, volcoemen last gegeven omme in de dachvaert te
hooren wat middelen aldaer uutgeslaegen zullen werden ende voorts te nemen rapport.

Doctor Junius.
3. Nopende tversouck van doctor Junius omme te hebben betaelinge van tpension,
hem geaccordeert bij den staten, van IIC gulden tsjaers, is geresolveert ende onse
gedeputeerden volcoemen last gegeven omme te verclaeren, dat, gesijen hebbende
twerck van de voorsz. Junius, dat men hem alsdan toeleggen zal na behooren ende
men bevint bij hem verdijent te zijn.

Advocaten van tlandt.
4. Angaende meester Claes Dijert ende meester Adriaen Wenssen, die de staten
gedijent hebben als advocaeten ende nu versoucken nijeuwe commissie, mits dat
boven heure ordinaris gaigen henluijden souden toegelaten worden te moegen brengen
in declaratie heure consultatien off dat heur ordinaris gaige verhoocht zoude werden
met een merckelicke somme, is geresolveert ende onse gedeputeerde volcoemen last
gegeven omme hem te conformeren met de meeste oppinien van de andere steden.
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Impost.
5. Upte requeste, overgegeven den staeten bij Claertgen Bartelmeesdochter van Delft,
als borge voor Cornelis Caescoper, eertijts pachter van den impost, versouckende
atterminatie van XVIII jaeren om te betaelen XVIIIC gulden, daer zij in
gecondempneert is, is geresolveert, dat men haer versouck affslaen zal.

Pijeter Cornet.
6. Up tversouck van den pensionnaris van Dordrecht Pieter Cornet, begerende
recompense van de diensten, die hij den staeten gedaen heeft dese twee voorgaende
jaeren, is geresolveert ende onse gedeputeerden volcoemen last gegeven omme hem
te conformeren met de oppinien van de andere staten.

Wijck op Zee.
7. Up tversouck van den ambachtsbewaerders van die van Wijck up Zee is
geresolveert, dat onse gedeputeerden hem conformeren zullen met de oppinien van
de andere staten.

LV.
1570 April 8.
Xe penninck.
Den VIIIen April 1570 na Paesschen soo heeft meester Jan Jacobszoon, burgermeester,
als de dachvaert in den Haeghe bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen zijn rapport.
Ende is tenzelven daege oick upgelesen de notule van de dachvaert, begripende
genouch alle tgundt ter dachvaert getracteert ende oick communicative aldaer
uutgeslaegen is. Ende alzoo onse gedeputeerden upten Xen deser maent weder in den
Haege wesen moeten ter dachvaert geresolveert upte propositie, gedaen up de
moderatie van den Xen penninck van allen roerende goeden ende coopmansschappen,
die vercoft zullen werden, ende den XXen penninck van alle onroerende goeden, die
vercoft zullen werden, ende noch den hondertsten penninck van de waeren van allen
goeden teijnde dexpiratie van
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de zes jairen, ende oick van het interest, geprocedeert uut zaicke, dat den Xen ende
XXen penninck nijet betaelt en is zedert tconsent - - zulcxs dexcellentie dat verstaet
- - gegaen zoude wesen, is geresolveert ende onse gedeputeerden volcoemen last
gegeven te verclaeren, dat de geeijschte Xen ende XXen penninck redundeert tot
ganssche ruijne ende bederffenisse van tlant ende datse daeromme de voorsz.
propositie affslaen zullen. Maer omme de Mat. te assisteren ende zijn affairen te
helpen vorderen, datse hem conformeren zullen met de andere staten, die van oppinie
zijn den Xen ende XXen penninck aff te coopen ende daervooren jaerlicxs te geven
ende betaelen geduijrende de zes jaeren eerstcoemende twee hondert duijsent gulden
tsjaers off meer, sulcks de meeste oppinien van de staten vallen zullen, daertoe onse
gecommitteerden last gegeven wert omme hem mede te conformeren, welverstaende,
dat nochtans dezelve penninghen niet gevonden zullen werden upte schiltaelen maer
bij verdoublinge van den impost, margentaelen ende bij andere extraordinaris
middelen, mits stipulerende, dat wij nijet geexecuteert zullen worden voor de IICM
gulden ofte meer tenzij dat den Xen ende XXen penninck ofte de redemptie van dijen,
mede bij andere provincien geconsenteert, in treijn gebracht ofte geredimeert zal
wesen.

LVI.
1570 April 14.
Xen, XXen penninck.
Den XIIIIen April 1570 na Paesschen soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Gerrit
Huygesz. Hopcoper, burgermeesteren, als de laetste dachvaert in den Haege bewaert
hebbende, gedaen rapport. Ende is mede opgelesen de notule van de dachvaert,
begripende ende inhoudende twee middelen omme te beantwoorden de propositie
van den XIIIen Martii nopende den Xen ende XXen penninck. Ende alzoo de meeste
oppinien van de staten geweest zijn te accorderen IICLXXIM gulden tsjaers, ses jaeren
geduijrende, voor de redemptie van den Xen ende XXen penninck, dan omme deselve
penningen te
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vinden, sijn oock uutgeslaegen upte vergaderinge van de staten voorsz. verscheijden
middelen. Is daeromme in communicatie geleijt bij wat middelen men de voorsz.
penningen jaerlicxs furneren zal. Is geresolveert ende onse gedeputeerden volcoemen
last gegeven om te persisteren bij de redemptie van den Xen ende XXen penninck
ende daervooren te accorderen geduijrende de ses jaeren jaerlicxs IICLXXIM gulden.
Ende beroerende bij wat middelen men de voorsz. somme vinden zal, is de voorsz.
gedeputeerden gecommitteert henluijden te conformeren met de andere oppinien van
de staten, die henluijden duncken zullen de bequaempste middelen voort te brengen
tot furnissement der voorsz. somme, welverstaende, dat nochtans deselve penningen
nijet geheven noch geexecuteert zullen werden dan onder de conditie, in de
voorgaende resolutie begrepen.

LVII.
1570 April 21.
Rapport.
1. Den XXIen April 1570 na Paesschen soo hebben Jan Gerrit Stempelsz.,
burgermeester, ende Gerrit Gerritsz., als gedeputeerden den XVen deser maent de
dachvaert in den Haege bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap rapport van all
tgeene, dat upte voorsz. dachvaert getracteert is.

Schiltaele.
2. Is eerst geresolveert, dat men up den upheve van trest, datter soude ontbreecken
tot furnissement van IICLXXIM gulden tsjaers up de schiltaele, dat ijegelick zal
genijeten de vrijdom ende exemptie van de gewoonlicke gratien ende dat men tselve
in de notule zal doen adderen.
3. Ende zijn voorts dandere zaicken gehouden in deliberatie.
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LVIII.
1570 Mei 2.
Thijenden, twintichsten penninck.
1. Den IIen Maii 1570 soo hebben Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester, ende Pieter
Hillebrantsz., als gedeputeerden de dachvaert upten XXVIIIen Aprilis in den Haege
bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap hoer rapport, alwaer oick upgelesen is de
notule van de dachvaert, inhoudende alsdat dexcellentie den hartoge van Alve,
gouverneur, affslaende is tconsent, bij den staeten gedraegen upte redemptie van den
Xen ende XXen penninck, persisterende bij de gedaen propositie, als den Xen, XXen
penninck, noch daerover den tweeden hondertsten penninck, mitsgaders tversochte
interest. Ende alzoo onse gedeputeerden up Vrijdach toecoemende weder in den
Haege wesen moeten upte voorsz. petitie, is weder in communicatie geleijt off men
den hartoge zijn petitie accorderen ende toestaen zal dan nijet. Is geresolveert ende
onse gedeputeerden volcoemen last gegeven omme te persisteren bij de voorgaende
resolutie, alhijer genomen, als te weten dexcellentie den hartoge in de plaetsse van
den Xen, XXen penninck andermael den hondertsten penninck ende het interest te
consenteren den tijt van zes jaeren, ijegelick jaer IICLXXIM gulden tsjaers, zooverre
dandere provincien universalick mede den Xen ende XXen penninck redimeren.

Middelen, geconcipieert, die onse gedeputeerden ter dachvaert proponeren
zullen. Schiltaelen. Middelen. Imposten.
2. Het eerste middel te vinden CM gulden vrij gelts bij de ordinaris middele van de
schiltaele, mits genijetende ijegelick zijn gratie.
3. Tweede middel, dat men vinden zal veertichM gulden, gedestineert tot offlossinge
van de renten, overschijetende uuten impost van de bijeren, wijnen ende turff, boven
de belastinge van de jaerlicxe renten.
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4. Tderde bij belastinge van de margentaelen van de exempte.
5. TIIIIe dat men zoude opstellen eenigen impost upte wynen boven de ordinaris
impost van XII st. up de ame.
6. Item dat men zal stellen een impost up vreempde bijeren, buijten tslants gebrauwen,
van XX stuvers up ijegelick vat ende de joopenvaten na advenant de groote.
7. Item dat men zal stellen eenen impost op fluwelen, zijde laeckenen, camelotten,
voesetten etc., ijegelick in regart van zijn waerde.
8. Item op laeckenen, dwelcke vercocht zullen werden del III gulden ende daerboven
tot VI gulden ende VI gulden ende daerboven verdubbelt.
9. Voorts up linne laeckenen, die vercoft zullen werden voor X st. delle ende
daerboven, mede een impost te stellen.
10. Voorts dat men stellen zal een impost op alle soute ongetonde huijden, die buijten
tlant van Hollant gevoert zullen werden.
11. Ende trest, indijent noot is, datter noch soude moegen ontbreecken, dat men tselve
zal vinden up verdoubbleringe van den impost van wijnen ende bijeren, mits dat
geeximeert zullen blijven die bijeren, die vercoft zullen werden ijegelick vat tot V
sc. Vlaems ende daeronder.
12. Nopende den impost, die up ijegelick pertije van tgundt voorsz. is gestelt zullen
werden, is onse gedeputeerden volcoemen last gegeven omme hen te conformeren
met de meeste oppinien van de andere staten.

LIX.
1570 Mei 9.
Thijenden, XXen penningh.
1. Den IXen Maii 1570 soo hebben meester Jan
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Jacobszoon, burgermeester, ende Dirck Jansz. Houck, als gedeputeerden de laetste
dachvaert in den Haege bewaert hebbende, gedaen hoer rapport. Ende is weder in
communicatie geleijt off men den hartoch accorderen zal de petitie, bij hem gedaen
nopende den Xen, XXen penninck, andermael den hondertsten penninck ende daerover
noch tinterest. Is geresolveert ende onse gedeputeerde last gegeven omme upte
dachvaert te verclaeren, dat wij alsnoch persisteren bij de voorgaende resolutie,
alhijer genomen, ende daer bijvougen, dat naedijen wij de Mat. ende de landen eet
gedaen hebben te raiden tot vorderinge van de Co. Mat. zijne landen ende ondersaeten,
dat wij daeromme nijet en vermoegen te accorderen de petitie van den Xen ende XXen
penninck, angemerct tselve redunderen zoude tot achterdeele van de Co. Mat. ende
tot geheele ruijne ende depopulatie van de landen, maer de Mat. tot redemptie van
dijen toe te vougen de IICLXXIM gulden tsjaers.

Interest.
2. Nopende tgeeijschte interest is geresolveert, dat men tselve offslaen zal ende nijet
daervooren toevoughen.

LX.
1570 Mei 10.
Xen, XXen penningh.
Up huijden den Xen Maii 1570 soo is ter vroetsschap upgelesen de missive, bij ons
gedeputeerden aen den burgermeesteren up huijden affgevaerdicht, inhoudende, dat
alle de andere staten accorderen ende consenteren in de plaetsze van tgeeijschte
interest van de uphevinge van den Xen ende XXen penninck te remitteren tgundt den
hartoge van de staten geleent ende bij provisie gelicht heeft. Is daeromme in
communicatie geleijt ende geraetslaecht off men onse gedeputeerden last geven zal
omme hem te conformeren met de oppinien van de andere staten dan off zij persisteren
zullen bij de voorgaende resolutie, alhijer genomen. Is geresolveert ende
geconcludeert, dat men onse gedeputeerden schriven ende belasten zal de Mat.
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te accorderen, zooverre hij contentement neemt met de IICLXXIM gulden tsaers,
geduijrende zes jaeren, in de plaetsse van den Xen ende XXen penninck, in zulcke
gevalle de Mat. noch daerenboven toevoughen ende quijt te schelden tgundt de staten
de Mat. geleent hebben ende dat tot een gratuitee sonder eenichssins mentie te
maecken, dat hetzelve toegevoucht wert voor de redemptie van tinterest. Want men
nijet en verstaet in het interest gehouden te zijn.

LXI.
1570 Juni 12.
Thijende ende twintichste penningh.
Den XIIen Juni 1570 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Jan Gerrit Stempelsz,
burgermeesteren, als gedeputeerden de laetste dachvaert tot Bruijssel bewaert
hebbende, gedaen ter vroetschap hoer rapport, sulcks zij oick gedaen hebben den Ven
derselver maent, ten fijne mijn heren hem te beter souden moegen delibereren. Ende
is terzelver tijt upgelesen de notule van de dachvaert, daerinne geinsereert is
tdispositijff van de acte van acceptatie, begripende onder andere, dat dexcellentie
van den hartoge van Alve in de plaetsse van den Xen ende XXen penninck accepteert
de somme van IICLXXIM £ van XL groten Vlaems tpont tsjaers, alleenlicken den tijt
van twee jaeren. Ende dat hij midlertijt aen de Mat. alle behoorlicke debvoir doen
zal ten eijnde dat de Mat. in de plaetsse van Xen ende XXen penninck hem zal laeten
tevreden stellen met hun voorsz. quote voor de vier resterende jaren, mits dat de
voorsz. IICLXXIM gulden tsjaers over de II jaeren loop beginnen zal te nemen up den
IIIen dach van Augusto lestleden. Ende voor zooveel angaet de IIen hondertsten
penninck, in tconsenteren van denwelcken die voorn. staten van Hollant affirmeren
ende vast toeseggen, als goede ende getrouwe ondersaeten te doen - - ingevalle van
nooden - - als andere, sijn excellentie aenmerckende, dat denzelven hondertsten
penninck alrede bij diversche andere staten geconsenteert is, houdende mitsdijen
taccort van de staten voor absoluijt ende volle consent,
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ende tselve oversulcks accepterende. Ende alzoo den hartoch de staten belast heeft
naer huijs te trecken ende dat zij den president van Hollant verclaeren ende aengeven
zouden off zij tevreden zijn hem te reguleren nae de forme van de voorsz. acte van
acceptatie ofte anders soude dexcellentie doen procederen tot collectatie ende upheve
van Xen ende XXen penninck, is daeromme in communicatie geleijt off men
consenteren zal te achtervolgen de acte van acceptatie dan off men die affslaen zal
ende wat men vorder doen zal. Is daerup geresolveert ende onse gedeputeerden, die
ter dachvaert reijsen zullen, volcoemen last gegeven, datse upte vergaderinge van
de dach vaert - - die den XVen dezer maent ende naevolgende daegen in den Haege
gehouden zal werden - - verclaeren zullen, alsdat die van der Goude persisteren bij
tvoorgaende consent, bij den staten van Hollant den hartoge tot Bruijssel geoffereert,
ende indijen hij tselve nijet en wil accepteren, dat die van der Goude de patientie
nemen zullen ende gedogen als getrouwe ondersaeten den upheff van den Xen ende
XXen penninck, twelck redunderen zal tot gehele ruijne van den lande, twelck zij
liever sonder consent te draegen gedogen dan met hoerluijder consent1).

LXII.
1570 Juni 18.
Xen, XXen penningh. Petitie.
1. Den XVIIIen Junii 1570 soo heeft Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester, als
gedeputeerde met meester Jan Jacobsz., oick burgermeester, in den Haege bewaert
hebbende de dachvaert, ter vroetsschap gedaen zijn rapport ende onder andere mijn
heren aengegeven, hoedat dedelen, Dordrecht, Haerlem, Delft, Amstelredam
accepteren dacte van acceptatie soo die leijt ende bij de excellentie den hartoge van
Alve gedaen is op tconsent, bij die van Hollant gedraegen opte redemptie van den

1) Tot hier is het register van vroedschapsresoluties gevolgd. De verdere besluiten zijn ontleend
aan de oudst-bewaarde minuut-resoluties.
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Xen ende XXen penninck, mits dat men daerbij adjecteren zal sooverre universalijck
over de XIII provincien gelijcke consent voor de redemptie naer advenant gedraegen
ende opgeheven werde, mits oick, dat de anderde Ce penninck nijet eer geheven en
zal werden dan na de expiratie van de zes jaeren ten waere de landen bij eenige
heijrcracht ende formele armeije geinvadeert werden ende dat van gelijcken alsdan
universalijck over de ander provincien den anderden Cen penninck opgeheven werde,
ende alzoo de voorschreven gedeputeerden ter dachvaert doppinie van ons op hebben
gehouden tot zij mijn heren van de oppinie van de andere staten geadverteert souden
hebben, is daeromme in communicatie geleijt off men onse gedeputeerden lasten zal
hen te conformeren met de andere staten ende dacte van acceptatie zoo die leijt te
accepteren, dan off wij persisteren zullen bij de voorgaende resolutie, alhijer genomen,
ende onse oppinie - - die aparentelijck zal wesen singulier - - apart ende alleen zal
laeten stellen, waerover groote indignatie te verwachten waer, is daeromme
geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven omme hen te conformeren met
de meeste oppinien van de andere staten, mits dat men de voorschreven adjectie ende
conditie in de acte van consent off acceptatie doen insereren zal.

Middelen.
2. Nopende de geconcipieerde middelen is de burgermeesteren ende die zij tot hem
in den Haege nemen zullen ter dachvaert volcomen last gegeven met de andere staten
te resolveren ende de middelen modereren zulcks zij bevinden zullen best ende
oerbaerlicxte te wesen.

LXIII.
1570 Juli 31.
Rapport.
1. Den laesten Julii 1570 soo hebben meester Jan Jacobszoon ende Jan Gerrit
Stempelsz., burgermeesteren, in den Haege geweest zijnde ter laetster dachvaert, ge-
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daen hoer rapport, alwaer oick opgelesen is de notule van de dachvaert ende
naedemael genouch rapport genomen is op de navolgende pointen, is op ijegelijck
geresolveert als hijerna volcht.

Beschencken dochter van de Keyserlicke Mat.
2. Eerst nopende tbeschencken van de dochter van de Keij. Mat., toecomende
medegesellinne van den coninck van Spangen, ons genadichs heren, daer dexcellentie
de hartoge van Alve goetdunckt, dat de staten van herwertsovere tselve haere Mat.
presenteren zouden hondert duijsent croonen eens, daerinne de portie van Hollant
bedraegen zoude XXIXM , is geresolveert, dat onse gedeputeerden hen sullen
conformeren met de meeste oppinien van de andere staten van Hollant ende dat onse
gedeputeerden deselve staten aendijenen zullen, dat die van Hollant in de zomme,
die geschoncken zal worden, nijet meer behooren te supporteren dan een achtste
deel, naer gewoonte.

Beveijlinge van waeteren ende stroomen.
3. Beroerende de uutlegginge, die gedaen wert voor de beveilinge van de wateren
ende stromen, is geresolveert, dat men de stroombeschermers ende wachters
affdancken zal.
4. Aengaende, dat ter dachvaert uutgeslagen is omme de grave van Boussu,
stadthouder, een propijn te doen van XIIM , is geresolveert, dat men tselve alsnoch
in suspens houden zal.

Hartoghe van Bruijnswijck.
5. Opte doleantie, gedaen bij den impostmeester van den Haege van dat hij geen
betaelinge en weet te verkrijgen van de furstelijcke genade den hartoge tot Brunswijck
van den impost, alzoo zijnder F.G. verstaet daerin nijet gehouden te zijn, is
geresolveert, dat men reguleren zal volgende voorgaende reeckeninge van den
impostmeester van Schoonhoven.
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LXIV.
1570 Augustus 2.
Schepen van oorloge.
Den IIen Augusti 1570 is ter vroetsschap opgelesen de missive, geschreven bij mijn
heer den president van Hollant, doer laste van den grave van Boussu, stadthouder
over Hollant, bij dewelcke mijn heeren geadverteert werden, hoedat dexcellentie
doet equiperen ende toerusten zeeckere schepen van oorloge tot bewaringe ende
beschermenisse van de zee ende buijssen, ende omme te vervallen de oncosten, die
deshalven gedaen zijn ende noch gedaen zullen werden, de hertoge van Alve,
gouverneur van de Co. Mats. Nederlanden, van wille ende meeninge is te doen lichten
den impost van vijff schellingen groten Vlaems op tvat van de wijnen, die sedert den
eersten Januarij lestvoorleden herwertsover gebrocht zijn, achtervolgende die
annotacien ende cautien, die daeraff gehouden, genomen ende gepresteert zijn,
insgelijcks die alsnoch ingebrocht zullen werden totten laesten Decembris
eerstcoemende, sonder na dijen dach vorder continuacie, waertoe de hartoge begerende
is consent ende vruchtbaer antwoordt te hebben opte anstaende vergaderinge, die tot
Nimwegen wesen zal, waerop bij mijn heeren van de vroesschap geresolveert is ende
onse gedeputeerden volcomen last gegeven omme hen te conformeren mette meeste
oppinien van de andere staten.

LXV.
1570 Augustus 18.
Rapport.
1. Den XVIIen Augusti 1570 soo heeft Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester, als de
laeste dachvaert in den Haege bewaert hebbende, gedaen zijn rapport ende is op de
naevolgende zaecken, daer genomen was rapport, geresolveert soo hijernae volcht
ende zulcks oick op de notule van de dachvaert geannoteert is.
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Imposten.
2. Nopende off men den nijewen impost van wijnen ende bijeren zal doen verpachten
dan off men die zal doen collecteren, is geresolveert, dat men den impost van de
wijnen ende bijeren zal doen verpachten.
3. Beroerende de swaricheijden opte vergaderinge bevonden van de bijeren van XX
stuvers buijten den impost te eximeren, is geresolveert, dat men de cleijne bijeren
van 20 stuvers zal eximeren volgende toctroij.
4. Is geresolveert nopende den impost op tcoorn ende graenen, dat men dat zal
verpachten.
5. Is geresolveert nopende den impost van slaen ende steecken van alle hoornbeesten,
dat men die zal doen verpachten.
6. Nopende den impost opte boeter ende kaese is geresolveert, dat men die zal doen
verpachten.
7. Is geresolveert, dat men den impost opte fluwelen, satijnen, damaste, wolle,
laeckenen, geldende boven de L stuvers, zal doen verpachten.
8. Is geresolveert, dat men den impost opte olije ende van den haringk verpachten
zal.

LXVI.
1570 September 9.
Rapport.
1. Den IXen September 1570 soo heeft Jan Heij Gerritsz., als de laetste dachvaert in
den Haege bewaert hebbende met Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester, gedaen zijn
rapport ende nadijen op Maenendach toecomende dachvaert in den Haege wesen zal
omme te resolveren op zeeckere pointen, daer in de voorgaende dachvaert genomen
is rapport, is geresolveert op elcks zoo hijerna volcht.
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Visserie.
2. Beroerende de requeste van die van de visscherije, die versouckende zijn van de
zeven stuvers op ijegelijck last harings geeximeert te zijn ende voorts IIM gulden tot
subsidie van de vier geruste oorloochsschepen, is geresolveert ende onse
gedeputeerden, die ter dachvaert reijsen zullen, volcomen last gegeven omme hen
te conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.

Grave van Bossu.
3. Nopende den propijn, die men doen soude den grave van Boussu, is geresolveert
ut supra.

Advocaet in den grooten raedt te Mechelen.
4. Beroerende de nominatie van een advocaet in den groten rade tot Mechelen in de
plaetsse van meester Jan Coemans, die gepromoveert is tot den staet van raidt aldaer,
is geresolveert ut supra.

Predickheren in den Haghe. Glas.
5. Op de requeste van de Predickheren in den Haege, versouckende een glas gegeven
te hebben in heur kercke, is geresolveert ut supra.

Schiltaelen.
6. Beroerende omme te doen contribueren die steden, dorpen ende landen, buijten
die schiltaelen gelegen, ende op wat somme men dieselve steden, dorpen ende landen
stellen zal, is geresolveert ut supra.

LXVII.
1570 September 23.
Petitie.
Den XXIIIen Septembris 1570 soo is ter vroetsschap opgelesen twee missiven van
den hove van Hollant ontvangen bij mijn heeren de burgermeesteren, wesende de
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een gedateert den XVIen1) Septembris lestleden, bij de welcke de president van Hollant
mijn heren adverterende is, dat de hartoch van Alve begeert te hebben een obbligatie
van XVM gulden, te betaelen ten lancksten in teijnde van de maent van November
toecoemende ende dat in minderinge van de portie ende tcontingent van die van
Hollant in de gifte van de hondert duijsent cronen, onse coninghinne bij de generale
staten geschoncken, ende alzoo het den XXIVen dezer maent dachvaert wesen zal in
den Haege omme bij de staten daerop te resolveren, is daeromme bij mijn heren op
desen geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven omme hen te conformeren
met de meeste oppinie van de andere staten ende zooverre, datter drie tegen drie
steecken, deen partije accorderende ende dander affslaende, dat onse gedeputeerden
hen conformeren zullen met degeene, die in tversouck accorderen, mits dat men
letten zal op tcontingent van die van Hollant. Nopende de IIe missive, bij twelcke de
hartoch versouckende is, dat de staten furneren zouden trest, dat se noch van de
IICLXXIM gulden, gevallen den XIIIsten Augusti lestleden, schuldich zijn, ende voorts,
dat de staten obbligatie passeren zouden van tweede jaer, is geresolveert ut supra.

LXVIII.
1570 October 23.
Petitie.
1. Den XXIIIen October 1570 is ter vroetsschap opgelesen zeeckere missive van den
hove van Hollant, gedateert den XVIIIen October 1570, bij dewelcke den
burgermeesteren ende regierders belast wert hoere gedeputeerden te schicken den
XXVIen deser maent tsavonts in den Haege omme met den anderen te adviseren
belangende de middelen, hoe ende in wat manieren men ten besten zal furneren de
XVM ponden van XL groten tpont over het eerste termijn van tgundt die Mat. van

1) Het register heeft: XIIen.
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de coninginne van Spangien geschonken is; voorts opte rescriptie ende acceptatie
van dexcellentie van den hartoch van Alve nopende tconsent, bij de staten den
XXVIsten Septembris lestleden gedragen, mitsgaders oick omme taenhoren trapport
van de commissarissen, die de nijeuwe imposten verpacht hebben; waerop bij mijn
heren van de vroetsschap geresolveert is ende onse gedeputeerden volcoemen last
gegeven omme hen in de vergaderinge van de staten te conformeren met de meeste
oppinien van de andere staten.

Propijn grave van Bossu.
2. Nopende tpropijn, dat men den grave van Boussu doen zoude, is geresolveert, dat
onse gedeputeerden hen conformeren zullen met de meeste oppinien van de andere
staten ende vermanen zullen off tschencken van propijn nijet en zal zijn contra
tplaccaet, lest gepubliceert.

LXIX.
1570 December 2.
Rapport.
1. Den IIen December 1570 soo heeft meester Jan Jacobsz., burgermeester, als de
laetste dachvaert, gehouden in den Haege, bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap
zijn rapport, alwaer oick de notulen, gehouden van de resolutien ende besongien,
aldaer gevallen, opgelesen zijn, ende alsoo op eenige pointen rapport genomen is,
zijn dezelve in communicatie geleijt ende is geresolveert op ijegelijck zulcks hijerna
volcht.

Remonstrantie.
2. Eerst angaende de geconcipieerde remonstrancie, die men de Mat. doen zoude
opte vier pointen, in de notulen van de dachvaert begrepen, is geresolveert, dat men
de remonstrancie zulcks laeten ende die aen den hartoch doen dresseren zal.

Propijn grave van Bossu.
3. Beroerende het propijn, dat men aen den grave
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van Boussu doen zoude, ende oick aen den griffier van Hollant, is geresolveert, dat
men daerop voor desen tijt nijet letten en zal maer in suspens houden.

Bol.
4. Volgende het aengeven, bij den ontvanger Bol de staten van Hollant gedaen, is in
communicatie geleijt, bij wat middelen men vinden zal de penningen, die te cort
coemen zullen uut de nijeuwe opgestelde imposten omme te betalen de IICLXXIM
ponden in de plaetse van den Xen ende XXen penninck geconsenteert, is geresolveert,
dat het althans geen tijt en es omme ten fijnne alsvooren eenige middelen te
excogiteren maer dat men dat op zijn beloop zal laeten staen.

Bol.
5. Opte vraege van den ontvanger Bol, wesende off hij continueren zal de sommatien
ende executien elck voor zijn portie over die landen, die nijet en zijn geinundeert, is
geresolveert, dat hij daermede supersederen zal.

LXX.
(1571 Februari 13.)
Dachvaert.
Is mede gelesen de missive van den hove, bij dewelcke geordonneert wert onse
gedeputeerden in den Hage te schicken tegens den XVIen deser maent omme te
aenhoren tgund hen voorgehouden zal werden. Is geresolveert, dat onse gedeputeerden
hen in den Hage ter dachvaert vinden zullen ende opt geproponeerde rapport nemen.

LXXI.
1571 Februari 26.
Rapport.
1. Den XXVIen Februarii 1571 stilo communi hebben meesters Dirck Winsz. ende
Jan Jacobsz., burgermeesteren,
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als de laetste dachvaert in den Haege bewaert hebbende, gedaen ter vroetsschap
rapport, waerop gelesen is de notule van der dachvaert ende angemerkt opte
voirscreven vergaderinge genomen was rapport up eenige poincten, is daerup
geresolveert zulcks hijerna volcht.

Remonstrantie.
2. Eerst nopende dantwoirde ende resolutie, die de hartoge gedaen heeft up de leste
remonstrantie, bij de staten overgesonden, is geresolveert, dat onse gedeputeerden
ter dachvaert verclaren zullen, dat die van der Goude alsnoch insisteren bij de
voirscreven remonstrantie, daerbij vougende de swarigheit, gecoemen doer de laeste
inundatie.

Beede.
3. Nopende de contributie in de beede van IICLXXIM van de ondersaten van den
grave van Buijren, onder Hollant sorterende, mitsgaders van die van Wijchen ende
Heusden, is geresolveert, dat onse gedeputeerden hen conformeren zullen met de
meeste oppinien van de andere staten.

Brabant. Imposten.
4. Angaende de doleantie, gedaen bij de staten van Brabant aen den hartoch van Alve
als gouverneur, versouckende, dat die van Hollant geordonneert zal werden off te
doen den impost upten turff, bier, caes ende harinck voor zooveel als angaet de
preiuditie van Brabant, is geresolveert ende onse gedeputeerden volcomen last
gegeven omme te verclaren, dat die van der Goude insisteren bij toctroij, den staten
verleent, beroerende de nijeuwe gestelde imposten.

Die van Roon ende Pendrecht.
5. Beroerende tversouck van die van Roon ende Pendrecht ende den here van Roon,
versouckende quijtscheldinge van den lesten termijn van den hondertsten penninck
ende van de seven stuvers upte morge, is geresolveert ende onse gedeputeerden
volcomen last gegeven
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omme hen te conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.
6.1) Uptie zaicke, in communicatie geleijt in de voorgaende dachvaert, hoe men
procederen zal omme te doen contribueren die landen, die nijet geinundeert en zijn
ende oick die geinundeerde landen voor zooveel alst roert die oude zeven grooten
tot betalinge van de renten etc., breeder in de notulen van de dachvaert geroert, is
geresolveert ende onse gedeputeerden volcomen last gegeven omme hen te
conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.

Muntmeester tot Dordrecht.
7. Beroerende, dat die van de financien aen die van de reeckeninge gescreven hebben
omme aff te doen de provisien penael bij de staten van Hollant verkregen tegen
Jheronimus Brunseels, wesende een geboren Brabander, gecommitteert muntmeester
tot Dordrecht, is geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven als boven.

Visserie haringhvaert.
8. Op de requeste van die van de visscherije van de harinckvaert, versouckende, dat
de impost, gestelt op ijegelijck last haringk, offgedaen zoude werden, is geresolveert,
dat men den requiranten hoer versouck ontseggen sal.

Texel.
9. Opte requeste van de burgermeesters ende regierders van Texel, versouckende,
dat men hen soude willen remitteren van de restanten, die sij noch schuldich zijn
ende voorts ongemoijt te laeten den tijt van X ofte XII jaeren, is geresolveert ende
onse gedeputeerden volcomen last gegeven omme hen met de meeste oppinien van
de andere staten te conformeren.

1) Deze alinea ontbreekt in het netexemplaar.
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LXXII.
1571 Maart 7.
Remonstrantie.
1. Den VIIen Martii 1571 stilo communi is ter vroetsschap gelesen de missive van
onse burgermeesteren als in den Haige ter dachvaert zijnde, bij dewelcke zij mijn
heren adverteren, dat bij de staten geresolveert is, dat men persisteren zal bij de
voorgaende remonstrantie, aen den hartoge van Alve gesonden, ende daerbij noch
te vougen zeeckere articulen ende zwaricheijden, overcoemen doer de laeste inundatie
etc. ende alzoo de meeste oppinien van de staten zijn, dat men zoude versoucken
enen commissaris, die nemen zoude oculaer inspectie van de grote schade, die alrede
geschijet is, ende nadijen de voernoemde burgermeesteren daertoe geen last en
hadden, hebben daerup genomen rapport, twelck in communicatie geleijt is ende
geresolveert, dat onse gedeputeerden verclaeren zullen, dat men geen commissaris
versoucken en zal maer dat men de voorschreven remonstrantie staetsgewijs doen
zal.

Visserie haringhvaert.
2. Angaende de doleantie, gedaen bij die van de visscherije van de haringkvaert,
nopende die zeven stuvers op tlast harincks, dat in Hollant gebracht wert,
proponerende, dat men bij andere middelen impost stellen zoude, te weten II off III
stuvers op elcke tonne, die in Hollant vertijent zoude werden, is geresolveert, dat
men onse burgermeesteren schriven zal, dat men de tegenwoordige impost van VII
stuvers op tlast offdoen zoude ende eenen nijeuwen impost daerop stellen, zulcks
uutgeslagen is.

Turff.
3. Voorts angaende datter bij de staten uutgeslegen is, dat men solliciteren zoude aen
de majesteit, dat men geen torff uut Hoollant zude mogen voeren, is geresolveert,
dat onse gedeputeerden dat affslaen zullen ende in tversouck te doen nijet consenteren,
consideratie nemende,
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dat deze stadt daerbij grotelicks geintresseert zoude wesen in de neringe van de
poorters ende inwoonders, oick, dat veel jaren tmeerendeel van de schepen aen lant
zoude moeten blijven.

Privilegie om de moeren te verdelven.
4. Dat oick onse gedeputeerden mede ter dachvaert vermaenen zullen, dat die van
der Goude gepreviligeert zijn hoere moeren te mogen verdelven ende die uutvoeren.
Ende bij gevalle van overstemminge, dat onse gedeputeerden daervan protesteren
zullen ende exhiberen copie van onse octroijen.
5. Is mede ommegevraecht wat dat men doen zal nopende van den staet over te
seijnden van de lasten van de stadt ende die copien van de octroijen, uut machte van
dewelcke de stadt belast is geweest. Is geresolveert, dat men daermede als noch
supersederen zal tot onse gedeputeerden thuijsgecoemen zullen wesen ende dat men
provisionael zal doen copieren de octroijen.

LXXIII.
1571 April 18.
Verseegelinghe.
1. Den XVIIIen April 1571 is ter vroetschap opgelesen de notule van de voergaende
dachvaert, mitsgaders copie van de missive van den hartoch van Alve, daerbij zijne
excellentie beantwoordt de resolutie, bij de staten overgesonden, begerende de
voorschreven zijne excellentie, dat de staten souden versegelen de obligatie van
hondert duijsent ponden van XL groten, ende alzoo dachvaert op morgen wesen zal
in den Hage omme opte voorschreven zaecke te resolveren, is tselve geleijt in
communicatie. Is geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven soo verde drie
litmaeten van de staten accorderen de versegelinge, dat wij in zulcken gevalle mede
in de versegelinge consenteren zullen ende evenverre vier litmaten van de staten de
verzegelinge offslaen, dat onse gedeputeerden hem daermede conformeren zullen.
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Reeckeningen.
2. Beroerende off men de reeckeningen, die noch te doen staen, deselve Numan VIII
off X dagen van te vooren communiceren zal, is geresolveert, dat men geen
nijeuwicheden maicken en zal.

Munte.
3. Beroerende de zaicke van den muntmeester van Dordrecht is geresolveert ende
de burgermeesteren, die te dachvaert reijsen zullen, volcomen last gegeven omme
met de andere staten desangaende te resolveren.

Coebel, grobendonck.
4. Nopende de IIIMVCXXXII XVIII s., die geordonneert was den ontvanger Bol
te recouvreren van mijn heere van Grobbendonck, die sustineerde daervan
verantwoerd te hebben etc., breder in de notule geroert, is geresolveert, dat onse
gedeputeerden ter dachvaert verclaren zullen, dat dit de staten nijet en roert ende
daeromme de weduwe van Coebel stellen zullen tegen den here van Grobbendonck.

Hondertste penningh.
5. Eodem die heeft Jan Heij Gerritsz. mijn heren van de vroetsschap aengegeven
ende geadverteert hoedat hij van sconincks wegen gecommitteert is totte correctie
van de tauxatie van den hondertsten penninck, versouckende, dat men van tstadswegen
hem bij forme van leeninge ende provisionael soude accorderen betaelinge van de
dagen, die hij in de besoingne vaceren zal, presenterende ende belovende, zoo wanneer
hij van de Mat. geloont zal wesen, de penningen, die hem toegeleijt zullen wesen,
te restitueren, is geresolveert, dat men vereijsschen zal, hoe in andere steden gedaen
zal werden, omme dat wetende alsdan te resolveren.
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LXXIV.
1571 April 30.
Rapport.
1. Den laesten April 1571 hebben meester Jan Jacobszoon ende Jan Gerrit
Stempelszoon, burgermeesteren, als de laeste dachvaert in den Haighe bewaert
hebbende, gedaen ter vroesschap hoer rapport ende alzoo op de navolgende pointen
genomen was rapport omme dat in te brengen ter naestvolgender dachvaert, twelck
op den IIIden Maij toecomende wesen zal, is geresolveert zoo hijerna volcht.

Cm £.
2. Eerst nopende de versochte versegelinge van hondert duijsent ponden is geresolveert
ende onse gedeputeerden volcomen last gegeven omme geen consent in de
voorschreven versegelinge te dragen, nadijen de staten geen middelen en weten
omme de penningen te furneren.

Donatijff grave van Bossu.
3. Beroerende tdonatijff, dat men den grave van Boussu, stadthouder, doen zoude,
is geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven omme hen te conformeren met
de meeste oppinien van de andere staten mits dat de penningen coemen zullen uut
tcantoer van Coebel ende dat de propijn geschijeden zal bij consent van de Co. Mat.
4. Beroerende daer rapport genomen is omme te resolveren opte rescriptie, die zijne
excellentie gedaen heeft den XXIIen Martii opte resolutie ende remonstrantie van de
staten, daer dexcellentie nijet en beantwoordt tgeen dat de staten verthoonen, is
geresolveert, dat onse gedeputeerden ter dachvaert verclaeren zullen, dat men bij de
voorschreven remonstrantie insisteren zal ende dat staetsgewijs doen zullen.

LXXV.
1571 Mei 5.
Verzeegelinghe.
1. Den Ven Maij 1571 hebben meester Jan Jacobsz.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

381
ende Gerrit Huigen, burgermeesteren, als gedeputeerden de laetste dachvaert in den
Haege bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen hoer rapport ende alzoo heurluider
laste was de versegelinge, van de CM versocht, nijet te accorderen, maer alzoo
deedelen met die eerste vijff groote steden van Hollant geaccordeert hebben de
voerschreven versegelinge te betaelen in de Bamisse-merct eerstcoemende ende dat
in den Haige met lopents gelt sulcx dan cours ende in coopmansborse loop hebben
zal, ende nadijen de voerschreven gedeputeerden de oppinie van die van der Goude
alsnoch niet verclaert hebben maer belooft hebben die op tavont bij missive over te
zeijnden, is daeromme in communicatie geleijt off die van der Goude hen zullen
conformeren met de eedelen ende andere steden, is geresolveert, dat men aen den
president schriven zal, dat die van der Goude hen mede conformeren met doppinie
van de eedelen ende vijff steden.

IXmIIcLXXI1) ponden.
2. Ten voerschreven daege is mede opgelesen de missive van den hartoch van Alve,
geschreven aen de staten van Hollant uut Bruijssel den XXen April lestleden, bij
dewelcke zijne excellentie versouct, omme redenen in de missive geroert, dat die
van Hollant zoude promptelijcken doen furneren IXMIICXLVII ponden bij den
ontvanger Bol op het tweede jaer van de bede van IICLXXIM ponden, is geresolveert
ende onse gedeputeerden last gegeven zooverre drie oppinien van de andere staten
in tfurnissement van de voerschreven somme accorderen, dat zij hen van tstadswegen
mede daerbij conformeren zullen.

LXXVI.
1571 Mei 29.
Rapport.
1. Den XXIXen Maij 1571 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Jan Gerrit
Stempelsz., burgermeesteren, als de laeste dachvaert in den Haghe bewaert hebbende,

1) Lees: IXmIIcXLVII.
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gedaen ter vroetschap hoer rapport ende nadijen in de voorschreven dachvaert
genomen is op de navolgende zaicken rapport, daerop geraetslaecht ende geresolveert
is zoo hijerna volcht.

Petitien.
2. Beroerende omtrent een hondert duijsent gulden, die bij calculatie bevonden werden
dat de staten te cort coemen boven alle tgeene, dat daer innegecoemen es ende noch
incommen zal tusschen dit ende Bamisse, ter furnissement van de IICLXXIM ,
geconsenteert in den plaetse van Xen ende XXen penning, is ommegevraecht bij wat
middelen men deselven penningen vinden ende furneren zal. Is daerop geresolveert,
dat men de middelen, waerbij men deze somme furneren zal, houden zal in surcheance
ende dat onse gedeputeerden daerop rapport zullen nemen, maer zooverre men
middelen zal moeten proponeren, dat die van der Goude geen ander en weten dan
bij vercopingen van renten.

Seven grooten.
3. Is oick gevraecht of men de geinundeerde landen zal doen sommeren voor de
zeven grooten tot betaelinge van de renten, daerop geresolveert is, dat men daermede
alsnoch surcheren zal.

Roeijbaersen.
4. Nopende tversoucke van de toerustinge van de roijbaersen etc. is geresolveert, dat
men geen versouck doen en zal.

LXXVII.
1571 Juni 22.
Rapport.
1. Den XXIIen Junij 1571 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Gerrit Huigen,
burgemeesteren, als de laetste dachvaert in den Haege bewaert hebbende, gedaen ter
vroetschap hoer rapport, alwaer oick gelesen is de notule van de dachvaert met andere
munimenten1)

1) Netexemplaar: munitien.
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daertoe dienende. Ende alzoe op eenige pointen genomen was rapport, is geresolveert
op ijegelic point als hijerna volcht.

Grave van Buijren.
2. Angaende de vrijdom, gepretendeert bij de grave van Buijren ende daffcortinge
vant XLVIIe deel van de bede, bij de staten gebracht in uutgeven op den staet van
teerste jaer van de bede van IICLXXIM £, is ommegevraecht of de staten persisteren
zullen zulcks dat in uutgeve opte voorscreven eerste staet gebracht is dan off de staten
de voorscreven exemptie tot laste vant lant houden zullen. Is geresolveert, dat de
staten persisteren zullen omme de voorscreven gepretendeerde vridom in uutgeeff
opte voorscreven staet te doen strecken.

Middelen.
3. Beroerende bij wat middelen men de penningen, te cort coemmende tot
furnissement van de bede van IICLXXIM £ vinden zal, daertoe eenige middelen in de
vergaderijnge van de dachvaert uutgeslagen zijn, is geresolveert, dat die van der
Goude verclaeren zullen, dat men de penningen vinden zal opten impost van de
bijeren, die ten platte lande bij de tappers gesleten ende vercocht werden ende dat
men de reste vinden zal bij vercoopinge van renten.

Secreet houden. Clerck de notulen secreet te houden.
4. Beroerende de clachten, die van nijeus in de staten gecomen zijn, dat het
gebesoingneerde van de staten geopenbaert wert, offt nijet genouch wesen en zal,
dat ten comptoire van den ontvanger gelevert zal worden extract van de zaicken,
alleenlijcken tcomptoir concernerende, is geresolveert, dat men den ontvanger van
nu voortaen nijet meer en zal doen leveren uute resolutien dan tgeene tcantoer betreft
ende dat men voerts den clercq, die de notule schrijft, belasten zal, dat hij die tot
zijnen huijse expedieren ende die secreet houden zal.
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Muntmeester tot Dordrecht.
5. Angaende van tversouck ende doleantie, gedaen van wegen den muntmeester van
Dordrecht van dat doude placcaten strictelijcken in Vlaenderen ende Brabant worden
geobserveert, daerbij de gezworen wisselaers wert bevolen alle heure materialen van
silvere ende gout te brengen ter munte van de provintien, daer zij wonachtich zijn,
is geresolveert, dat men den muntmeester geen assistentie doen en zal in zijn versouck
noch dat men oick geen doleantie van den gebreecke, die men seijt dat valle in de
zilvere munte, doen en zal.

LXXVIII.
1571 Juli 4.
Staet van stadts incomen ende uijtgeeff.
Den IVen Julii 1571 heeft meester Jan Jacobsz., burgermeester, als de laeste dachvaert
in den Haige bewaert hebbende, gedaen ter vroetschap zijn rapport, alwaer de notulen
van de dachvaert upgelesen is, sulcks oick zeeckere missive van de luijden van de
reeckeninghe in den Haighe, beroerende dat men overzeijnden zal den staet van den
incoemen van de stad, met specificatie van de goeden, de stadt toecoemende, daerup
geresolveert is, dat men schriven zal aen die van de reeckeninghe, dat wij geen ander
staet en weten over te zeijnden dan als laest overgesonden en is.

LXXIX.
1571 Augustus 22.
Thijenden, XXen penningh.
1. Den XXIIen Augusti 1571 soo heeft Jan Gerrit Stempelsz., burgermeester, als met
Gerrit Huigesz de dachvaert den XIen deser maent in den Hage bewaert hebbende,
gedaen zijn rapport, alwaer opgelezen is zeeckere missive van den hartoch van Alve
aen de staten van Hollant geschreven van date den lesten Julij, inhoudende, dat de
Co. Mat. van wille was, dat men voorts zoude
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vaeren mitte pubblicatie ende executie van den Xen ende XXen penninck mit meer
andere poincten ende middelen breder in de voorschreven missive begrepen, op
tinhouden van dijen bij mijn heeren van der vroetsschap geadviseert ende geresolveert
is ende onse gedeputeerden, die ter dachvaert reijsen zullen, last gegeven omme in
de vergaderinge van de staten te verclaren, dat die van der Goude verstaen alsdatter
geen absoluijt consent van den Xen ende XXen penninck gedragen en is, ten ware dat
dexecutie van den Xen ende XXen penninck gebruijct werde generalicken over al de
landen ende de provintien van de Co. Mat., conform de propositie van dexcellentie,
maer omme de Mat. zijne lasten te helpen supporteren ende dragen ende die van der
Goude, hen voegende als obediente dienaeren van zijne Mat., sijn van advise de Mat.
te offreren IICLXXIM £ van XL grooten tsjaers, als de II voorgaende jaren, in plaetse
van den Xen ende XXen penninck betaelt zijn ende de penningen tecort coemende
uute opgestelde imposten, dat de staten middelen adviseren zullen omme dese
penningen te betalen, ende angaende de lossinge ende bevridinge van de renten,
daermede tlant belast is, verstaen die van der Goude, dat het althans geen tijt en is
omme eenige lossinge te doen ende dat men daermede in dese tijt behoert te
supersederen ende voorts ende in alre reverentie te supplieren aen de excellentie, dat
hem gelieve met de voorschreven offre van IIC ende LXXIM £ voer de naestvolgende
vier jaeren te nemen contentement.

Visserije.
2. Die van de visscherije hebben versocht aen de staten omme hen toegevoucht te
werden een merckelijke somme van penningen omme te mogen vervullen die
toerustinge van vier bequame schepen van oorloge, dienende ter bescherminge van
de visschers, daerop genomen is rapport zoodat tselve in communicatie geleijt ende
daerop geresolveert is ende onse gedeputeerden last gegeven omme hen te
conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.
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Uijtvouringhe van turff.
3. Ten voorscreven dage is mede geresolveert, dat die van der Goude met adjoinctie
van den rentmeester van Noorthollandt versoucken sullen bij requeste, dat de staten
van Hollandt nijet geaccordeert en zouden werden de prohibitie van de uutvoeringe
van de turff ende tot dijen fijne recouvreeren certificatie van tinterest, dat de Mat. in
zijn tol ende sluijs daerdoer lijen zal, ende oick van de meenichte van de schepen,
die deurdijen aparentelick aen lant zullen moeten blijven ende oick de personen, die
uut zaicke van de voorscreven prohibitie leech zullen moeten gaen.

LXXX.
1571 September 3.
Xen, XXen penningh.
1. Den IIIen September 1571 soo heeft Jan Gerrit Stempelsz., burgemeester, als met
Jan Heij Gerritsz., gedeputeerden, de voorgaende dachvaert in den Haege bewaert
hebbende, gedaen ter vroetsschap rapport, alwaer oick gelesen is de notulen ende
gebesoigneerde, opte voorscreven dachvaert gedaen, oick mede de geconcipieerde
remonstrancie, dienende om dexcellentie te presenteren ende daerbij te versoucken,
dat zijne excellentie zoude belijeven te desisteren ende doen ophouden de executie
van den Xen ende den XXen penninck, naer lecture derselve ommegevraecht is off
men bij deselve remonstrantie ijet adderen ende bijvoegen zal. Is geresolveert ende
onse gedeputeerden, die ter dachvaert reijsen zullen, last gegeven, dat men de
voorscreven geconcipieerde remonstrantie presenteren ende overleveren zal ende
oick daerbij zal doen vougen, dat de landen van Hollant geene vruchten voort en
mogen brengen dan met toemaickinge, misse ende anders ende oick groote costen
moeten dragen, ende de landen winnen met tgebruijck van de moelens ende sluijsen,
ende zoo deselve landen drooch maicken, die zonder tgebruijck van de voorscreven
molens geen vruchten en zouden konnen voortbrengen.
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Advocaet van tlandt.
2. Is mede ommegevraecht off men den advocaet van tgemeen lant zal stellen in
plaetsse van wijlen meester Jacob van Eijnde. Is geresolveert, dat men daermede
alsnoch supersederen zal.

Haringhvaert.
3. Op tversouck van dengeenen, hem generende met de harinckvaert, beroerende de
leeninge van VIM gulden, is geresolveert ende onse gedeputeerden last gegeven omme
hem te conformeren met de meeste oppinien vande andere staten.

LXXXI.
1571 September 15.
XXVIIIm £. Schepen van oorloghe.
1. Den XIIIen September 1571 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Jan Gerrit
Stempelsz., burgermeesteren, als gedeputeerden de dachvaert in den Hage bewaert
hebbende den XIen der voorleden maent, gedaen rapport ende onder anderen
gerapporteert, dat de staten gelevert zijn bij den grave van Boussu, stadhouder ende
president van Hollant, ende den commissaris Loo missive van de hartoghe van date
den VIIen deser maent, daerbij de staten anzocht worden, dat zij souden willen belasten
den ontfanger generael van den beden Bol te verschijeten de somme van XXVIIIM
gulden van XL grooten elx, om daermede te doen verversschen ende victuaillieren
de schepen van oorloge, ten eijnde die noch II maenden souden mogen dijenen, van
welcke somme zijne Ex. belooft den staten te doen rembourssemente bij handen van
denselven ontfanger van den eersten penninck, procederende van de beden ende
subventien in Hollandt, die zijnder Mat. naer dexpiratie van twee jaren voorleden
aldaer toecoemen ende competeren, op welcke anzouck de voorschreven onse
gedeputeerden genomen hebben rapport ende is daeromme tselve in communicatie
geleijt ende onse gedeputeerden last gegeven omme tversouck
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van de Mat., sulcks hij dat doende is, te ontseggen maer sooverre de Mat. de
voorscreven penningen versouckt te ontfangen in betalinge van tgeene, dat de staten
van Hollant noch schuldich zijn als reste van de IICLXXIM £ in plaetsse van den Xen
ende XXen penninck, in welcke gevalle onse gedeputeerden volcomen last gegeven
wert omme tvoorschreven versouck in zulcke schijn te accorderen, mits dat de
imposten loop hebben zullen, die bij de staten opgestelt zijn achtervolgende toctroij
van de Mat.
2. Na de voorgaende resolutie genomen was is mede ommegevraecht, dat indijen de
oppinien van de staten tegen den anderen coemen te steecken, deen verclarende
negatijff ende dandere consenterende, wat onse gedeputeerden alsdan verclaren
zullen, is hun last gegeven hen te conformeren met degenen, die negatijff verclaren,
maer sooverre vier van de staten accorderen het ansouck alsdan mede ons daermede
te conformeren, welverstaende, dat de penningen (tot) betalinge strecken zullen als
de voorgenoemde resolutie uutdruct.

LXXXII.
(1571 September 25.)
Thijenden, twintichsten penningh.
Ten voorscreven dage hebben mijn heren de burgermeesteren mijn heren van de
vroetsschap angegeven, alsdat zij ontfangen hebben missive van den hove, bij
dewelcke den castellain ende henluijden geordonneert wert te procederen tot de
nominatie van drie persoonen totten opheff van den Xen ende XXen penninck, in
conformite van de placcaet, onlancks gepubliceert, hebben daeromme de voorscreven
burgermeesteren gerequireert advijs van mijn heren van de vroetsschap, soodat mijn
heren van de wet ende vroetschap, gesaemptelick met de anderen daerop gedelibereert
hebbende, eijntelijck tezamen, alst welvaren van de stadt besworen hebbende,
geresolveert, dat men vooralsnoch met de nominatie supersederen zal totdat de
burgermeesteren met de anderen steden

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

389
tstaetsgewijs ter dachvaert zijn gecoemen ende hoer rapport gedaen zullen hebben.

LXXXIII.
1571 October 26.
Thijenden, XXen penningh.
Den XXVIen Octobris 1571 soo hebben meester Jan Jacobsz. ende Jan Gerrit
Stempelz., burgermeesteren, als ter dachvaert te Bruijssel geweest zijnde, mijn heren
van de vroetschap gerapporteert hoer wedervaeren, alwaer gelesen is de notulen van
de dachvaert, begripende tgundt wes te Bruijssel getracteert is, mitsgaders de acte,
inhoudende antwoort van dexcellentie opte remonstrantie, bij die van Hollant opte
instructie, die zijne Ex. de staten doen doen heeft, van dat hij van wille ende meeninge
is in executie te doen stellen den opheff van den Xen ende XXen penninck, alzoo deze
bij zijnder antwoort verclaert, dat hij begeert geprocedeert te hebben tot opheff van
den Xen ende XXen penninck, onder belofte van te doen zeeckere moderatien, sulcks
dat daeromme de staten dach - als den IIIen Novembris toecommende - geraempt
hebben, omme in den Hage te compareren ende desenangaende te resolveren, soodat
ijegelick van de vroetschap gevraecht is wat dat onse gedeputeerden, in den Hage
reijsende ter dachvaert, verclaeren zullen, soodat mijn heeren, met den anderen
geresolveert hebbende, bevindende, dat dexecutie van den opheff van den Xen ende
XXen penninck tenderen zal tot ganssche ruijne ende bederffenisse van den lande
ende dat te beduchten staet eenige seditie ende dat zijlieden oick nijet en verstaen,
dat tconsent, twelck de staten van Hollant gedaen hebben, genouchsaem is om den
opheff van dexecutie van den Xen ende XXen penninck te doen doen volgende de
placcaten, bij de Mat. dijenangaende gedaen publiceren, soodat daeromme onse
gedeputeerden ter dachvaert verclaeren zullen, dat die van der Goude raden bij alle
wegen van justitie tegen den opheff van den Xen ende XXen penninck te opposeren
ende dat men versoucken zal om in justitie ontfangen te werden.
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LXXXIV.
1571 November 8.
Rapport.
Den VIIIen Novembris 1571 soo hebben Jan Gerrit Stempelsz. ende Gerrit Huigen,
burgermeesteren, als gedeputeerden de laeste dachvaert in den Haege bewaert
hebbende, gedaen ter vroetsschap hoer rapport, alwaer de notule van de dachvaert
gelesen is.

LXXXV1).
1571 November 10.
Xen, XXen penningh.
Op huijden den Xen Novembris 1571 soo zijn vergadert geweest naemptelicken de
castellain ende schout, meester Dirck Willemsz., meester Jan Jacobsz. ende Gerrit
Huigen, burgermeesteren, Govert Wittesz., Gerrit Gerrit Bouwensz., Dirck Andrijesz.,
Dirck Jansz. Lonck, meester Cornelis Henricksz. ende Dirck van Necq, schepenen,
Gijsbert Jan Maertsz., meester Pieter van Asperen, Gerrit Cornelisz., Dirck Hoensz.,
Jan Baerntsz., Jan Aertsz. Moel, Jan Reijersz., Jacob Clementsz., Dirck Gerritsz.
Hopcoper, Cornelis Woutersz., meester Henrick Jacobsz., Willem Jacobsz. Tromper,
Jan Heij de jonge, Cornelis Cornelisz., Jan Gerritsz. Vroesen, Jan Gerritsz. Loo,
Dirck Jacobsz. Lonck ende Mattheeus Dircksz. Schaep, al vroetsschap van de stadt,
ende hebben burgermeesteren voornoemd tcollegie versaempt aengegeven, alsdat
alhijer tegenwoor-

1) In het netexemplaar luidt deze resolutie aldus: Den Xen November 1571 soo hebben mijn
heren burgermeesteren tcollegie van de vroeschap angedijent hoedat alhijer gecoemen is
een deurwaerder van den hove, begerende te publiceren een placcaet van date den XVIen
October 1571, beroerende den opheff van den Xen ende XXen penning, soodat omgevraecht
is off men de publicatie toelaeten ende accorderen sal dan off men daervoor alsnoch mede
supersederen zal. Is geresolveert, dat men den deurwaerder de publicatie admitteren zal te
doen, mits doende de geconcipieerde protestatie.
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dich de deurwaerder is omme te pubbliceren tplaccaet van date den XVIen October
1571, beroerende den opheff van den Xen ende XXen penninck, soodat bij
burgermeesteren gevraecht is off men de pubblicatie van tplaccaet toelaeten zal dan
off men daermede vooralsnoch supersederen zal, daertoe ijegelick zijn oppinie
gevraecht is ende is bij de meeste oppinien verclaert, dat men den deurwaerder de
pubblicatie admitteren zal te doen, mits doende de geconcipieerde protestatie.

LXXXVI.
1571 December 3.
Xen, XXen penningh.
1. Den IIIen Decembris 1571 soo hebben Gerrit Gerritsz. de Lange ende Joris Jacobsz.,
als geweest zijnde tot Bruijssel ter dachvaert, gedaen rapport van hun wedervaeren
ende besongien, opte voorscreven dachvaert gevallen, ende onder anderen mijn heren
angegeven, hoedat de anderen steden te Bruijssel recedeerden van het middel om
aen de excellentie te versoucken in justitie ontfangen te werden, beroerende tpretense
consent, dat die van Hollandt gedragen zouden hebben van de executie van den Xen
ende XXen penninck, ende dat bij eenige gedeputeerden van de steden aldaer oick
geseijt werden, dat de resolutie in den Haege nijet absoluijt genomen en was om
requeste te presenteren, ende alzoe op Donderdach toecommende weder in den Haege
dachvaert wezen zal, is in communicatie geleijt ende ommegevraecht, wat dat men
vorder doen zal omme tontgaen de executie van den Xen ende XXen penninck, is
geresolveert ende genomineert Jan Gerrit Stempelsz. ende Gerrit Huijgen,
burgermeesteren, ende Gerrit Gerritsz. de Lange, alsdat zij ter dachvaert reijsen sullen
ende aldaer met de andere staten adviseren de bequaempste middelen, die dijenen
geamplecteert te werden omme te weren de executie van den opheff van den Xen
ende XXen penninck ende dat bij alle wegen ende middelen van justitie ofte anders,
sulcks best in raede gevonden zal werden, waertoe hen volcomen last gegeven wert.
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Xen, XXen penningh.
2. Is mede geresolveert, dat men een ontwerp in scriptis bij provisie coucheren zal,
omme tselve voor te houden den commissaris, zoo verde die alhijer compt om den
opheff van den Xen ende XXen penninck in treijn te doen brengen.

LXXXVII.
1571 December 11.
Rapport.
1. Den XIen December 1571 soo hebben Jan Gerrit Stempelsz. ende Gerrit Huigen,
burgermeesteren ende Gerrit Gerritsz. de Lange, als gedeputeerden de dachvaert in
den Haege bewaert hebbende, gedaen hoer rapport, alwaer opgelesen is de notulen
van de dachvaert.
2. Tenselven dage is mede opgelesen een project ende ontworp, dienende omme den
commissaris, die alhijer verwacht wert, in scriptis over te leveren, ende gevraecht
off tselve geraden is soo te laeten ofte dat in eenige pointen te corrigeren ende den
commissaris dat over te leveren, is geresolveert, dat de burgermeesteren, schepenen
ende mijn heren tcollegie van de vroetsschap het antwoort zoo dat opgelesen is den
commissaris overleveren zullen ende dat in tcollegie ende versaminge van de
vroetsschap.

Penninghgelt.
3. Nopende tpennegelt, bij de luijden van de reeckeninge geeijscht voor de visitacie
van den staet ende reeckeninge, gementionneert in de notulen, bedragende LXXVI
£ XVI s. van XL groten tpont, daerop genomen is rapport, daerop geresolveert is,
dat men de betalinge van tgeeijschte pennegelt ontseggen ende affslaen zal.

Advocaet van tlandt.
4. Nopende een jaer gaige ende van doncosten, bedragende tot XXVC £ van XL
groten, die bij de weduwe van den advocaet van tgemeen lant den staten geeijscht
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werden ende daerop genomen is rapport, is geresolveert alsvoren.

LXXXVIII.
1571 December 19.
1.1) Presenten ter vroetsschap geweest zijnde Jan Claesz. Dijert, Gijsbrecht Jan Maerts,
Claes Maertsz., meester Pieter van Asperen, Jan Heij, Gerrit Cornelisz., Cornelis
Wouter, Jan Aertsz. Moel, Jan Gerritsz. Loo, Jan Baerntsz., Jan Reijersz., meester
Henric, Dirck Hoensz., Jan Sincq, Dirck Gerritsz., Cornelis de Jonge, Jan Gerritsz.,
Dirck Jacobsz., Jan Huijgen Schaep, Jan Geensz., tgeheele volle collegie.

Xen ende XXen penningh.
2. Den XIXen December 1571 soo zijn vergadert geweest mijn heren van de
vroetsschap, alwaer de burgermeesteren tcollegie van de vroetsschap aengegeven
hebben hoedat de commissaris binnen der stede gecomen was omme te doen ter
executie stellen den opheff van den Xen ende XXen penninck ende is opgelesen een
zeecker project ende ontworp ende gevraecht, off men tselve den commissaris zulcks
overleveren zal, is geresolveert ende geconcludeert, dat men tselve zulcks den
commissaris overleveren zal.

Collectuers.
3. Tenzelven dage soo is mijn here den commissaris overgelevert de geconcipieerde
antwoorde ende zijn voorts tcollegie van de vroetsschap gesaemptelicken ende
eendrachtelicken geresolveert, dat tgundt wes zoude mogen tcollegie van de wet, de
generael collecteur ofte particulier collecteurs opcoemen van eenige negligentie, die
men henluijden ofte de genomineerde collecteurs zoude mogen te laste leggen, dat
zijluijden gesaemptelicken ende eendrachtelick dat verantwoorden zullen.

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaat.
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LXXXIX.
1572 Januari 18.
Piraten van de zee.
1. Den XVIIIen Januarij 1572 stilo communi soe heeft Jan Gerrit Stempelsz.,
burgermeester, als in den Haege bewaert hebbende de laeste dachvaert, ter vroetsschap
gedaen zijn rapport, alwaer de notule van de dachvaert opgelesen es ende alsoe de
staten rapport genomen hebben op zekere twee poincten, daerinne geroert, teerste
beroerende dequippage van de defensie, die de stathouder van Hollant de staten
voorgehouden heeft, die men doen soude jegens de piraten van der zee, tot coste van
heurlieder lant van Hollant, twelck over tjaer bedraegen zoude een seer grote ende
excessive somme van penningen, sulcx men claerlick verstaen mocht bijt oplesen
van zekere staet, bij den stathouder daervan gemaict, ende tandere beroerende
tplaccaet, onlanx gepubliceert opt stuck van de graenen, waerbij verboden is geen
hart granen te moegen verbouwen noch oeck geen provisie bij de privee persoonen
te moegen doen soe veel alst hen belieft ende voorts andere moderacien, die men
dieshalven aen sijne excellentie verzoucken soude op tselve placcaet gedaen te
hebben, all breeder in de voorschreven notule geroert, ende nadijen dattet op sint
Agnietendach toecoemende weder dachvaert wesen sal, is daeromme teerste poinct
in communicatie geleijt, waerop geresolveert is ende onse gedeputeerde, die ter
dachvaert reijsen sullen, last gegeven, dat men daerop negatijff antwoort geven sall,
ten ware dat dselve equippagie ende defentie geschiede tot costen van de Co. Mat.,
ende beroerende het IIe poinct van tplaccaet van de graenen, dat insgelijcx in
communicatie geleijt ende daerop geresolveert is, dat wij ons conformeren sullen
mette meeste opinien van dandere staten.

Thijenden, XXen penningh.
2. Tenselven daege is mede ter vroetschap opgelesen seker missive van den hove
uut Hollant, waerbij belast wert binnen acht dagen deuchdelijck bescheijt over te
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seijnden wes debvoir wij gedaen hebben om te stellen particuliere collecteurs van
den Xen ende XXen penninck etc. mitsgaders sekere concept, dat men op de
voerschreven missive voor antwoerdt vougen soude, is daerop geresolveert, dat men
sal persisteren bij tvoerschreven concept ende tselve in behoirlijcke forme gestelt
sijnde voer antwoerdt vougen ende dat men voorts met alle bequaeme middelen
dexecutie van den voerschreven Xen ende XXen penninck sall affweren.

XC.
1572 Januari 23.
Zeevaert.
1. Den XXIIIen Januarij 1572 stilo communi soo zijn mijn heren van de vroetschap
vergadert geweest, alwaer burgemeesteren mijn heren aengedijent hebben, hoedat
dedelen ende eenige steden consenteren te contribueren in de defentie van de zeevaert
ter somme van XIIM £ eens, mits dat de penningen gevonden zouden werden op de
schiltaelen, genijetende ijgelick zijn gracie ende dat de vorder costen, tot de defensie
dijenende, gedragen zouden werden bij de Co. Mat. ende dat de schepen ende galeijen
blijven zoude an tgemeen lant van Hollant, daerop geresolveert is, dat men onse
gedeputeerden schriven zal, datse ter dachvaert negatijff verclaren zullen.

Missiven.
2. Is mede geresolveert, dat men overzeijnden zal opte missive van den hove van
Hollant van date den XIen deser maent ende ontfangen den XVen daeraenvolgende,
de geconcipieerde missive, op huijden ter vroetsschap opgelesen.

XCI.
1572 Januari 25.
Bevrijdinge van de zee.
Den XXVen Januarij 1572 stilo communi soo zijn mijn heeren van de vroetsschap
vergadert geweest, alwaer
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mijn heeren burgermeesteren ter vroetsschap vermaent (hebben) tschriven van onse
gedeputeerden, in den Haige ter dachvaert zijnde, wesende onder anderen, dat de
andere staten genouch geaccordeert hebben tot de bevrijinge van de zee tegen de
piraten te geven eens V ofte VI duijsent gulden, is daerop ommegevraecht off wij
ons met de andere staten zullen conformeren, is daerop geresolveert, dat men de
gedeputeerden, ter dachvaert zijnde, schriven zal, datse ter dachvaert negatijff
verclaeren zullen.

XCII.
1572 Januari 30.
Zeeroverije.
1.1) Dempto Dirck Cornelisz., Jan Gerrit Stempelsz., Jan Aertsz. Moel, Pieter Hilbrants,
Willem Jansz. Vet, Jacob Clemmentsz., Gerrit Pietersz. Vroes, Gerrit Huijgen.
2. Den voorlaetsten Januarij 1572 stilo communi soo zijn mijn heren van de vroetschap
vergadert geweest, alwaer gelesen is zeeckere missive van mijn here de stadthouder
van Hollant, bij dewelcke zijne Ex. verseuckende is ter fijne wij zouden
condecenderen ende ons conformeren met de andere steden ende die eedelen van op
te brengen eenige penningen omme te overrompelen of te verjagen de zeeroveren,
leggende in tVlije, soodat mijn heren burgermeesteren tselve geleijt hebben in
communicatie, is geresolveert, alsdat men aen den stadthouder schriven zal in alre
reverencie ende met goede gracie, dat wij nijet en kennen noch en vermogen ons te
conformeren met de andere steden ende dat overmits de desolacie deser stede ende
oick om der consequentie wille, maer te accorderen de Mat. bij leeninge die somme
van VIM ponden van XL grooten, ende om die gelicht te mogen werden uut tcantoer
van den ontfanger Bol, sulcks ter andere tijden gedaen is geweest.

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf.
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XCIII.
1572 Maart 3 (4?).
1.1) Vroetsschap, gehouden den IIIen Martij 1572 stilo communi, present tgeheele
collegie, dempto Dirck Cornelisz., Gijsbert Jan Maertsz., Gerrit Cornelisz., Gerrit
Gerritsz., Gerrit Gerrit Bouwensz., Willem Jansz. Vet, Jacob Clementsz., Floris
Gijsbertsz., Mateeus Dircksz. ende Gerrit Pietersz. Vroesen.

Thijenden, twintichsten penningh.
2. Ten voorscreven dage soo is gecoemen in de vergaderinge van mijn heren van de
vroetschap mijn heere de commissaris meester Charles Smijtre, raedt in den hove
van Hollant, overleverende brieven van credentie van de hove van Hollant, gedateert
den XIXen der voorleden maend, dresserende aen de castellain, burgermeesteren,
wethouders ende regeerders deser stede, belangende den opheff ende executie van
den Xen ende XXen penninck, ende heeft voorts mijn heren eensdeels geopent zijnen
lasten ende alzoo hij den hove van Hollant geadverteert hadde van de absentie van
Gerrit Cornelisz. de Lange, heeft begeert, dat men de zaecke zoude opstellen tot op
morgen, twelck gedaen is, ende aen een ijegelijck begeert, dat hij op dese zaecke
wel zoude willen verbeteren.

XCIV.
1572 Maart 7.
Thijenden, twintichsten penningh.
1. Den VIIen Martii 1572 stilo communi hebben de burgermeesteren mijn heeren van
de vroetsschap gecommuniceert copie van eene missive van den hove van Hollant,
geschreven van meester Charles Smijtre, commissaris, omme te doen effectueren de
executie van den

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf. De resolutie begint daar aldus: Den IVden Martü
anno 1572 stilo communi......
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Xen ende XXen penninck, wesende de voorschreven brijeff van date den IVen der
voorschreven maent, belangende, dat mijn heeren om tijt te winnen procederen
zouden ende raemen persoonen wije best dienen zullen binnen dese stede tot het
perticulier collecteursschap etc. ende is daerop ommegevraecht ende geresolveert,
dat men den commissarijs voor antwoort geven zal ende versoucken, dat overmits
dabsentie van den generael collecteur finalijck in dese nijet gedaen mach werden,
dat daeromme mijn heeren zoude believen te verwachten tot de compste van den
generael collecteur.

Collecteurs van den xen penninch. Voorsittende steden.
2. Na de voorschreven resolutie hebben mijn heeren burgermeesteren den
commissarijs tgeresolveerde angedijent, die daermede geen contentement en begeerde
te nemen maer insisteerde, dat mijn heeren met hem souden procederen ende
volcomen tschriven van den hove ende dijenvolgende eenige personen te raemen tot
collecteurs, waerop geresolveert is bij mijn heeren, alsdat de burgermeesteren aen
den commissaris versoucken sullen, overmits de benauden ende perplexen tijt ende
oick in respect, dat dese stadt de jonckste in de staten is ende daeromme behooren
andere steden te precederen ende voorgaen, dat oick de burgeren ende poorteren
ende inwoonderen deser stede hen oijt ende altijt gedragen hebben volgende de goede
wille ende belijefte van de Mat. ende de oude catolijcke religie, dat mijn heren
gelieven zoude de regenten van der stede te accorderen eenen, twee off drie daegen
voor dilaij omme interim te mogen vereijsschen wat in andere steden dese zaecke
angaende gedaen is.

XCV.
1572 Maart 14.
1.1) Dempto castellain, Dirck Cornelisz., Claes Maerts,

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf.
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meester Pieter, Jan Heij, Gerrit Cornelisz., Jan Gerritsz. Loo, Willem Jansz. Vet, Jan
Sincq, Floris Gijsbertsz., Mateeus Schaep.

Collectuers.
2. Den XIVen Martii 1572 stilo communi soo hebben mijn heeren burgermeesteren
ende wethouders mijn heren van de vroetsschap aengegeven, hoedat op gisteren
henluijden burgermeesteren bevolen ende geordonneert is bij den commissaris te
procederen tot nominatie van particuliere collecteurs, ijegelijck opte verbeurte ende
peijne van duijsent gulden uut haer goederen te remboursseren ende betaelen ende
de schepenen ijegelijck VC Karolusgulden, soodat mijn heeren burgermeesteren ende
schepenen ommegevraecht hebben off zij ijet weten te raiden, waermede men de
voorschreven peijnen soude moegen ontgaen ende wat ijegelijck raiden ende
achtervolgen soude, sooverre sijluijden in offitie waeren als sij burgermeesteren ende
wethouders tegenwoordich zijn, te meer alzoo in andere steden, naemptelijck
Dordrecht, Leijden ende Delft, alrede particulier collecteurs gestelt zijn, zoo mijn
heren in tzeecker angedijent is, daerop mijn heren van de vroetsschap geadviseert
ende geraiden hebben, dat burgermeesteren ende schepenen volcomen zullen tbevel,
henluijden gedaen, ende procederen tot electie ende kiesinge van de particuliere
collecteurs ende dit al onder voorgaende protestatie, waervan men nemen zal
behoorlicke acte.

XCVI.
1572 April 5.
Brijel. Piraten. Waeterguesen.
Den Ven April 1572 stilo communi soo hebben mijn heeren burgermeesteren tcollegie
van de vroetsschap angedijent ende gecommuniceert de missive van den stadthouder,
president ende raden van Hollant, bij dewelcken, overmits dinvasie ende inneminge
van den Brijel, gedaen bij de piraten ende watergeusen, ende oick omme vorder
innemingen ende invasien te voorcoemen ende denselve te verstoren ende betoemen
doer assistentie van Spaensch
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crijchsvolck, versocht wert, alsdat wij den ontfanger Bol accorderen ende consenteren
soude te mogen furneren ende opleggen de somme van IIM daelders tot soulagemente
vant Spaensch krijchsvolck, daertoe den ontvanger Bol bereijt is, mits hebbende
ordonnantie, waerop ijegelijck ommegevraecht is zijn oppinie ende geresolveert,
alsdat men den ontfanger schriven zal, dat wij voor zooveel ons angaet hem accorderen
de voorscreven IIM daelders te furneren, mits dat deselve affslach ende betalinge
strecken zullen van den penningen, die de staten noch schuldich zijn van de laetsten
IICLXXIM gulden, geaccordeert in de plaetsse van den Xen ende XXen penninck.

XCVII.
1572 April 18.
1.1) Vroetsschap, gehouden den XVIIIen April 1572, present alle tcollegie, dempto
den castellain, Dirck Cornelisz., meester Pieter van Asperen, Jan Heij Gerritsz, Jan
Reijersz., Pieter Hilbrantsz., Willem Jansz. Vet, Jan Sinq, Jacob Clementsz., Floris
Gijsbertsz., Dirck Jacobsz. Lonck, Jan Geen Sijmonsz.

Impost.
2. Ten voorscreven daghe is opgelesen de missive van den hove van Hollant, bij
dewelcke ons geordonneert wert onse gedeputeerden op morgen in den Hage te
schicken, omme met de andere staten te delibereren nopende de verhuiringe van den
impost, is daerom ommegevraecht, wat last dat men onse gedeputeerden geven zal,
die ter dachvaert reijsen, zoe is geresolveert ende de gedeputeerden last gegeven
omme hen te conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.

Toerustinge van hueden, carveelen.
3. Tenselven dage is mede opgelesen de missive van

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf. De eerste resolutie begint daar aldus: Den XVIIIen
April 1572 is opgelesen .....
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den grave van Boussu, stadthouder, bij dewelcke ons geordonneert wert terstont te
doen toerusten zeeckere heuden ofte carveelen omme de rivieren te suijveren van
zeeroveren ende den stadthouder te adverteren van tgetal vant volck, dat wij opte
schepen stellen zullen, mitsgaders de hoofden van dijen etc. Is daer ommegevraecht,
wat dat in desen te doen zal staen, is geresolveert, dat men van tstadswege zal doen
toerusten een heede ofte karveelschip met een kaech ende dat onse gedeputeerden
in de staten angeven zullen, dat de costen van dijen behooren gedaen te werden tot
tsgemeen lants costen.

XCVIII.
1572 April 19.
1.1) Vroetsschap, gehouden den XIXen April 1572, present tvolle collegie, dempto de
castellain, Claes Maertsz., Jan Heij, Jan Gerrit Stempelsz., Gerrit Gerritsz. Vroes,
meester Jan Jacobsz., Jan Gerritsz. Loo, Jan Reijersz., Gerrit Gerrit Bouwensz.,
Willem Jansz. de Vet, Jan Sinck ende Jan Geen Sijmonsz.

Schepen ten oorloghe.
2. Ten voorschreven dage heeft Gerrit Huigesz., burgermeester, tcollegie van de
vroetsschap gecommuniceert een missive van den hove van date den XIXen April,
bij dewelcke den stadthouder begeert, dat wij boven de toerustinge van een karveel
ende kaechschuijt noch toerusten zouden een carveelschip ende op elcke karveel
stellen XII persoonen ende op de kaech VI persoonen ende bovendijen de stadthouder
noch tot deselve stellen ende vougen zouden andere persoonen, die wij gelijcke
soldije geven zouden als dandere, bij ons op deselve gestelt, is daerop geresolveert,
dat men volcomen zal de voorgaende resolutie ende de laeste missive aen onse
gedeputeerden overzeijnden ende die bij schriven vermanen, dat de

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf. De resolutie begint daar aldus: Den XIXen April
1572 heeft .....
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costen van de toerustinge gesupporteert ende gedragen mach werden tot tsgemeen
lants cost ende hebben voorts mijn heren gecommitteert de burgermeesteren ende
tresoriers, met eenige, die zij daer over roupen zullen, omme een hoe ofte karveelschip
te huijren op alsulcke prijse, voorwaerden, conditien ende huijre als zij best zullen
konnen ende dat tot tstadts coste.

XCIX.
1572 April 22.
1.1) Vroetsschap gehouden den XXIIen April 1572, present tvolle collegie, dempto
den castellain, Dirck Cornelisz., meester Pieter van Aspern, meester Jan Jacobsz.,
Jan Baerntsz., Jan Reijersz., Pieter Hilbrantsz., Willem Jansz. de Vet, Dirck Dirck
Hoensz., Jan Sincq, Jacob Clemmentsz., Dirck Jansz. Lonck, Floris Gijsbertsz., Gerrit
Pietersz. Vroesz.

Piraterie. Stroomen veijligen.
2. Ten voorschreven dage heeft Jan Gerrit Stempelsz., als de dachvaert in de Hage
bewaert hebbende met meester Jan Jacobsz., gedaen rapport ende onder andere mijn
heren angedijent hoe dat de E. van den stadthouder de staten voorgehouden heeft,
omme te voercoemen de piraterije ende de stromen te veiligen, dat men toemaeken
zoude een zeecker getal van schepen, die binnensslants bliven zouden, als waertoe
de voorschreven stadthouder versouckt, dat die staten accorderen zouden te furneren
de somme van XVM gulden, waervan de Mat. deen helft supporteren ende dragen
zoude, daerop genomen is rapport ende naedemael op Donderdach toecoemende
weder in den Haige dachvaert wesen zal, is ommegevraecht, wat last dat men onse
gedeputeerden, die ter dachvaert reijsen zullen, geven zal, is geresolveert ende deselve
last gegeven omme hen te conformeren met de meeste oppinien van

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf. De eerste resolutie begint daar aldus: Den XXIIen
April 1572 .....
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de andere staten, mits doende zeeckere remonstrantie aen den stadthouder, dat
dexcellentie van den hertoch zoude believen te desisteren van dexecutie van den Xen
ende XXen penninck, mits de Mat. bijstaende bij andere middelen.

Vacatien pensionaris Cornet.
3. Beroerende de declaratie van de vacatien, gedaen bij den pensionaris Cornet, die
versouct daervan te hebben ordonnantie, is geresolveert ende onsen gedeputeerden
last gegeven om hen te conformeren met de meeste oppinien van de andere staten.

Xm gulden stadthouder.
4. Angaende tpropijn ende donatijff van XM £, dat den stadthouder bij de staten
geaccordeert is, off men passeren zal ordonnantie, is geresolveert, dat onse
gedeputeerde hen conformeren zullen met de meeste oppinien van de andere staten.
5.1) Mijn heren hebben gecommitteert den burgermeester ende Gerrit Gerritsz. ter
dachvaert te reijsen.

C.
1572 April 29.
1.2) Vroetsschap, gehouden den voorlaesten April 1572, present tvolle collegie dempto
den castellain, Dirck Cornelisz. Rentmeester, Claes Maertsz., meester Jan Jacobsz.,
Gerrit Huigen, Jan Gerritsz. Loo, Pieter Hilbrantsz., Heinrijc Jacobsz., Dirck Jansz.
Lonck, Dirck Jacobsz. Lonck, Cornelis Dirckxz. ende Jan Geen Sijmonsz.

Rapport.
2. Ten voorschreven daghe hebben Jan Gerrit Stem-

1) In het netexemplaar ontbreekt deze alinea.
2) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf. De eerste resolutie begint daar aldus: Den
voorlaetsten April 1572 .....
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pelsz., burgermeester, ende Gerrit Gerritsz., tresorier, als gedeputeerden de laeste
dachvaert in den Haige bewaert hebbende, ter vroetsschap gedaen hoer rapport ende
alzoo rapport genomen is omme te commen geresolveert angaende van dat eenige
penningen nijet gefurneert en zijn op zeeckere precise dagen etc., daer in de
naestvoorgaende dachvaert van gesproocken is ende bij eenige coopluijden betalinge
van verzeeckert wert, is geresolveert ende onse gedeputeerden, die ter dachvaert
reijsen zullen, volcomen last gegeven omme hen te conformeren met de meeste
oppinien van de andere staten.

Advocaet van tlandt.
3. Nopende de nominatie van den advocaet van tgemeene lant is geresolveert, dat
onse gedeputeerden geen nominatie doen en zullen ende verclaeren, dattet althans
gheen tijt en is ende zooverde daer eenige van de staten procederen willen tot
nominatie, dat onse gedeputeerden verclaeren zullen, dat in deze geene overstemminge
en valt.

Thijenden, twintichsten penningh.
4. Angaende de remonstrantie, die van statenwegen gedaen is mijn heere den
stadhouder van de beroerte, die overal es onder die gemeente, tenderende genouch
tot eene generale revolte etc., breeder in de notule geroert, is in communicatie geleijt
wat dat geraeden is desen angaende vorder te doen ende off de staten andermaal
dexcellentie van den hertoge remonstreren zullen de calamiteijt, armoede ende
depopulatie van den lande ende te versoucken, dat zijne excellentie die resterende
vier jaeren gelieve te accepteren de offre van IICLXXIM £ tsjaers in plaetsse van den
Xen ende XXen penninck, is geresolveert, dat onse gedeputeerde hen zullen
conformeren met de meeste oppinien van de andere staten ende zooverre daer drie
oppinien van de staten zijn omme andermael de excellentie van den hartoch
remonstrantie te doen ende te versoucken, dat zijne excellentie zoude willen
accepteren de offre van de voorschreven IICLXXIM £, geduijrende den voorschreven
tijt van vier
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jaeren, dat onse gedeputeerde hen met deselve conformeren zullen.

CI.
1572 Mei 15.
1.1) Meester Pieter, Gerrit Gerritsz., Jan Sincq, Gerrit Cornelisz., Dirck Gerritsz.,
Floris, meester Dirck, Dirck Hoensz., Tromper, Dijert, 4 burgermeesteren, Slingelant,
Gene, meester Henrick, Dirck Necq.

Soldaten.
2. Den XVen Maij 1572 soo hebben mijn heren burgermeesteren eenige notable uuter
vroetsschap gecommuniceert de missive van den stadthouder van date den XIIen
deser maent ende ommegevraecht off men de soldaten, die op thoedeschip ende
schuijt gedijent hebben, betalinge doen zal ende die affdancken, is geresolveert, dat
men dieselve zal betaelen tot den dage toe, dat se tschip ende schuijt verlaten hebben.

CII2).
1572 Mei 10(?)3).
Rapport daghvaert.
1. Den Xen Maij 1572 soe hebben Jan Gerrit Stempelsz. ende Jan Reijniersz.,
burgermeesteren, als gedeputeerde de laetste dachvaert bewaert hebbende, ghedaen
ter vroetschap heur rapport ende alsoe op Manendage toecoemende weder in den
Haege dachvaert wezen zal

1) In het netexemplaar ontbreekt deze opgaaf.
2) De resoluties onder dit nummer ontbreken in de minuut; zij zijn uit het register overgenomen.
3) Deze dateering is vermoedelijk niet juist, want reeds vóór deze resolutie komt in het register
het besluit voor van 15 Mei. Door vergelijking met het Register van Holland en Westvriesland
kan de datum niet verbeterd worden omdat de resoluties der dagvaarten van 1 Januari 1572
tot 25 Augustus 1574 daarin ontbreken.
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ende op de naevolgende saecken genomen is rapport, was op elcxs geresolveert soe
hijerna volcht.

Zuijderzee. Maese.
2. Eerst van om te voorcoemen de periculen op de Zuijderzee ende in de Maze, twelck
apparentelick zoude moghen gheschieden - - soe in de vergaederinge van de staten
communicative uuijtgeslagen is - - bij timmeringe ende toerustinge van acht roijbarsen,
welcke timmeringe bij estimatie costen zoude ontrent XIIM £, tot laste van tgemeen
landt.

Toerustinge van schepen.
3. Ende voorts van de oncosten, gevallen upte toerustinge van de schepen, bij die
van Dordrecht ende Goude geequippeert ende die van Delft van de oncosten,
gedraghen bij de aenneminge van twee hondert vijftich souldaten, die op
Maeslantssche sluijs leggen, alle welcke oncosten die gedeputeerde van de voorsz.
steden respectivelick gesustineert hebben dat drachgelick zoude zijn bij tgemeen
lant, is geresolveert, dat onse gedeputeerde ter dachvaert verclaeren sullen, dat die
van der Goude verstaen alsoe de G. de stadthouder toegeseijt heeft de souldie van
de souldaten op de schepen van die van Dordrecht ende der Goude te doen betaelen
van de vijfthijen duijsent ponden, bij den staten geaccordeert, dat daeromme deselve
daervan betaelt behooren te worden. Voorts aengaende de knechten, leggende op de
Maeslantsche sluijs, bij die van Delft aengenomen, dat deselve van de Mat. behooren
betaelt te worden ende de schaede, gheleden van de schepen ende anders - - God
betert - -, dattet zelve behoort gedraghen te worden bij de Co. Mat.

Thijende penningh.
4. Nopende dantwoorde, die de G. den stadthouder gegeven heeft die van Dordrecht,
Delft ende der Goude van dat zijnen G. alsnoch van ghenen advijse en was om veele
redenen, die sijnder G. daerthoe moverende waeren, dat de staten voor desen tijt
doen zoude eenighe
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vorder offitie om zijn excellentie te doen desisteren van den thijenden penninck ende
om vorder daerop te delibereren was genomen rapport, is ommegevraecht off men
aen de excellentie den hartoch versoucken sal, dat hem belijeve te desisteren van de
opheff van de thijende ende twintichste penninck ende contentement neemen de vijer
jaeren met de offre van twee hondert ende eenentseventich duijsent ponden tsjaers,
is geresolveert, dat onsen gedeputeerden verclaeren sullen, dat zij goet vijnden ende
raeden aen de excellentie te versoucken, dat hem zoude belijeven te desisteren van
den opheff van de thijende ende twintichste penninck ende te neemen contentement
met de voorgaende presentatie van IICLXXIM £ tsjaers, vijer jaeren geduijrende, ende
dat de staten nae die expiratie van de vijer jaeren de Mat. altijt succurreren zullen
met alsulcke gracelicke bede als tlant drachgelick zal wesen.

Schepen. Equippagie.
5. Angaende die IXC £ scellingen ende penningen, bij de G. den stadthouder gelicht
op sijn gelooff ende quitantie ende geemploijeert in de equippaige van schepen in
de voorleden winter etc., begerende daervan ontlast te zijn, breder in de notule geroert,
is geresolveert, dat onse gedeputeerde hem conformeren sullen met de meeste opinien
van de andere staten.

Scheepen.
6. Beroerende die missive, die de regenten van Amsterdam ontfanghen hebben van
den hartoch van Alve, bij denwelcken zij versocht worden toe te rusten zeeckere
schepen, welcke missive zij de staten gecommuniceert hebben, is geresolveert, dat
onse gedeputeerde verclaren zullen, dat men tot tgemeenlants costen geen toerustinge
van schepen doen en zal ende die van Amsterdam aendijenen, dat zij dvoorsz. missive
selver sullen beantwoorden.
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Een onbekende commissie aan prins Willem I uit het jaar 1553,
Medegedeeld door Dr. L.W.A.M. Lasonder.
Zooals bekend, zijn in het archief van de Staten-Generaal uit de eerste jaren buiten
de resolutiën slechts weinige origineele aan dat lichaam gerichte brieven en minuten
van daarvan uitgegane stukken bewaard gebleven. De oudste der Liassen ‘Loopende’
bevatten bij een groot aantal stukken, uitgegaan van of ingekomen bij de in het begin
van 1578 opgetreden regeering van Matthias en den Raad van State naast hem en de
daarop gevolgde regeeringen slechts zeer enkele brieven van en aan de
Staten-Generaal, zie daaromtrent het eerst L.P. Gachard, Actes des Etats-Généraux
I, Préface p. VII, vervolgens Th. van Riemsdijk, De Griffie van Hare Hoog Mogenden,
blz. 121, en laatstelijk N. Japikse, Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609
I, Inl. blz. XXVII, noot 3. Minder bekend is het dat de oudste Lias ‘Loopende’ ook
een groot aantal stukken bevat van vóór 26 September 1576, op welken datum na
den coup d'état van 4 September 1576 de eerste vergadering van de nieuwe
Staten-Generaal plaats had. Deze stukken moeten afkomstig zijn uit de archieven
van den ouden Raad van State, den Geheimen Raad enz. en gaan terug tot het jaar
1550. Bij het bewerken van het archief der Staten-Generaal nu viel onlangs
toevalligerwijze mijn aandacht op de origineele Commissie aan Prins Willem I van
8 Juli 1553, die hierachter is afgedrukt. De Commissie is niet
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gedrukt bij L.P. Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne I, waar als
Appendices achtereenvolgens alle bekende Commissies voor den Prins van 1551-1559
in extenso zijn opgenomen. Evenmin maakt Groen van Prinsterer in zijn Archives
melding van de zaak, terwijl de jongste uitvoerige levensbeschrijver van Prins Willem
I Felix Rachfahl in zijn Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand,
Erste Band S. 174 alleen vermeldt, dat de Prins in den zomer van 1553 naar het leger
in Artois ging.
Het scheen daarom niet ongewenscht de Commissie, waarbij aan den toen nog
slechts 20-jarigen ‘Messieure Guillaume de Nassau etc.’ reeds zulk een belangrijke
opdracht wordt gegeven, hier voor het eerst uit te geven. Het is niet onmogelijk dat
ten Algemeenen Rijksarchieve te Brussel in het archief van den Geheimen Raad nog
wel een afschrift van het stuk is te vinden. In de tegenwoordige tijdsomstandigheden
is de kans echter niet groot, dat van daaruit de zaak in Noord-Nederland nader bekend
wordt.
L.L.

Commissie als legeroverste gegeven door Maria van Hongarije,
landvoogdes der Nederlanden aan Prins Willem I, 1553 Juli 8.
De par l'empereur.
A notre très chier et féal cousin, conseillier et chambellan Messieure Guillaume de
Nassou, prince d'Orenges, conte de Nassou etc., salut;
Sçavoir vous faisons, que pour la meilleure conduicte et ordre des gens de cheval,
que maynnent les ritmaistres Goessen van Raesfelt1) et Goedert van Bocholtz qu'
avons fait marcher vers notre pays d'Artois pour les employer

1) Zie omtrent dezen Overijselschen edelman Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek,
II, kol. 1158 (ter Kuile).

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 39

410
où il conviendra pour notre service, vous avons retenu et commis, retenons et
commettons par ces présentes pour avec ceulx de votre bende les conduire comme
leur chief, en vous donnant pouoir et mandement espécial d'avoir soingueulx regard
sur leur coinduicte, deffendre et interdire ausdits ritmaistres et leurs lieutenans de ne
donner congié à aulcuns sans votre sceu, et au surplus les mener et employer en notre
service soubs l'ordonnance et superintendence du chief et capitaine-général de notre
armée au traittement de IIIC Philippi de XXV putars pièce par mois à commencer
avoir cours aujourdhuy date de cestes, et durant tant et jusques à ce que par nous
aultrement en soit ordonné. Et à ceste fin avons mandé ausdits ritmaistres de vous
obéyr et recognoistre pour leur chief sur paine que ceulx qui feront le contraire seront
par vous chastiés exemplairement. Car etc. Donné etc.
Président du Privé Conseil, de tous vous ordonnons faire sçeller lettres de
commission selon la mynute cy dessus.
Faict à Bruxelles le VIIIme jour de Juillet 1553.
(get.) M a r i e .
Origineel, zich bevindende in het archief der Staten-Generaal Lias
‘Loopende’ over de jaren 1550-1577.
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Aanvullingen op en verbeteringen van de aanteekeningen en het
register bij ‘Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen’,
(zie hiervóór blz. 172 vlgg.)
Medegedeeld door Fred. Oudschans Dentz.
Aanteekeningen.
3) Matthias Matteson, geboren te Gent, was in zijn jeugd in Hollandschen dienst,
werd door de Portugeezen gevangen genomen, deed dienst als kapitein van Pedro
Teixeira's schip op reis naar Quito in 1638 en ging later over in Spaanschen dienst.
Evenals Groenewegen dreef hij bijna 22 jaren handel voor de Spanjaarden, waarna
hij in 1661 in dienst van de Hollandsche Kolonie Essequibo trad.
Zie Brit.-Guiana-Braz. Boundary Arbitr. app. vol. I p. 4-6; George Edmundson,
Early Relations of the Manoas with the Dutch, 1606-1732 in The English Historial
Review, vol. XXI, 1906, p. 229 seq.
4) Jan Hendricson was 27 jaren in dienst geweest van eenige Hollandsche
kooplieden, nl. van Jan de Moor & Co.
32) Yurimaguas. Onder deze Indiaansche natie stichtte Pater Samuel Fritz in het
voorjaar van 1689 op zijne reis langs de Amazone een missiedorp. Zie English
Historical Review, vol. XXI, 1906, p. 229. Het dagboek van Pater Fritz berust in de
openbare leeszaal
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van Evora in Portugal in een ms. getiteld: ‘Mission de los Omaguas, Jurymaguas,
Ayssuares, Ibanomas y otras Naciones desde Napo hasto el Rio Negro’ en werd in
1902 door Rev. G. Edmundson aldaar aangetroffen.
41) Accuways, behoorende tot den stam der Caraïben, wonen voornamelijk in het
woud tusschen de boven-Essequibo en Mazaruni.
42) Volgens Edmundson de Suanes, een volk van hetwelk Pater Christoval
d'Ancuna zegt, dat zij den noordelijken oever van de Amazone bewonen beneden
de monding van de Jupura. Hun naam is terug te vinden op de kaart van Delisle van
1700, tusschen twee plaatsen gemerkt: Village d'or en Mines d'or. Zie
Brit.-Guiana-Braz. Boundary Arbitr. Venezuelan Atlas, no. 36.
43) Volgens Edmundson hoogstwaarschijnlijk de Chamicurus aan de monding
der Ucayali. Zie de kaart van Fritz: Brit.-Guiana-Braz. Boundary Arbitr. British
Atlas, no. 6.

Register.
Accuways, 41*.
Ancuna, Pater Christoval d', 42*.
Chamicurus, 43*.
Delisle, 42*.
Edmundson, George, 3*, 32*, 42*, 43*.
Fritz, Pater Samuel, 32*.
Manoa's, 3*.
Moor, Jan de, 41*.
Negro, Rio, 32*.
Suanes, 42*.
Teixeira, Pedro, 3*.
Yurimaguas, 32*.
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